
 ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في  العلوم التربوية الجامعية التابعة لوكالة الغوث كليةمستوى التفكير اإلحصائي لدى طلبة 
  يراتضوء بعض المتغ

The Level of Statistical Thinking amongst Students of the 
Faculty of Educational Sciences/ Unrwa in the Light of Some 

Variables  

  

  فريـال أبـو عـواد

Ferial Abu Awwad  

  ، األونرواكلية العلوم التربوية قسم التربية وعلم النفس،

  ferialabuawwad@yahoo.com:  بريد الكتروني

  )٢٧/١/٢٠١٠:  (، تاريخ القبول)٢٦/٤/٢٠٠٩: (تاريخ التسليم
  

  ملخص

تالك إلى الكشف عن درجة ا ھدفت ھذه الدراسة ةم ة طلب وم التربوي ة العل ة  كلي ة لوكال التابع
ة  التخصص في ضوء متغيرات لمھارات التفكير اإلحصائي،الغوث  ة العام علمي أو (في الثانوي
ة ،)أدبي دالتھم التراكمي ة، ومع ذي درسوه في الكلي ق وعالماتھم في مساق اإلحصاء ال ، ولتحقي

فقرة من نوع االختيار من ) ٤٠(تم بناء اختبار في التفكير اإلحصائي يتكون من  أھداف الدراسة،
ة من مت ة ) ١٤٥(عدد، موزعة على أربعة أبعاد أو مھارات وتطبيقه على عينة مكون اً وطالب طالب

م الصف ر  ،من تخصص معل ارات التفكي ة لمھ تالك الطلب ائج الدراسة أن درجة ام د بينت نت وق
رع  ن الف ة م ين الطلب ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف ين وج ا تب طة، كم ت متوس اإلحصائي كان

ة الي  العلمي والطلب ر اإلحصائي الوصفي واالحتم ارة التفكي ى كل من مھ ي عل رع األدب من الف
ة  ،لصالح طلبة الفرع العلميووالشكلي وعلى االختبار كامالً،  ة موجب ة ارتباطي كما وجدت عالق

ة  ين العالم دالة إحصائياً بين المعدل التراكمي للطلبة في الكلية وعالماتھم في مساق اإلحصاء وب
   .ارة التفكير اإلحصائي الوصفي والشكلي والعالمة على االختبار كامالً على كل من مھ

  .، التفكير اإلحصائي، طلبة كلية العلوم التربوية، وكالة الغوثمستوى: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed to investigate the degree of acquiring statistical 
thinking skills amongst students of the Faculty of Educational Sciences -
UNRWA in the light of the variables: the student’s specialization in high 
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school (scientific stream, literary stream), his or her grade in the statistics 
course in the faculty and his or her GPA. For the purpose of conducting 
the study, a statistical thinking test consisting of (40) multiple choice 
items has been designed. The test covered four skills or domains. The test 
was administered to a sample of (145) students of the class teacher 
specialization. The results showed that the degree of acquiring the 
statistical thinking skills amongst students was moderate. The results also 
showed that there were statistically significant differences between 
scientific and literary stream students as with regards to their descriptive 
statistical thinking, proportional statistical thinking and graphical 
statistical thinking in favor of the scientific stream students. Results also 
showed a positive statistically significant correlation between the 
student’s accumulative academic achievement in the faculty and their 
grades in statistics course and their accumulative grades on the 
descriptive, graphical skills and the whole test of statistical thinking. 
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  مقدمة

ة يعد علم  ات التربي اإلحصاء من العلوم األساسية والضرورية التي يدرسھا الطالب في كلي
ه أيضاً  ة فحسب، ولكن ات العملي في الجامعات، واإلحصاء ال يفيد في الدراسات النفسية والتطبيق
ة  ات الكمي اس البيان تعمل الن ة، إذ يس ة واالقتصادية والحياتي وم االجتماعي ي العل داً ف دة ج أداة مفي

ة يومي اً في حياتھم العملية، وتفترض المؤسسات التعليمية والميادين العلمية والدراسات االجتماعي
ات،  -في المدرسة األساسية على األقل -والجغرافية أن الطلبة قد تعرضوا لخبرات في جمع البيان

  ). Mooney, 2002(وتنظيمھا، وتمثيلھا، وترجمتھا من شكل إلى آخر، وتفسيرھا 

من ھذه األھمية الكبرى لإلحصاء في العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية إال وعلى الرغم 
ذا السياق يشير ). ٢٠٠٠عيسوي، (أن الطلبة غالباً ما يخافون من دراسته ويتھربون منه  وفي ھ

د ونيكولسون  ة ) Boland & Nicholson, 1995(كل من بوالن دارس الثانوي ة الم ى أن طلب إل
د اة في العديد من البل ر اإلحصائي في الحي ة التفكي ة محدودة وضيقة حول أھمي ان يمتلكون رؤي

ة وانين . اليومي ادالت والق ى المع دان عل ن البل ر م ي كثي اء ف مي لإلحص يم الرس ر التعل ويقتص
ذه الحاالت من  المستخدمة ونادراً ما يتطرق إلى االستخدامات العملية له، ويؤكدان أنه في مثل ھ

ر المھم توعية كل من ا ة لإلحصاء، ودور التفكي ة العملي ة اإلجرائي يھم حول الطبيع لطلبة ومدرس
  .اإلحصائي في جوانب عديدة ومتنوعة من الحياة اليومية
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ين  عينيات ب ل التس ي أوائ دأَ ف ائي ب ر اإلحص ن التفكي ديث ع ذكر أن الح دير بال ن الج وم
دان اإلدا ة ومي ائية األمريكي ة اإلحص ي الجمعي املين ف ين الع  ;Snee, 1999(رة المھتم

Pfanncuch, & Horring, 2004 .( ر اإلحصائي وعلى أية حال، فإن عملية البحث في التفكي
ة اثرة وقليل ود متن ة ھي جھ ر . لدى ھؤالء الطلب ة عن التفكي املة وكلي ى صورة ش فالحصول عل

اھج  ويم، ومن اس والتق ة اإلحصائي لدى الطلبة بحاجة إلى جھود كبيرة في تطوير أدوات للقي فاعل
ين تناداً  ومدرس ك اس اءة، وذل ل والكف ن التأھي د م توى جي ة  ذوي مس اذج معروف ر ونم ى أط إل

)Mooney, 2002.(   

ات  اولھم للمھم ي تن ة ف ا الطلب ك فيھ ة ينھم ال معرفي ه أفع ائي بأن ر اإلحص رف التفكي ويع
ا  ا، وتحليلھ ا، واختصارھا، وتمثيلھ ات، وتنظيمھ  .Mooney, et(اإلحصائية، من وصف البيان

al., 2001(  وم م العل ويوفر التفكير اإلحصائي طريقة مھمة لفھم ما يدور في العالم، فھو مھم لفھ
اقات،  ه في مختلف المس د من توظيف الحديثة وتقييم المعلومات بصورة ناقدة، ولتفعيل تعليمه ال ب

ر إذ ي الغ ه ف ية ل اھيم األساس م المف ن تعل تعماليمك رات باس فية والمختب رام ف الص ة ب ج يدوي
  ). Kugler, et al., 2003(وحاسوبية وطرق أخرى متخصصة 

أن ) Vandenbroeck, et al., 2006(المشار إليھا في فانينبريك  Chanceوترى شانس 
تنتاجات  ى اس ات وحل المشكالت والتوصل إل ة تتضمن تلخيص البيان ر اإلحصائي عملي التفكي

ة تتطلب ) Garfield, et al., 2003(محددة حولھا، أما جارفيلد وزمالؤه  ذه العملي رون أن ھ في
ه  دور في ذي ت ياق ال م الس ات اإلحصائية، وفھ ذ العملي ه تنفي تم بموجب ذي ي ة والسبب ال م الكيفي فھ

  . المشكلة وأثره في التوصل إلى استنتاجات وإجابات

ادئ، ھي ة مب ى ثالث تند إل كل : كما يعرف التفكير اإلحصائي بأنه فلسفة التعلم وھو فعل يس
ذه  األعمال تحدث وفق نظام من العمليات المترابطة، والتباين موجود في جميع العمليات، وفھم ھ

  ). Hoerl & Snee, 2002(التباينات وضبطھا ھو مفتاح النجاح 

والتفكير اإلحصائي أسلوب ھام للتعلم، يوضح للمتعلم أسباب نجاحه أو فشله، وكذلك يساعد 
ى  اء عل ائق على اتخاذ القرارات بن ام ). ٢٠٠٧الحسين، (الحق د أصبح من المعروف أن اإللم فق

ع  ي مجتم اركة ف ة ومش ر منتج وا عناص ن أن يكون راد م ن األف ائية يمّك ارات اإلحص بالمھ
ة  ر الطلب ة لتفكي اذج وأطر معرفي المعلومات، لذا فقد تركز اھتمام عدد من الباحثين على إيجاد نم

ر اإلحصائي باتجاه تطوير مھاراتھم اإلحصائية، وقد . تعددت النماذج واألطر التي تناولت التفكي
  )Wild & Pfanncuch, 2002; Mooney, 2002(وفيما يلي ملخصاً ألبرزھا 

  )M3ST( )Mooney, 2001(إطار موني 

وني  ل م ن قب ار م ذا اإلط ور ھ ي  Mooneyط ة ف ه للطلب ه ومالحظات الل مقابالت ن خ م
اء أدائ طة أثن ة المتوس ة التعليمي التفكير المرحل ار ب ذا اإلط تم ھ ائية، ويھ ات اإلحص م للمھم ھ

طة  دارس المتوس ة الم دى طلب ائي ل  Middle School Students’ Statisticalاإلحص
Thinkingي ية، ھ ات أساس ع عملي من أرب ات : ، ويتض ف البيان ، Describing dataوص
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ھا  ا وتلخيص ھا Organizing and reducing dataوتنظيمھ ا أو عرض ، وتمثيلھ
Representing data ا وتفسيرھا ويقصد . Analyzing and interpreting data، وتحليلھ

يم  ا تنظ ات، أم يم البيان ين ق ة، وتعي كال البياني روض واألش ح الع وعي بمالم ات ال بوصف البيان
اييس النزعة : البيانات وتلخيصھا فيتضمن العمليات الفرعية التالية ترتيب البيانات، واستعمال مق

تتالمركز اييس التش ة ومق ومات . ي اء عروض ورس ات وعرضھا فيتضمن إنش ل البيان ا تمثي أم
ات اء . للبيان تنتاجات بن تدالالت واالس راء االس ا وإج يرھا مقارنتھ ات وتفس ل البيان ويقصد بتحلي
ات، واالستدالل . عليھا ا ينقصه ھو تبويب البيان اقص، وم د أن إطاره ن ا بع وقد الحظ موني فيم

  . واالحتماالت

ه   & ,Jones, Thornton, Langrall, Mooney, Perry( (JT)نموذج جونز وزمالئ
Putt, 2000(  

املة عن Jonesاقترح ھذا النموذج من قبل جونز وزمالئه  وفير صورة ش ه ت ، والھدف من
فوفة  ن مص ون م ة، ويتك ر الطلب ي ٤×٤تفكي تويات، ھ ة مس ائص : ذات أربع الخص

Idiosyncratic ل م Transitional، والتحوي ل Quantitative، والك ، Analytical، والتحلي
 Biggs & Collisلكل من بيجز وكولز  SOLOويستند ھذا النموذج إلى نظرية تصنيف سولو 

ة، ھي٢٠٠٠عام  ى مفتاحي ات المعروضة : ، ويشتمل على أربع بن  Describingوصف البيان
Data Displays ھا ات وتلخيص يم البيان ، Organizing and Reducing Data، وتنظ

ات  ل البيان يرھا Representing Dataوتمثي ات وتفس ل البيان  Analyzing and، وتحلي
Interpreting Data . ر دمون عب وف يتق ة س رض أن الطلب ث يفت ل، حي وذج متسلس و نم وھ

ة من المستوى  ر مرتب المستويات األربعة للتفكير، كما أنه نموذج ھرمي، إذ إن مستويات التفكي
ر . لى المستوى األعلىاألدنى إ دم تفكي ار مدى تق ذا النموذج إلظھ وقد استخدم جونز وزمالؤه ھ

األطفال في الصفوف من األول حتى الخامس، حيث يعطى الطلبة أسئلة محددة حول كل بنية من 
  .البنى المذكورة، ويعد ھذا النموذج أداة تقييمية لتصنيف استجابات الطلبة

  )Ben-Zvi & Friendlander, 1997( (BF)نموذج بن وفريندالندر 

در  ن وفريندالن ل ب ذا النموذج من قب ام  Ben-Zvi & Friendlanderاقترح ھ ، ١٩٩٧ع
ة  ة ضمن الفئ دى الطلب ا ل ن مالحظتھ ي يمك ر الت تويات التفكي ز مس ف وتميي ه تعري دف من والھ

ة  فوفة  ١٥-١٣العمري ي مص نة، وھ توى( ٤×١س توى : ٠مس د، والمس ر الناق ر غي : ١التفكي
ددة وتطوير : ٢االستخدام ذو المعنى للتمثيالت، والمستوى  يالت المتع المعالجة ذات المعنى للتمث
توى  ة، والمس ا وراء المعرفي درات م داعي: ٣الق ر اإلب ة ). التفكي وذج أمثل ذا النم وفر ھ وي

الل  ن خ ا م ن مالحظتھ تويات يمك ذه المس توى، وھ ل مس ع ضمن ك ي تق ة الت تجابات الطلب الس
  .التي يتبعھا الطلبة في تحليل البيانات والوصول إلى االستنتاجات الطريقة
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  )Wild & Pfanncuch, 1999( (WP)نموذج وايلد وفانكوش 

انكوش  د وف ل وايل ام  Wild & Pfanncuchاقترح ھذا النموذج من قب اداً ١٩٩٩ع ، اعتم
دف ائي، ويھ اريخي واإلحص ري الت ي واألدب النظ اء التجريب ى دورة االستقص ى وصف  عل إل
اد  ات أو أبع ة مكون دورة التحقق (طريقة تفكير األفراد عبر النظم اإلحصائية، ويشتمل على أربع

Investigative Cycle ر اليب التفكي تفھام Types of Thinking، وأس ، ودورة االس
Interrogative Cycle ويالت رون )Dispositions، والتح راد يفك رض أن األف و يفت ، وھ

ر ضمن كل مستوى  دان غي دان متسلسالن وبع ه بع ر ھرمي، ول ذا النموذج غي بشكل تلقائي، وھ
دى  ة ل متسلسلين، وھذه األبعاد تشتمل على عناصر محددة وشاملة للتفكير اإلحصائي، وھي فاعل

ذه العناصر فھي. المفكر بصورة تلقائية ا ھ ات : أم ى البيان  Recognition ofإدراك الحاجة إل
the need for dataا ّد  ، وم ين Transnumerationوراء اإلحصاء والع ر بع ذ التغي ، وأخ

اذج اإلحصائية Consideration of Variationاالعتبار  تنتاج مع النم  Reasoning، واالس
with Statistical Models ياق اء والس ين اإلحص ة ب  Integrating the، والمكامل

Statistical with the Contextual .ر من خالل عمل ويمكن مالحظة ھذا ا نمط من التفكي ل
ذا النموذج  د ھ ي يستخدمونھا في حل المشكالت، ويع الطلبة في مشروعات ووصف الطرق الت

  .محاولة أولية لتقديم نظرة كلية للتفكير اإلحصائي

  )Hoerl & Snee, 2001( (HS)نموذج ھورل وسني 

ني  ورل وس ل ھ ن قب وذج م ذا النم رح ھ ام  Hoerl & Sneeاقت ين ، وھ٢٠٠١ع و يب
ة، وھي اذج فرعي ة نم نموذج : العمليات واإلجراءات المستخدمة في حل المشكالت، ويضم أربع

ة  رة العام ائي(النظ ر اإلحص وذج التفكي تخدام )نم ل واالس ان للعم ل (، ونموذج تراتيجية ح اس
ة ين العملي تراتيجية تحس كلة، واس ويمي )المش وذج تق ر (، ونم ي التفكي ة ف ر مفتاحي عناص

ا العمل  ).اإلحصائي ا نموذج ة، أم ة دورة االستقصاء بصورة خطي ويوضح نموذج النظرة العام
ر  راح أدوات التفكي ع اقت ة م وات التعريفي ابع الخط ان تت دفق تعرض رائط ت ا خ تخدام فھم واالس
ة اإلحصائية  ة للعملي اھيم المفتاحي المناسبة لالستخدام، والنموذج التقييمي ھو صحيفة شطب للمف

  .نات موضوع العمليةوالتباين والبيا

ث  ن حي ا، م دد منھ ين ع ابھاً ب داخالً وتش ابقة يلمس ت ر الس اذج واألط تعرض للنم إن المس
العمليات والمكونات أو العناصر التي يشتمل عليھا التفكير اإلحصائي، وإن اختلفت التسميات في 

ون. بعض األحيان تھا إطار م ى في دراس ة بالدرجة األول د تبنت الباحث ا فق ، )M3ST(ي من ھن
  . واعتمدت عليه في بناء أداة الدراسة

  
  ھدف الدراسة وأسئلتھا

ة  وم التربوي ة العل ة كلي دى طلب ر اإلحصائي ل توى التفكي يم مس ى تقي ة إل ذه الدراس تھدف ھ
ة الغوث،  رات التابعة لوكال ر اإلحصائي وعدد من المتغي ين مستوى التفكي ة ب واستقصاء العالق
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في الثانوية العامة، وعالمته في مساق اإلحصاء التربوي، ومعدله تخصص الطالب : تضم ما يلي
  :وتحديداً تسعى ھذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية. التراكمي في الكلية

  ؟وأبعاده األربعة لتفكير اإلحصائيلامتالك طلبة كلية العلوم التربوية  درجةما  .١

ل .٢ تالك ھ ة ام ف درج وم الترب تختل ة العل ة كلي ة طلب ةوي اده األربع ر اإلحصائي وأبع  للتفكي
  ؟)علمي، وأدبي(باختالف فرع التخصص في الثانوية العامة 

ين ) ٠.٠٥ ≤ α(ھل يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  .٣ تالك ب درجة ام
وي،  للتفكير اإلحصائي وأبعاده األربعةالطلبة  وكل من عالماتھم في مساق اإلحصاء الترب
  ھم التراكمية في الكلية؟ومعدالت

  
  أھمية الدراسة

ي حاولت الكشف عن مستوى  ة الت ا من الدراسات القليل ا كونھ ذه الدراسة أھميتھ تستمد ھ
الم  ي الع ابھة ف ات المش اب الدراس ي ظل غي ة؛ ف ات الجامعي ة الكلي دى طلب ر اإلحصائي ل التفكي

ذ ة ھ ك تكمن أھمي ى ذل وفر أداة العربي في حدود علم الباحثة، وعالوة عل ا ت ه الدراسة في كونھ
ي أي  رد ف ل أي ف ن قب تخدامھا م ن اس ث يمك ائي، بحي ر اإلحص اط التفكي يم أنم موضوعية لتقي
ذه الدراسة من  ة أخرى لھ ة أھمي مستوى دراسي، أو في أي موقع وظيفي، ومن جھة أخرى فثم

ل رات، مث ض المتغي ر بع ا ألث الل تناولھ ة، : خ ة العام ي الثانوي رع التخصص ف دل ف والمع
ويالتراكمي ة الدراسة  ، وعالمة مساق اإلحصاء الترب دى عين ر اإلحصائي ل اط التفكي ى أنم عل
  . الحالية

  
  التعريفات اإلجرائية

  : تم اعتماد التعريفات اإلجرائية اآلتية لغايات ھذه الدراسة

في ائي الوص ر اإلحص فية تتضمن  :التفكي ورة وص ات بص ع البيان ل م ى التعام درة عل الق
ا . ييس النزعة المركزية والتشتت وعرض البيانات وتمثيلھامقا ويقاس بالدرجة التي يحصل عليھ

  .الطالب على الفقرات التي تمثل ھذا المجال

الي ائي االحتم ر اإلحص يرھا :التفكي االت وتفس ع االحتم ل م ى التعام درة عل اس . الق ويق
  .المجالبالدرجة التي يحصل عليھا الفرد على الفقرات التي تمثل ھذا 

ر اإلحصائي االستداللي ن خالل  :التفكي ات م ى معلوم تنتاج والتوصل إل ى االس درة عل الق
  .ويقاس بالدرجة التي يحصل عليھا الفرد على الفقرات التي تمثل ھذا المجال. معطيات معينة

ة  :التفكير اإلحصائي الشكلي ة من أشكال بياني تنتاجات مالئم ى اس ى التوصل إل درة عل الق
  .ويقاس بالدرجة التي يحصل عليھا الفرد على الفقرات التي تمثل ھذا المجال .معطاة
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ائي ر اإلحص ة : التفكي ة المركزي اييس النزع تخدام مق ات باس ف البيان ى وص درة عل الق
ات  الل معطي ن خ تنتاجات م ى اس يرھا، والتوصل إل االت وتفس ع االحتم ل م تت، والتعام والتش

كلية ة وش ة لفظي اس بالدرج. معين ر ويق ار التفكي ى اختب ب عل ا الطال ي يحصل عليھ ة الت ة الكلي
  . اإلحصائي كامالً 

  
  الدراسات السابقة

دول ي حظي موضوع التفكير اإلحصائي باھتمام عدد من الباحثين في عدد من ال ا يل ، وفيم
  .للدراسات التي أمكن التوصل إليھا عرض

ديل اإلطار  (Mooney, et al., 2001)في الدراسة التي أجراھا موني وزمالؤه  بھدف تع
نھج  تخدم م ة المدرسة المتوسطة، اس دى طلب ر اإلحصائي ل ذي صمم لوصف التفكي ي ال المعرف

را  وھمادراسة الحالة للتركيز على عمليتين فرعيتين للتفكير اإلحصائي،  م تظھ ان ل ان اللت العمليت
ي ا يل وني، ويتلخصان فيم دد في استخدام اال: واضحتين في اإلطار الذي اقترحه م ستدالل المتع

ي عشر  ة مع اثن تحليل البيانات، وترتيب البيانات وتجميعھا، وفي ھذه الدراسة تم استخدام المقابل
م  د ت طالباً موزعين على الصفوف من السادس إلى الثامن بمعدل أربعة طالب من كل صف، وق

ا ر اإلحص ن التفكي تويات م ة مس يم أربع ة تق ؤالء الطلب ات لھ ع مھم ديم أرب ائص : ئيتق الخص
Idiosyncraticويل  ي، والتحليلQuantitative ي، والكمTransitional ي، والتح

Analytical . ة وتم التوصل من خالل تحليل نتائج المقابلة إلى أربعة مستويات تصف كل عملي
  .  فرعية من عمليات التفكير اإلحصائي

ل  ا ھيرش وأدوني ي أجرتھ ي الدراسة الت بھدف  (Hirsch & O'Donnell, 2001)وف
ةتطوير أداة اختبارية تتمتع بالصدق والثبات للكشف عن الطلبة الذين يعانون من   أخطاء مفھومي

ار من  وع االختي ار من ن ق اختب م تطبي د ت االت، فق في االستدالل اإلحصائي، وتحديداً في االحتم
ة  ٢٠٢طالباً من الخريجين، و ٦١منھم (طالباً  ٢٦٣متعدد على عينة مكونة من  اً من مرحل طالب

ل التخرج ا قب ائج ) م د بينت نت وي، وق نفس الترب م ال ي اإلحصاء وعل اقات ف وا مس يعھم تلق وجم
  . أخطاء مفھوميةالدراسة أنه حتى الطلبة الذين يدرسون مساقاً نظامياً في اإلحصاء يعانون من 

و  يلوس ومورين ة فاليس ا دراس ى  (Vallecillos & Moreno, 2002)أم دفت إل د ھ فق
اھيم  ث تضمن المف دائي، بحي تدالل اإلحصائي االبت م االس يم تعل ةوصف وتقي ات : اآلتي المجتمع

ز،والعينات والعالقة بينھا، والعمليات االستداللية، وحجم  م  العينة، وأشكال العينات، والتحي د ت وق
ا  دد أفرادھ ة ع ن عين ات م ع البيان ة ٤٩جم ة الثانوي ي المرحل اً ف بانيا طالب ي إس ت ف يھم ، طبق عل

ة ١٢استبانة مكونة من  ياقات مختلف ائج : فقرة في ثالثة س د بينت نت حسي، ونصي، وعددي، وق
م  ة ل ة الثانوي ى في المرحل تحليل استجابات المفحوصين أن ما يقارب ثلثي الطلبة من السنة األول

م يتم ة ل ة في السنة الثالث وا من يتمكنوا من تعريف المجتمع أو العينة، في حين أن خمس الطلب كن
من طلبة السنة األولى غير قادرين على التعامل % ٥٠ذلك، وفيما يتعلق بمفھوم حجم العينة كان 

  .   معھا وأخذھا بعين االعتبار، في حين كان مستوى طلبة السنة الثالثة أفضل بقليل
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روث  ا ج ي أجراھ ة الت ي الدراس ر ) Groth, 2003(وف تويات التفكي دف وصف مس بھ
ة الصفوف اإلحصائي لدى طل ة متنوعة من طلب ى عين ة، طبقت الدراسة عل دارس الثانوي ة الم ب

راوح  ة بالرياضيات، وتت ة كافي ديھم معرف ن ل ويز، مم ة اللين ة لوالي دارس التابع ي الم ة ف الثانوي
ين  ة ) ١٩-١٤(أعمارھم ما ب يھم حل مسائل إحصائية متنوعة في جلسات مقابل نة، وطلب إل س

 Biggsالدراسة النموذج المعرفي الموصوف من قبل بيجز وكولز  عالجية، وقد استخدم في ھذه
& Collis  ى وصف ة إل لت الدراس د توص ة، وق تجابات الطلب ور اس اط تط ين أنم ز ب للتميي

ز  اھج وتعزي دريس وتطوير المن وفير إطار للت مستويات التفكير اإلحصائي، بشكل يساعد على ت
ين وجود فجو ات البحث العلمي في ھذا المجال، وتب م العالق ة في فھ دى بعض الطلب رة ل ات كبي

م يكن  تنتاجھا، وتفسيرھا ل ات أو اس دير اإلجاب والمفاھيم اإلحصائية، ولجوؤھم إلى الحدس في تق
  .مقبوالً في كثير من الحاالت

بھدف وصف   (Pfanncuch & Horring, 2004)في دراسة أجراھا فانكوش وھورينغ 
م تطوير وحدة السنة األولى من تجريب منھاج مستن ر اإلحصائي، ت د إلى إطار نظري في التفكي

، وقد تم جمع البيانات المتعلقة بالوحدة في نيوزيالندا في اإلحصاء وتطبيقھا للصف الحادي عشر
ر  دء بتغيي تطاعوا الب ين اس ة أن المعلم ائج الدراس ت نت د دل ة، وق ا التطبيقي ائية، وتوابعھ اإلحص

أثيرات ممارستھم لتشجيع التفكير اإلحصا رز ت ة بطرق تتسق مع اإلطار، ومن أب دى الطلب ئي ل
  .تحديد المواقف المشكلة، والتعاون، والتقييم: ھذا اإلطار

بالر ا تم ي أجراھ ا الدراسة الت يم االستدالل )  (Tempelaar, 2004أم ى تقي د ھدفت إل فق
د  ذي أعده جارفيل اس ال ام  Garfieldاإلحصائي باستخدام المقي ى نطاق ، واستخدم ١٩٩٨ع عل

دئين  ة المبت واسع في الدراسات الالحقة، وفي ھذه الدراسة تم تطبيق المقياس على عينة من الطلب
ة، في ھولندا بدراسة مساق في اإلحصاء االستداللي دى الطلب ابقة ل اھيم الس ر المف ، للكشف عن أث

م ف د ت اس ق ة ضمن المقي دمتين للطلب ين المق ة أن األحجيت ائج الدراس ت نت د بين رق وق ا بط ھمھم
ى  تند إل اه التعلمي المس ة ذوو االتج مختلفة حسب الجھود التي يبذلھا الطالب في الدراسة، فالطلب
اھيم  ى المف ة عل تدالل ودرجات مرتفع ات االس ى إجاب ى درجات منخفضة عل د حصلوا عل الجھ

  . الخطأ، وذلك مقارنة بالطلبة ذوي التوجھات األخرى

 ,Delmas, Garfield( وجارفيلد وأومز وشانسيلماس كما ھدفت الدراسة التي أجراھا د
Ooms, & Chance, 2006 ( دى ة ل ار اإلحصائية المھم اھيمي لألفك تيعاب المف إلى تقييم االس

ات المتحدة ) ١٦(طالباً يدرسون في ) ٤٨٨(عينة مكونة من  ة في الوالي كلية من الكليات المختلف
ار يتكون من  يھم اختب ق عل ة، طب ل دراسة ) ٤٠(األميركي دد قب ار من متع وع االختي رة من ن فق

ار  ى االختب ة عل ة أن أداء الطلب ائج الدراس د بينت نت ه، وق اء من د االنتھ ي اإلحصاء وبع مساق ف
ين  ا تب رات كانت صحيحة، كم اتھم عن الفق اً نصف إجاب البعدي كان متوسطاً بشكل عام، فتقريب

ار ا ى االختب ة عل ي %) ٥١.٢(لبعدي وجود ارتفاع في متوسط أداء الطلب ار القبل ة باالختب مقارن
)٤٣.٣  .(%  
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فقد ھدفت إلى الكشف عن الطرق التي ) Sharma, 2006(أما الدراسة التي أجراھا شارما 
ى  واجھھم، طبقت الدراسة عل ي ت اھيم اإلحصائية والصعوبات الت م المف يستخدمھا الطلبة في فھ

ذين يدرس) ١٤(عينة مكونة من  ة ال ة الخاصة في طالباً من الطلب دارس الثانوي ون في إحدى الم
ين  ا ب ارھم م راوح أعم د، وتت ي الھن ة فيجي ف ذه ) ١٦-١٤(مدين ي ھ ة ف تخدت المقابل نة، واس س

االت،  ى االحتم ات عل ذه المھم ة، وركزت ھ ي المقابل ات ف م طرح عدد من المھم الدراسة، إذ ت
ات،واإلحصاء ا ل الشكلي للبيان ائج ال لوصفي، والتمثي ة بينت نت راً من الطلب دراسة أن عدداً كبي

اة  ابقة في الحي رات الس يستخدمون استراتيجيات مستندة إلى الحدس واالعتقادات الشخصية والخب
  . اليومية والمدرسية واالجتماعية، والعديد منھم لم يتمكن من توضيح سبب إجابته أو استنتاجاته

إليھا أجريت جميعھا في دول غير  يالحظ مما سبق أن الدراسات السابقة التي أمكن التوصل
تدالل  و االس ائي، وھ ر اإلحص كال التفكي ن أش داً م كالً واح ت ش ا تناول ا أن غالبيتھ ة، كم عربي

كما يالحظ أن  ل رئيس، ولم تتناول أشكاالً أخرى، وھو ما ستتناوله ھذه الدراسة،اإلحصائي بشك
ذا الشكل،المقاييس المست ى ھ ذ خدمة فيھا قد ركزت عل اء وبعض ھ ه الدراسات توجھت نحو بن

اس ا في دراسة  مقي ر اإلحصائي، كم يس (Hirsch & O'Donnell, 2001)للتفكي ا تق ، ولكنھ
دارس االستدالل اإلحصائي فق ة م ين طلب ا ب ة، م ات مختلف ى فئ ذه الدراسات عل ا طبقت ھ ط، كم

يث العينة، فقد وطلبة كليات جامعية، وقد تشابھت الدراسة الحالية مع بعض ھذه الدراسات، من ح
رات في  ر بعض المتغي ة دراسات تناولت أث دي الباحث ين ي ع ب م يق ة، ول ات جامعي طبقت في كلي

ر اإلحصائي  التفكير اإلحصائي، من ھنا، جاءت ھذه الدراسة بھدف تقييم أربعة أشكال من التقكي
ان، ھي لدى طلبة كلية العلوم التربوية التابعة ة، في عّم ر اإلحصائي : لوكالة الغوث الدولي التفكي

  .، في عالقتھا ببعض المتغيراتالوصفي، واالحتمالي، واالستداللي، والشكلي
  

  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة وعينتھا

ة الغوث في األردن  ة لوكال ة التابع تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية العلوم التربوي
ام الملتحقين بتخصص معلم الصف، والذين بلغ عددھم  ) ٥٦٠( ٢٠٠٧حسب إحصاءات الكلية لع

  .طالباً وطالبة

ن  ت م ة فتكون ة الدراس ا عين وائية ) ١٤٥(أم ة العش ارھم بالطريق م اختي ة ت اً وطالب طالب
ة عنقوديةال ر  من بين طلبة الكلي ى متغي وي، موزعين عل اقاً في اإلحصاء الترب ذين درسوا مس ال

ي ا يل ور، و) ١٠: (الجنس كم اث) ١٣٥(ذك ىإن ة  ، وعل ة العام رع الثانوي ر ف علمي، ) ٣٥(متغي
   .أدبي) ١١٠(و
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 الدراسة اةأد

 اختبار التفكير اإلحصائي

ديلين أو ) ٤٠(يتكون اختبار التفكير اإلحصائي من  ار من ب فقرة موضوعية من نوع االختي
ر: أكثر، مصممة لتقييم أربع مھارات للتفكير اإلحصائي ھي  التفكير اإلحصائي الوصفي، والتفكي

  اإلحصائي االحتمالي، والتفكير اإلحصائي االستداللي، والتفكير اإلحصائي الشكلي، 

  -:اختبار التفكير اإلحصائي وفق الخطوات التاليةتطوير تم 

  . االطالع على الدراسات السابقة، والنماذج التي تناولت التفكير اإلحصائي: الخطوة األولى

ات  ى الدراس الع عل وة االط ذه الخط ي ھ م ف ائي، ت ر اإلحص ت التفكي ي تناول ابقة الت الس
ً ) M3ST(والنماذج التي استندت إليھا، وتم االستناد على نموذج موني    .الذي تم عرضه سابقا

  كتابة فقرات االختبار: الخطوة الثانية

ر ) ٤٠(تم كتابة فقرات االختبار، وعددھا  ارات للتفكي فقرة، موزعة على أربعة أبعاد أو مھ
ي ائي، ھ ر : اإلحص الي، والتفكي ائي االحتم ر اإلحص في، والتفكي ائي الوص ر اإلحص التفكي

  .فقرات لكل بعد أو مھارة) ١٠(اإلحصائي االستداللي، والتفكير اإلحصائي الشكلي، بمعدل 

  صدق االختبارالتحقق من : الخطوة الثالثة

ي أداة الدراسة تعر ي وردت ف ردات الت ذه الخطوة تعريف المصطلحات والمف ي ھ م ف اً ت يف
 ً ى ، تباالستعانة بالمراجع والكتب التي تناولت ھذه المصطلحات إجرائيا ار عل م عرض ھذا االختب

ة وم التربوي ة العل ي كلي دريس ف ة الت ن أعضاء ھيئ ين م ة محكم ي  أربع وث ف ة الغ ة لوكال التابع
ان دريس عم اليب ت اھج وأس وي، ومن ويم الترب اس والتق ي القي دكتوراه ف ة ال ون درج ن يحمل ، مم

ي وعلم النفس التربوي، للتأكد من الرياضيات،  اد الت وضوح الفقرات ومقروئيتھا، وانتمائھا لألبع
ه ذي أعدت ل ا للغرض ال ھا، ومالءمتھ ى . وضعت لقياس اء عل ة بن ديالت الالزم م أجريت التع ث

ي  ة، وبق ى الصياغة اللغوي ديالت عل ا، واقتصرت التع م الحصول عليھ ي ت ة الت ة الراجع التغذي
فقرة، موزعة على المجاالت أو المھارات األربعة، ) ٤٠(بار مكوناً في صورته النھائية من االخت

  .بمعدل عشر فقرات لكل مھارة

  الدراسة االستطالعية: الخطوة الرابعة

ين ) ٤٠(تم تطبيق االختبار على عينة مكونة من  ا عشوائياً من ب م اختيارھ ة ت اً وطالب طالب
ام الجامعي طلبة الكلية في بداية الفصل  اني من الع ان الھدف . ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي الث د ك وق

  :من الدراسة االستطالعية يتلخص فيما يلي

  .لى مدى فھم المفحوصين واستيعابھم لتعليمات المقياسالتعرف ع .١
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رف ع .٢ ات التع وء اإلمكان ي ض ة ف ات الجامعي ي الكلي اس ف ق المقي ة تطبي دى إمكاني ى م ل
  .المتاحة

اس ولية حول الحصول على مؤشرات أ .٣ اتالمقي م استخراج مؤشرات . من حيث الثب د ت وق
رات ة إحصائيات الفق داخلي بدالل ين الجدول . ثبات االختبار باستخدام طريقة االتساق ال ويب

م  لة ) ١(رق ائي منفص ر اإلحص ارات التفكي داخلي لمھ اق ال ا لالتس اخ ألف امالت كرونب مع
   .ومجتمعة

  .لالتساق الداخلي لمھارات التفكير اإلحصائيمعامالت كرونباخ ألفا :  )١(جدول 
  معامل الثبات  عدد الفقرات  المھارة

  ٠.٨٤  ١٠  التفكير اإلحصائي الوصفي
  ٠.٥٢  ١٠  التفكير اإلحصائي االحتمالي
  ٠.٨٧  ١٠  التفكير اإلحصائي االستداللي
  ٠.٥٥  ١٠  التفكير اإلحصائي الشكلي

  ٠.٦٥  ٤٠  التفكير اإلحصائي بشكل عام

ظ  م يالح دول رق ن ج ا) ١(م ل الثب ة معام غ أن قيم د بل امالً ق ار ك ا  )٠.٦٥(ت لالختب كم
قد اعتبرت  )٠.٨٧ -٠.٥٢(تراوحت معامالت الثبات للمھارات الفرعية المكونة لالختبار ما بين 

  .ھذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة الحالية

ين أ .٤ ا، وتب امالت تمييزھ رات ومع امالت صعوبة الفق تخراج مع م اس امالت صعوبة ت ن مع
ين  ا ب د تراوحت م رات ق ان )٠.٨٢(و) ٠.١٢(الفق د ك رات متوسطة %) ٧٠(، وق من الفق

من الفقرات صنفت %) ١٠(، و)٠.٧٠-٠.٣٠تتراوح معامالت صعوبتھا ما بين (الصعوبة 
ا سھلة،%) ٢٠(و على أنھا صعبة، ى أنھ ا صنفت عل د كانت  منھ ز فق امالت التميي ا مع أم

ر دال ) ٣(إحصائية باستثناء جميعھا ذات داللة  ه غي فقرات كان معامل تمييزھا موجباً ولكن
  . إحصائياً، وقد تم تعديل ھذه الفقرات وبدائلھا

  التطبيق النھائي: الخطوة الرابعة

ق أداة الدراسة  ذه الخطوة تطبي ي ھ م ف ر اإلحصائي(ت ار التفكي ة، ) اختب ة الدراس ى عين عل
ر متغي ة أث درجات ودراس تخراج ال ي راواس ب ف ة الطال ى عالم ة عل ارت الدراس ر  اختب التفكي

  .اإلحائي وفي كل بعد من أبعاده

  منھج الدراسة

ى  اتخذت ھذه الدراسة من المنحى المسحي الوصفي منھجاً لھا، إذ تم توزيع أداة الدراسة عل
ات  ع اإلجاب وي، وجم اق اإلحصاء الترب ة مس وا دراس ن أنھ ة مم ة الكلي ن طلب وائية م ة عش عين

  .حيحھا ثم تحليلھا باستخدام االختبارات اإلحصائية المالئمةوتص
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  متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة عدداً من المتغيرات ھي

  المتغيرات المستقلة

 علمي، وأدبي: فرع الثانوية العامة  

 المعدل التراكمي 

  مساق مبادئ اإلحصاء التربوي فيالعالمة 

   المتغيرات التابعة

 يمستوى التفكير اإلحصائ  

 مھارة التفكير اإلحصائي الوصفي  

 مھارة التفكير اإلحصائي االحتمالي  

 مھارة التفكير اإلحصائي االستداللي  

  مھارة التفكير اإلحصائي الشكلي 

   أسلوب جمع البيانات

ة  ل الباحث من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم تطبيق اختبار التفكير اإلحصائي من قب
ة الج رة بالطريق ة مباش ات الخاص يح التعليم ة توض ق أداة الدراس د تطبي ي عن ة، وروع معي

ار ة باالختب ث جدي ن حي ات، م ع المعلوم ة جم ير عملي ي تضمن حسن س وفير الظروف الت ، وت
  .الطلبة واھتمامھم بالموضوع 

  المعالجة اإلحصائية

م  ؤال األول ت ن الس ة ع ث لإلجاب رات، بحي ى تصحيح الفق ة الصحيحة عل حصلت اإلجاب
تراوحت العالمة الكلية على كل مھارة من في كل فقرة من الفقرات، وبناء على ذلك ) ١( ةالمالع

ابية وبعدھا تم  عالمات،) ١٠ -٠(مھارات التفكير اإلحصائي ما بين  استخراج المتوسطات الحس
ن  ارة م ل مھ ى ك ة عل درجات الطلب ة ل ات المعياري ارات الواالنحراف عمھ أداة  األرب ة ب المقاس

ارة من ة، الدراس تالك كل مھ ى درجة ام م عل ة للحك اراتكما تم وضع المعايير التالي ذه المھ ، ھ
  :وتتلخص ھذه المعايير فيما يلي ،باالستعانة بالبيانات التجريبية، وبآراء المحكمين

  ١٠ -٧  ٧ <-٣  ٣ <-٠  للمجال قيمة المتوسط

  ٤٠ -٢٨  ٢٨ <-١٢  ١٢ <-٠  قيمة المتوسط الكلي

  بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  جة قليلةبدر  درجة االمتالك
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ة  ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس م اس اني ت ؤال الث ن الس ة ع ولإلجاب
رع  ر ف اً لمتغي اً تبع ا جميع ر اإلحصائي وعليھ ارات التفكي لدرجات الطلبة على كل مھارة من مھ

ار  ائج اختب تخرجت نت م اس ة، ث تقلة، للك) ت(الدراس ات المس ين للعين روق ب ة الف ن دالل ف ع ش
ة المتوسطات، ولإلجابة عن السؤال الثالث  تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلب

دالت  ين مع ار وب ى االختب ة عل ة الكلي ر اإلحصائي والعالم ارات التفكي ن مھ ارة م ل مھ ى ك عل
  .عالماتھم على مساق مبادئ اإلحصاء التربوي، والطلبة التراكمية في الجامعة

  محددات الدراسة

  : بكل من المحددات اآلتيةتعميم نتائج البحث الحالي  تتحدد إمكانية

  ه من ا تحقق ل أداة الدراسة المستخدمة في ھذه الدراسة وھي اختبار التفكير اإلحصائي، وم
  .خصائص سيكومترية

  ة ي ضمت مجموعة من طلب ومعينة الدراسة الت ة العل ة الغوث،  كلي ة لوكال ة التابع التربوي
ة  ين بالكلي امعي الملتحق ام الج الل الع ي اإلحصاء ٢٠٠٧/٢٠٠٨خ اقاً ف وا مس ن درس ، مم

 .التربوي

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  ما مستوى امتالك طلبة كلية العلوم التربوية لمھارات التفكير اإلحصائي؟: السؤال األول

درجات لإلجابة عن ھذا السؤال  ة ل ات المعياري تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف
ة ا كامل ة، وعليھ أداة الدراس ة ب ر اإلحصائي المقاس اد التفكي ن أبع د م ل بع ى ك ة عل ين . الطلب ويب

  .ھذه النتائج) ٢(جدول رقم 

ا:  )٢(جدول  د المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل بعد من أبع
  .التفكير اإلحصائي وعليھا كاملة

  البعد
عدد 
  الفقرات

المتوسطات 
  الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

درجة 
  االمتالك

األوزان 
النسبية 
 للمتوسطات

  %٤٤  متوسطة  ١.٨٥  ٤.٤٠  ١٠  التفكير اإلحصائي الوصفي

  %٥٤  متوسطة  ٢.٠٨  ٥.٣٥  ١٠  التفكير اإلحصائي االحتمالي

  %٤٩  متوسطة  ١.٧٣  ٤.٨٥  ١٠  الليالتفكير اإلحصائي االستد

  %٤٨  متوسطة  ٢.١٩  ٤.٧٧  ١٠  التفكير اإلحصائي الشكلي

  %٤٨  متوسطة  ٥.٦٣  ١٩.٣٧  ٤٠  التفكير اإلحصائي بشكل عام
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ام ) ٢(يالحظ من جدول رقم  ر اإلحصائي بشكل ع ارات التفكي أن درجة امتالك الطلبة لمھ
ى كانت قيم ال، كما %٤٨، بوزن نسبي بلغ كانت متوسطة متوسطات الحسابية لدرجات الطلبة عل

ر  ارة التفكي ي مھ ن ف ا يمك ى م ت أعل ا، وكان ا بينھ ة فيم طة ومتقارب ة متوس ارات الفرعي المھ
دره  ط ق الي بمتوس اري ) ٥.٣٥(االحتم راف معي ائي )٢.٠٨(وانح ر اإلحص ارة التفكي ه مھ ، يلي

ارة ال)١.٧٣(وانحراف معياري ) ٤.٨٥(االستداللي، بمتوسط  م مھ ر اإلحصائي الشكلي ، ث تفكي
ط  اري ) ٤.٧٧(بمتوس راف معي في، )٢.١٩(وانح ائي الوص ر اإلحص ارة التفكي راً مھ ، وأخي
  ). ١.٨٥(، وانحراف معياري )٤.٤٠(بمتوسط 

ا،  ر العلي ارات التفكي د من مھ اً يع ر اإلحصائي عموم أن التفكي ذه النتيجة ب ويمكن تفسير ھ
راً مجرداً والكثير من الطلبة يواجھون صعوبة في در استه والتعامل معه، ال سيما أنه يتطلب تفكي

 ً أساسيات اإلحصاء،  ومن الطلبة من يعاني من عدم فھم طبيعة ھذا التفكير، الفتقاره إلى .ومنطقيا
ه،  اھيم بالنسبة ل ر من المف ى موضوعاته، وعدم وضوح الكثي ة عل وعدم تعرضه لتطبيقات كافي

  .لبنية العلمية األساسية له في اإلحصاءوتقاعسه عن البحث واالطالع، وضعف ا

ل  ذا السؤال مع نتيجة دراسة ھيرش وأدوني  ,Hirsch & O'Donnell)وتتفق نتيجة ھ
انون من أخطاء  (2001 اً في اإلحصاء يع التي بينت أنه حتى الطلبة الذين يدرسون مساقاً نظامي

ا) Groth, 2003(جروث  مفھومية، كما تتفق مع نتيجة دراسة ي أش ى وجود فجوات الت رت إل
ائج دراسة  اھيم اإلحصائية، وتتفق أيضاً مع نت ات والمف م العالق ة في فھ كبيرة لدى بعض الطلب

ي ) Delmas, Garfield, Ooms, & Chance, 2006(ديلماس وجارفيلد وأومز وشانس  الت
اً نصف إجاب ام، فتقريب ان متوسطاً بشكل ع اتھم عن بينت أن أداء الطلبة على االختبار البعدي ك

  . الفقرات كانت صحيحة

ى من حيث  ة األول ولعل السبب في أن مھارة التفكير اإلحصائي االحتمالي قد احتلت المرتب
ذا الشكل من  ١٠٠من  ٥٤درجة امتالكھا بمتوسط يعادل  ة يمارسون ھ تقريباً يعود إلى أن الطلب

من ب ن ض ار م ھم لالختي د تعرض ة، عن اتھم اليومي ف حي ي مواق ر ف ة التفكي ك مقارن دائل، وذل
   .باألشكال األخرى

ر اإلحصائي تختلف درجة امتالك ھل: السؤال الثاني ارات التفكي ة لمھ   طلبة كلية العلوم التربوي
  ؟)علمي، وأدبي(باختالف فرع التخصص في الثانوية العامة 

درجا ة ل ات المعياري ت لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف
في  الطلبة على كل مھارة من مھارات التفكير اإلحصائي وعليھا جميعاً تبعاً لمتغير فرع الدراسة

ين ) ت(، ثم استخرجت نتائج اختبار الثانوية العامة روق ب ة الف تقلة للكشف عن دالل للعينات المس
  .ھذه النتائج) ٣(ويبين جدول رقم . المتوسطات
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نحرافات المعيارية للدرجات التي حققھا الطلبة على كل المتوسطات الحسابية واال:  )٣(جدول 
مھارة من مھارات التفكير اإلحصائي تبعاً لفرع الدراسة، وعلى االختبار كامالً، ونتائج اختبار 

  .)ت(

 العدد الفرع المھارة
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  الوصفي
  ٢.٣٣  ٥.٢٣  ٣٥ علمي

٠.٠٢٠  *٢.٥٩  
 ١.٦٠ ٤.١٤ ١١٠ أدبي

  االحتمالي
  ٢.٣٦ ٦.٢٠  ٣٥ علمي

٠.٠٠٥  *٢.٨٣  
 ١.٩٢ ٥.٠٨ ١١٠ أدبي

  االستداللي
  ١.٧٢  ٥.١٧  ٣٥ علمي

٠.٢٠٧  ١.٢٧  
 ١.٧٣ ٤.٧٥ ١١٠ أدبي

  الشكلي
  ٢.٣٨  ٥.٨٦  ٣٥ علمي

٠.٠٠١  *٣.٥٢  
 ٢.٠١ ٤.٤٢ ١١٠ أدبي

  الكلي
  ٦.٨٤  ٢٢.٤٦  ٣٥ علمي

٠.٠٠٢  *٣.٢٨  
 ٤.٨٢ ١٨.٣٨ ١١٠ أدبي

  .)٠.٠٥  (ذو داللة إحصائية عند مستوى   *

ين ) ٠.٠٥  (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٣(يالحظ من جدول رقم  ب
ى كل  ك عل ي، وذل رع األدب ة من الف ي، ومتوسط أداء الطلب رع العلم ة من الف متوسط أداء الطلب

ر اإلحص ارات التفكي ارة من مھ ةمھ ى : ائي التالي الي، والشكلي، وعل ر الوصفي، واالحتم التفكي
ة  ت قيم د كان امالً، فق ار ك ارات ) ت(االختب ى مھ وعتين عل طات المجم ين متوس رق ب ة الف لدالل

طات  ين المتوس روق ب ذه الف اه ھ ة اتج ائية؛ ولمعرف ة إحص ابقة ذات دالل ائي الس ر اإلحص التفكي
ر أن المتوسطات ا) ٣(يالحظ من جدول رقم  لحسابية لدرجات الطلبة من الفرع العلمي كانت أكب

  . منھا لدرجات الطلبة من الفرع األدبي، مما يعني أن ھذه الفروق ھي لصالح طلبة الفرع العلمي

ي،  رع العلم ن الف ة م ط أداء الطلب ين متوس روق ب ود ف ه وج دول نفس ن الج ر م ا يظھ كم
رع العلمي  تفكير االستداللي،ومتوسط أداء الطلبة من الفرع األدبي على مھارة ال لصالح طلبة الف

غ  أيضا، د بل وب، فق ة المطل توى الدالل د مس ة إحصائية عن ن ذات دالل م تك روق ل ذه الف إال أن ھ
ارة  ذه المھ ى ھ ي عل رع العلم ة الف درجات طلب ابي ل ط الحس ط ) ٥.١٧(المتوس ة بمتوس مقارن

ي  رع األدب ة )٤.٧٥(درجات طلبة الف ين المتوسطات  )ت(، في حين بلغت قيم روق ب ة الف لدالل
)١.٢٧ .(  

ة ب في عالقتھاويمكن تفسير ھذه النتيجة  د أشارت السيطرة الدماغي راد، فق دى األف ائدة ل الس
دماغي األيسر ھو النصف ) Adams, 2003(العديد من المراجع والدراسات  إلى أن النصف ال

اء الرياضيات، م ال وعلم ال األعم ين ورج دى المھندس يطر ل ام المس ة األرق ى لغ ون إل ن يميل م
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ة،  روع العلمي ة الف ى طلب والرموز والتجريد والترتيب، والتحليل، والتنظيم، وربما ينطبق ذلك عل
ديھم،  ز ولعل مھارات التفكير اإلحصائي تتفق مع تفضيالتھم وتعد من المھمات المفضلة ل ويتمي

دقيق نمط تفكير ھؤالء األفراد بجمع المعلومات، وتحليل القضايا، و اس ال ات، والقي تشكيل النظري
رارات،  اذ الق الي واتخ ل الم ى التحلي درة عل ن خالل المنطق، والق والضبط، وحل المشكالت م

دماغي األيمن ھو والفھم التقني لألجزاء، والتعامل مع األرقام واإلحصاء،  في حين أن النصف ال
مما ق ذلك على طلبة الفرع األدبي، وربما ينطب، الجانب المسيطر لدى الفنانين والشعراء واألدباء

  . يجعلھم يواجھون عادة صعوبات في المواد العلمية كالرياضيات واإلحصاء

د مستوى ھل ت: السؤال الثالث ة إحصائية عن ة ذات دالل ة ارتباطي ين ) ٠.٠٥ ≤ α(وجد عالق ب
وي، اء الترب اق اإلحص ي مس اتھم ف ن عالم ل م ة وك دى الطلب ائي ل ر اإلحص ارات التفكي  مھ

  ومعدالتھم التراكمية في الكلية؟

ى كل  ة عل ين درجات الطلب اط بيرسون ب لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج معامل ارتب
اتھم في  ين كل من عالم ار وب ى االختب مھارة من مھارات التفكير اإلحصائي والعالمة الكلية عل

  .ھذه النتائج) ٤(ل رقم ويبين جدو. مساق اإلحصاء التربوي، ومعدالتھم التراكمية في الكلية

معامل ارتباط بيرسون بين مھارات التفكير اإلحصائي والمعدل التراكمي للطلبة :  )٤(جدول 
  .وعالماتھم في مساق اإلحصاء التربوي

  المھارة
معامل االرتباط 

  بالمعدل
مستوى 
  الداللة

معامل االرتباط 
  بعالمة اإلحصاء

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٠٦  *٠.٢٩٨  ٠.٠٤٧  *٠.١٩٨  الوصفي
  ٠.٤١٦  ٠.٠٩٠  ٠.١٩١  ٠.١٣١  االحتمالي
  ٠.٩٤٠  ٠.٠٠٨  ٠.٦٦٤  ٠.٠٤٤  االستداللي
  ٠.٠٠١  *٠.٣٦٠  ٠.٠٠٥  *٠.٢٧٧  الشكلي
  ٠.٠١٤  *٠.٢٧٠  ٠.٠١٧  *٠.٢٣٧  الكلي

  .)٠.٠٥  (ذو داللة إحصائية عند مستوى   *

ين ك) ٤(يالحظ من جدول رقم  ارة وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً ب ل من مھ
ى  ة عل ة الكلي ين العالم ذلك ب دل التراكمي، وك ين المع التفكير اإلحصائي الوصفي، والشكلي وب

ي دل التراكم ين المع ائي وب ر اإلحص ار التفكي ة . اختب ة موجب ة ارتباطي دت عالق ين وج ي ح ف
ً (وضعيفة  الي واالستداللي ) غير دالة إحصائيا ين بين كل من مھارة التفكير اإلحصائي االحتم وب

  . المعدل التراكمي للطلبة في الجامعة

كما يالحظ من الجدول نفسه وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين كل من مھارة 
ين  ذلك ب ي مساق اإلحصاء، وك ة ف ات الطلب ين عالم كلي وب ر اإلحصائي الوصفي، والش التفكي

الطلبة في مساق اإلحصاء، في حين  العالمة الكلية على اختبار التفكير اإلحصائي وبين عالمات
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عيفة  ة وض ة موجب ة ارتباطي دت عالق ً (وج ائيا ة إحص ر دال ر ) غي ارتي التفكي ن مھ ل م ين ك ب
  . اإلحصائي االحتمالي، واالستداللي وبين عالمات الطلبة في مساق اإلحصاء التربوي

اء ا اولون اإلحص اء يتن اق اإلحص ي مس ة ف أن الطلب ة ب ذه النتيج ير ھ ن تفس لوصفي ويمك
اول في الوحدة  ة تتن ادة في الكلي ومقاييسه وخصائصه بشيء من التفصيل، فالخطة الدراسية للم
ا  ة وتمثيلھ ات في توزيعات تكراري ة تنظيم البيان األولى مقدمة في اإلحصاء، وفي الوحدة الثاني

اييس ا ة مق ذا بيانياً، وفي الوحدة الثالثة مقاييس النزعة المركزية، وفي الوحدة الرابع لتشتت، وھك
إن  ائيةف ات اإلحص اھيم والتعميم ة ةمألوف المف دى الطلب ة . ل ذھن أن الطلب ن ال ب ع ا ال يغي كم

اج الرياضيات، وفي السياق  ة ضمن منھ ة الثانوي يدرسون مبادئ اإلحصاء الوصفي في المرحل
ات اني للبيان اني . ذاته فإن اإلحصاء الشكلي يندرج ضمن التمثيل البي ة أخرى يع ر ومن جھ الكثي

ى أن  ك إل ود ذل ا يع من الطلبة من صعوبة في التنبؤ واالستدالل وتفسير النتائج اإلحصائية، وربم
ة في التعامل  ر من الطلب مثل ھذه المھارات تصنف ضمن مھارات التفكير العليا، وال ينجح الكثي

  .معھا

ة م ا درسه الطلب اقات ومن المعروف أيضاً أن المعدل التراكمي للطلبة ھو حصيلة م ن مس
  .في الكلية خالل الفصول السابقة، لذا فإن عالمة الطالب في اإلحصاء تدخل في حسابه

  
  التوصيات

  التالية التوصياتوفي ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى 

 ر اإلحصائي ة في التفكي ر  تنمية مھارات الطلب ة، وخاصة التفكي اده الفرعي ام وأبع بشكل ع
ة وأوراق  كير اإلحصائي الشكلي، وذلكاإلحصائي الوصفي والتف من خالل ورشات تدريبي

 .عمل

  تعزيز مھارات طلبة الفرع األدبي في الثانوية العامة، من خالل نشاطات إثرائية في التفكير
 .اإلحصائي

 لقياس مھارات التفكير اإلحصائي أخرى تطوير أدوات.  

 ي ال رى ف رات أخ ر متغي اول أث رى تتن وث أخ ات وبح داد دراس دى إع ائي ل ر اإلحص تفكي
 .الطلبة

  
  العربية واألجنبية المراجع

 راھيم ين، إب ودة ). ٢٠٠٧( .الحس ـة الج ى مدرس ة إل ـة التقليدي ن المدرس تراتيجيات (م اس
ول يم). للتح ي التعل ودة ف ى األول للج ى الملتق ة إل ل مقدم ة عم اء  ورق -١٨األحس

  .ھـ١٤٢٧\١٢\١٩
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة

   وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا

رة حول  .بين يديك مقياس يستخدم للكشف عن مھارات التفكير اإلحصائي وب منك ھو وضع دائ ا ھو مطل وكل م
ة ى عالماتك الجامعي أي شكل من األشكال عل ؤثر ب ن ت فالمعلومات . البديل الذي تقتنع باختياره، علماً أن إجاباتك ل

  .ة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطالتي سيتم استخالصھا من إجاباتك ستعامل بسرية تام

  وشكراً لتعاونك

  

  لباحثةا                                                                                    

  

  :معلومات أولية

  ذكر               أنثى:         الجنس 

  أدبي  علمي:        فرع الثانوية العامة 

  :مساق اإلحصاء التربوي في العالمة

  : المعدل التراكمي
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  اختبار التفكير اإلحصائي

ة   -١ ى األوزان التالي لوا عل ه، فحص اس نفس تخدام المقي غير باس م ص اد وزن جس الب بإيج ن الط عة م ام تس ق
ات ي . ٦.٢، ٦.٣٢٩، ٦.٢، ٦.٣، ٦.١، ١٥.٣، ٦.٠، ٦.٠، ٦.٢: بالغرام وزن الحقيق د ال ا تحدي إذا أردن ف

  :م، فما أفضل أسلوب يمكنھم استخدامه من بين األساليب التاليةللجس

  استخدام الوزن األكثر شيوعاً                                ) أ

  ألنه يشتمل على منازل عشرية أكثر ٦.٣٢٩اعتباره مساوياً ) ب

              ٩جمع األوزان التسعة وقسمة الناتج على العدد ) ج

  ٨ثم جمع األوزان الباقية والقسمة على  ١٥.٣استبعاد الوزن ) د

ى زجاجة دواء  -٢ ة عل ال لظھور الطفح: تحذير: كتبت العبارة التالي اك احتم د ھن ى الجل بنسبة  لالستخدام عل
  أي العبارات التالية تعد أفضل تفسير لما ورد على الزجاجة؟. ، إذا استمر ذلك استشر طبيبك%١٥

  فھناك احتمال جيد لظھور طفح                 ال تستخدم الدواء على الجلد ) أ

  فقط من الجرعة الموصى بھا% ١٥لالستخدام على الجلد ضع ) ب

  من سطح الجلد            % ١٥إذا استمر الطفح فيمكن أن يشمل ) ج

  استعملوا ھذا الدواء فظھر لديھم طفح ١٠٠شخصاً من أصل  ١٥ھنالك ) د

دي ذلك قامت بتقسيم أرادت إحدى اللجان المدرسية تق دة، ل ال لألسرة الواحدة في البل ر متوسط عدد األطف
الغ  ة ٥٠العدد الكلي لألطفال على عدد العائالت والب ان متوسط عدد . عائل ة صحيحة إذا ك ارات التالي يّن أي العب ب

  .طفالً  ٢.٢األطفال لألسرة الواحدة 

  غير موافق  موافق  الفقرة  الرقم

      ھا أكثر من طفليننصف األسر في البلدة لدي  ٣

      عدد األطفال التي تمتلكھا األسر في البلدة إما طفالً واحداً أو طفلين  ٤

      أطفال في البلدة ١١٠ھناك   ٥

      طفالً في البلدة مقابل كل بالغ ٢.٢ھناك   ٦

      عدد األسر التي لديھا طفالن يفوق عدد األسر التي لديھا ثالثة أطفال  ٧

دل تراكمي درس أحد الطلبة فص  -٨ ى مع لين دراسيين في إحدى الجامعات التي تتبع نظام الفصول، وحصل عل
ا  ٣.٢٤مقداره  ة فصول وحصل فيھ ا أربع ع النظام نفسه ودرس فيھ ة أخرى تتب ى جامع نقطة، ثم انتقل إل

  كيف تحسب معدل الطالب التراكمي طوال مدة الدرراسة الجامعية؟. نقطة ٣.٨٠على معدل تراكمي مقداره 

         ٢) /٤×٣.٨٠)+(٢×٣.٢٤) (ب                  ٢) /٣.٨٠+ ٣.٢٤) (أ

  ٢) /٣.٨٠+ ٣.٢٤) (د       ٦) /٤×٣.٨٠)+(٢×٣.٢٤) (ج
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ا   -٩ داره ) ١٧٠(إذا كان متوسط أطوال الرجال في مجتمع م اري مق انحراف معي ، ومتوسط أطوال )٣(سم ب
ة لقياس )٤(ارهسم بانحراف معياري مقد) ١٦٥(النساء في ذلك المجتمع  ، وأراد أحد الباحثين إجراء تجرب

ارة ) ١٠٠(رجل و) ١٠٠(الطول على عينة عشوائية من  امرأة، فأي النتائج التالية يمكن أن تكون األكثر إث
  للدھشة واالستغراب؟

  سم     ١٧٤امرأة واحدة طولھا ) سم                  ب ١٧٩رجل واحد طوله ) أ

  ١٧٩متوسط أطوال الرجال ) سم            د ١٦٨متوسط أطوال النساء ) ج

ـ   -١٠ اً من موظفي إحدى الشركات  ١٤٠بلغ متوسط الدخل الشھري ل غ متوسط  ١٢٠٠موظف ا بل ار، بينم دين
  موظف؟ ٤٠٠ما ھو متوسط الدخل الشھري للـ . ديناراً  ٤٥٠موظفاً آخر  ٢٦٠الدخل الشھري لـ 

  ديناراً  ٨٢٥) ديناراً              د ٧٣٠) اراً           جدين ٧١٢.٥) ديناراً          ب ٢٩٢.٥) أ

 : وعاءان أ و ب مملوءان بالكرات الملونة الحمراء والزرقاء كما يلي  -١١

  الزرقاء  الحمراء  الوعاء

  ٤  ٦  أ

  ٤٠  ٦٠  ب

، فأي إذا ھززت كل وعاء بقوة، واخترت أحد الوعائين عشوائياً دون النظر إليھما وسحبت منه إحدى الكرات
  الوعائين يزودك بفرصة أكبر لسحب كرة زرقاء؟

  الوعاء ب            ) الوعاء أ                                        ب) أ

  معطيات السؤال غير كافية) الفرص متساوية في كال الوعائين             د) ج

األبيض  -١٢ رد ست مرات في دھنت خمسة وجوه لحجر النرد باللون األسود ووجه واحد ب إذا ألقي حجر الن ، ف
  الھواء، فأي االحتماالت التالية أكثر توقعاً ؟

  األسود في جميع المرات          ) ب بيض مرة واحدة             األسود خمس مرات واأل) أ

    األبيض خمس مرات واألسود مرة واحدة       ) دوية                       عدد مرات ظھورھما متسا) ج

  إذا ألقي ثالثة أحجار نرد في الھواء مرة واحدة فأي النتائج التالية أكثر احتماالً للظھور؟  -١٣

  النتائج الثالث السابقة متساوية االحتمال) مرة     د ٣مرتين و ٥) ثالث مرات    ج ٥) ب     ٦، ٣،  ٥) أ

ان و% ٤٠توقعت دائرة األرصاد الجوية احتمال   -١٤ ون% ٧٠لسقوط المطر في عم . لسقوط المطر في عجل
  أي النتائج التالية ھي األرجح؟

  سقوط المطر في عجلون فقط      ) سقوط المطر في عمان فقط                       ب) أ

  سقوط المطر في عمان أو عجلون) سقوط المطر في عمان وعجلون                د) ج

١٥-   ً دره  تتوزع عالمات اختبار اإلحصاء توزيعاً سويا اري  ٦٥بمتوسط حسابي ق ا النسبة . ١٢وانحراف معي م
  ؟ ٥٣المئوية التقريبية للطلبة الذين حصلوا على عالمات تقل عن 

  %٣٤) د%                 ١٨) ج%           ١٦) ب%           ١١) أ
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  أي العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بالتوزيع السوي؟  -١٦

  ٠.١٥٨٧) = ١.٠- ز ( احتمال ) ب             ٠.٤٣٣٢) = ١.٥٠ ز   ٠(احتمال )  أ

  ٠.٤٩٣٨) = ٢.٥- ز ( احتمال ) د                    ٠.٠٢٢٨) = ز  ٢.٠(احتمال ) ج

  :في تجربة رمي قطعة نقود في الھواء خمس مرات فإن النتائج التالية محتملة الظھور، علماً بأن  **

  كتابة ؟: صورة     ك: ص  

  ك ص ك ك ك            ) ك ص ص ك ص                ج) ص ص ص ك ك            ب )أ

  ):١٨-١٧(اعتماداً على ذلك أجب عن األسئلة التالية 

  موافق  الفقرة  الرقم
غير 
  موافق

إذا حصلت على زوج من الصور في إحدى السالسل فإن احتمال ظھور   ١٧
  الكتابة في المرة التالية يزداد

    

      تيجة من النتائج السابقة لھا االحتمالية نفسھا للظھوركل ن  ١٨

      احتمال ظھور الصور في التجربة أكبر من احتمال ظھور الكتابة  ١٩

      احتمال ظھور الكتابة يزداد إذا سبقه ظھور صورة  ٢٠

  :إن االستنتاجات التي يتم التوصل إليھا من بيانات العينة تخضع للشك، لماذا؟ ألن  -٢١

  األدوات غير مناسبة) العينة غير كافية      د) االستنتاجات غير صحيحة    ج) يانات غير دقيقة   بالب) أ

  : عند إجراء اختبار إحصائي فإننا  -٢٢

  نتوصل إلى استنتاجات عن المجتمع من بيانات العينة           ) أ

  ذلك                 نتوصل إلى استنتاجات عن المجتمع ثم نجمع بيانات العينة الداعمة ل) ب

  نجمع بيانات العينة ونستخدمھا في وضع افتراضات عن المجتمع) ج

  نجمع بيانات عن المجتمع ثم نقارنھا بالمجتمع) د

م  ١٠، اختيرت عينة مكونة من ١٠٠= مـ : في اختبار ما كانت الفرضية الصفرية   -٢٣ أفراد فكان متوسط أدائھ
  :فإن ) ٠.٠٥=  α(ھذا يعني أنه عند مستوى داللة ف) ٠.٠٨=  α(، ومستوى الداللة ١٠٣

    ١٠٠≠ ھناك فروقاً كافية العتبار أن المتوسط العام ) أ

   ١٠٠= ھناك فروقاً كافية العتبار أن المتوسط العام ) ب

    ١٠٠≠ الفروق غير كافية العتبار أن المتوسط العام ) ج

    ١٠٠= الفروق غير كافية العتبار أن المتوسط العام ) د
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  :يبين الجدول التالي النسب المئوية للدھون التي توجد في خمس عينات مسحوبة من نوعين من البوظة  -٢٤

  ٧.٣  ٦.٣  ٦.٢  ٤.٥  ٥.٧  النوع أ

  ٥.١  ٦.٤  ٥.٩  ٥.٧  ٦.٣  النوع ب

االختبار اإلحصائي المالئم الختبار الفرضية التي تنص على أن كمية الدھون متساوية في النوعين من البوظة 
  :وھ

  ٨للعينات المستقلة بدرجات حرية ) ت(اختبار ) ب    ٥بدرجات حرية .للعينات المترابطة) ت(اختبار ) أ

  ٩للعينات المستقلة بدرجات حرية ) ت(اختبار )   د    ٨بدرجات حرية .للعينات المترابطة) ت(اختبار ) ج

  :من المجتمع لتجنب التحيز في نتائج مسح ما ال بد أن تكون العينة المسحوبة   -٢٥

  قصدية) ممثلة                       د) عشوائية                  ج) كبيرة الحجم                ب) أ

از،  ٥٠٠طلب أحد الباحثين من  رامج التلف ة األساسية تسجيل عدد ساعات مشاھدتھم لب طالب في المرحل
دد الساعات أسبوعياً  غ متوسط ع د بل ام الباحث ٢٨وق ي  ساعة، وق ال ف ات عن أداء ھؤالء األطف ع معلوم بجم

ة  از مقارن ل في مشاھدة التلف داً في المدرسة يقضون ساعات أق ان أداؤھم جي المدرسة، فوجد أن الطلبة الذين ك
  .بأقرانھم

  .٣٠-٢٦أجب عن األسئلة 

  غير موافق  موافق  الفقرة  الرقم

ن   ٢٦ ة م ة المكون مح بالتوص ٥٠٠العين م وال تس غيرة الحج ل ص ى طف ل إل
  استنتاجات

    

وف   ٢٧ ي س إن أداءه المدرس از ف اھدة التلف اعات مش دد س ن ع ل م ل الطف إذا قل
  يتحسن

    

از   ٢٨ اھدون التلف ة يش ي المدرس داً ف م جي ان أداؤھ ذي ك ال ال ان األطف و ك ى ل حت
  ساعات أقل، فھذا ال يعني أن مشاھدة التلفاز تضر باألداء المدرسي

    

ة البالغ  ٢٩ رة التجرب ي إن فت اعات الفعل دد الس دير ع ي لتق داً ال تكف ھراً واح ة ش
  لمشاھدة التلفاز

    

      يبين البحث أن مشاھدة التلفاز تسبب األداء الضعيف في المدرسة  ٣٠
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  : يقدر معامل االرتباط بين المتغيرين س و ص في الشكل التالي بـ -٣١

 

                           ١.٦) د               ٠.٣ )ج                   ٠.٠) ب              ٠.٣-) أ

 

د  استخدمت إحدى المعلمات استراتيجيات التعلم التعاوني في تدريس صفھا، وق
ي  رانھم ف ن أق ة م ا الطلب ي يتلقاھ ات الت ة للتوجيھ بة المئوي رت النس حص

  .المجموعة، كما ھو مبين في الشكل

 

  :ع المجاور أنهأفضل استنتاج يمكن التوصل إليه عن التوزي  -٣٢

ة ) أ م الطلب الباً ومعظ واء س و الت الل %) ٧٠> (ملت ات خ ون توجيھ يتلق
  .العمل 

  .يتلقون توجيھات خالل العمل%) ٧٠> (ملتو التواء موجباً ومعظم الطلبة ) ب

  .ملتو التواء سالباً والمتوسط أقل من الوسيط) ج

  .وجيھات خالل العملال يتلقون ت%) ٧٠> (ملتو التواء موجباً ومعظم الطلبة ) د

  :الشكل االنتشاري للمتغيرين س و ص على وجود معامل ارتباطيدل   -٣٣

  سالب منخفض  ) موجب منخفض     د) سالب مرتفع       ج) موجب مرتفع     ب) أ

اط أ ، ب،   -٣٤ ات، تشير النق ع مجموعة من العالم في التوزيع التكراري التالي المبين بالشكل والذي يمثل توزي
  :ج على الترتيب إلى 

  المنوال ، الوسيط ، المتوسط) أ 

  المتوسط ، المنوال ، الوسيط) ب

  الوسيط ، المنوال ، المتوسط                                                              ج      ب   أ) ج

  المتوسط ، الوسيط ، المنوال) د

  : راري التالي ھوشكل التوزيع الذي يمثله المنحنى التك  -٣٥

ً ) ملتو التواء سالباً          د) متماثل           ج) اعتدالي              ب) أ   ملتو التواء موجبا
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دارس - ى السادس في إحدى الم ة الصفوف من األول إل ة عن . يبين الشكل تمثيل عدد طلب ه في اإلجاب د علي اعتم
  )٣٧-٣٦(األسئلة 

ادس ى الس ن األول إل ة في الصفوف م عدد الطلب

األول ; 50

الثاني; 60

الثالث; 75

الرابع; 60

الخامس; 25

ادس; 30 س
األول 

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

ادس لس

  

  بة الصف السادس؟ما النسبة المئوية لطل  -٣٦

  %٢٠) د%             ١٧) ج%              ١٠) ب%           ٨) أ

  ما قياس زاوية القطاع الدائري الممثل للصف الرابع؟  -٣٧

  º ٩٠) د                 ٧٢º) ج               º ٣٦) ب           ٣٠º) أ

  .)٤٠-٣٨(اعتمد على األشكال التالية في اإلجابة عن األسئلة 

 

  

  
)٣(                          )                ٢(                                 )         ١(  

  

  

  

  
)٦(                               )             ٥(                         )                ٤(  

  أي األشكال أعاله تمثل توزيعاً قليل التفرطح؟  -٣٨
  )٦(رقم ) ٤)             ٤(رقم ) ج)        ٣(رقم ) ب)         ٢(قم ر) أ

  أي األشكال أعاله تمثل توزيعاً ملتوياً نحو اليمين؟  -٣٩
  )٦(رقم ) ٤)               ٥(رقم ) ج)       ٣(رقم ) ب)       ٢(رقم ) أ

  أي األشكال أعاله تمثل توزيعاً له أكثر من منوال؟  -٤٠
  )٦(رقم ) ٤)               ٣(رقم ) ج)       ٢(رقم ) ب    )   ١(رقم ) أ

 انتھت األسئلة


