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 سعت الدزاسة إىل تكضي أثس استخداو الويب نويست يف تينية مَازات التفهري اإلحضائي لدى طلبة الضف العاشس األساسي:ملخط
) طالبا30( ً تألفت نل ميَا م، إحداٍنا جتسيبية واألخسى عابطة: ولتحكيل ٍرا اهلدف طبكت الدزاسة على جمنوعتني.ٌبسلطية عنا
 خغعت اجملنوعتاٌ الختباز مَازات التفهري اإلحضائي يف حمتوى اإلحضاء مبيَج الضف العاشس األساسي.مً ط الب الضف العاشس
) لضاحل اجملنوعة التجسيبية اليت0.05(  وقد أظَست ىتائج الدزاسة وجود فسوم ذات داللة إحضائية عيد مستوى.ننكياس قبلي وبعدي
 وأوصت الدزاسة بغسوزة توظيف الويب نويست يف تينية،تعسعت الستخداو الويب نويست مكا زىة بأداء طلبة اجملنوعة الغابطة
 وعكد دوزات، والتفهري اإلحضائي بصهل خاظ لدى الطالب؛ وذلو ملا لُ مً فاعلية اجيابية،مَازات التفهري السياعي بصهل عاو
.ُتدزيبية ووزش عنل للكائنني بتدزيس السياعيات حـــول تفعيل
. التعليه األساسي،ٌ سلطية عنا، مَازات، اإلحضاء، التفهري اإلحضائي، الويب نويست:نلنات مفتاحية
_____________________________________________

The Effect of Using WebQuests in the Development of the Skills of Statistical
Thinking for the Tenth Grade Students in Oman
Mansoor Y. AL-Rawahi*
The Ministry of Education, Sultanate of Oman
_____________________________________________

Abstract: The study sought to investigate the effect of WebQuest in the development of the skills of
statistical thinking for the tenth grade students in the Sultanate of Oman. To achieve this objective, the
study was applied to two groups: one is experimental and the other is control and regulator. The two
groups consisted of (30) students from the tenth grade. Both groups sat for test of statistical thinking
about the content of the statistical approach of the tenth grade before and after the experiment. The
results showed statistically significant differences (p < 0.05) in favor of the experimental group that
was using the WebQuest. The study recommended the WebQuest be used in the development of the
mathematical thinking skills in general, and statistical thinking, in particular, based on its
effectiveness. Training courses and workshops are recommended for those in charge of teaching math
statistics.
Keywords: Web Quest – statistical thinking – statistics – skills – Sultanate of Oman – basic education.
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كاف اإلحصاء كال يزاؿ كاحدا من
الموضوعات التي يتم تدريسها على نطاؽ
كاسع في المراحل الدراسية المختلفة كعلى
المستول الجامعي ،كعلى مدل العقدين
الماضيين ،كانت هناؾ زيادة هائلة في
الدراسات البحثية التي تركز على تعليم
اإلحصاء كاالحتماالت نظرا لزيادة االهتماـ
به .إال أف تطبيق التقنيات التعليمية الجديدة،
كتحقيق التوازف المالئم بين النظرية
كالتطبيق يعتبر مهمة صعبة .كخالؿ العقد
الماضي أكدت بحوث تعليم الرياضيات
الحاجة إلى اإلصالح في طرائق تدريس
اإلحصاء ،كأشارت العديد من اإلصدارات
العلمية المهتمة بهذا الموضوع إلى أف تعليم
اإلحصاء تطور كتخصص جديد مع الحاجة
إلى تحسينه في كيفية تعليمه للطالب
( NCTM, 1989; Garfield and Ben-Zvi,
.)2008

Garfield & Ahlgren, 1988; Batanero,
Godino, Green & Holmes, 1994; Carvelho
;،)& Caser, 2001; Gal, 2002; Schield, 2004

كتوافر مهارات التفكير اإلحصائي بدرجات
قليلة لدل الطالب (علي7115 ،؛ جرادات،
7113؛ .)Groth, 2003; Sharma, 2006
ككسط هذق التحديات يسعى العديد من
المربين ،كالمعلمين ،كالباحثين إلى تمكين
الطالب ،كمساعدتهم على تطوير المعرفة
اإلحصائية ،كالتفكير اإلحصائي ،كاالستقصاء
اإلحصائي ،باعتبارها أهم األهداؼ في تدريس
اإلحصاء؛ فعلى المستول الجامعي كالمدرسي
دعت حركة اإلصالح إلى كضع أهداؼ
طموحة لتدريس اإلحصاء ،كإجراء تغييرات
في المحتول اإلحصائي بتركيزق أكثر على
البيانات ،كبدرجة أقل على الجانب النظرم،
كتوظيف التعلم النشط ،كالتعلم القائم على
االستقصاء كالمشاريع ،مع زيادة الجهود
إلدماج التكنولوجيا لتحليل البيانات،
كالمحاكاة (.)Ben-Zvi & Makar, 2016

كقد ظهرت العديد من التحديات كالمشكالت
في تدريس اإلحصاء ،منها ما يرتبط بتعليم
كتعلم اإلحصاء باعتبارق تخصصا كالتركيز
على الجوانب النظرية ،كالميكانيكية للمعرفة
()Garfield, 1995؛ كفوبيا الرياضيات Maths-
 ،phobiaكالقلق اإلحصائي ،statistics anxiety
كاالتجاق السلبي نحو اإلحصاء ،كعدـ اهتماـ
الطالب في التخصصات األخرل باإلحصاء
()Garfield, 1995؛ كاقتصار التدريس الفعلي
لإلحصاء على التعريفات الشكلية كالنظريات،
كحل المسائل البسيطة ،كإجراء العمليات
الحسابية دكف االهتماـ بتحليل كمناقشة
النتائج (المنوفي1551 ،؛ النعيمي7113 ،؛ أبو
عواد.)7111 ،

كعلى الرغم من تلك الجهود في تدريس
اإلحصاء فإف األمر ال يزاؿ يستدعي إجراء
مزيد من الدراسات كالبحوث التي تتقصى
تغيير االتجاهات نحو اإلحصاء ،كتحسين
تعلمه كتعلميه؛ كذلك من خالؿ استخداـ
مداخل كاستراتيجيات قائمة على إصالح
تدريس اإلحصاء سواء كانت في طرائق
تعليم اإلحصاء ،كتعلمه ،أك طرائق تقييمه،
كالتركيز على استخداـ التكنولوجيا
بفاعلية في تدريس اإلحصاء كأداة مهمة
لتلقي التعلم بشكل فعاؿ ،ككجزء أساسي
من التربية الفاعلة.

كفي مجاؿ الثقافة اإلحصائية كالتواصل
اإلحصائي ،كتنمية مهارات التفكير اإلحصائي،
فثمت مشكالت ظهرت منها :نقص المعرفة
اإلحصائية ،كعدـ قدرة الطالب على تطبيق
اإلحصاء في الحياة اليومية ،كالقصور في
تطبيق مهارات الرياضيات المطلوبة مسبقا،
كالتفكير المجرد (الراكم كالقرشي7111 ،؛

كقد أثرت التكنولوجيا الحديثة بشكل غير
عادم في تعليم اإلحصاء ،كتعلمه ،ككانت من
القول الدافعة إلى حركة اإلصالح في
التعليم اإلحصائي في العقد الماضي
كأصبحت العديد من األدكات التكنولوجية
الحديثة كالبرمجيات متاحة لتدريس
اإلحصاء ،كأصبح من المهم النظر في

استخداـ األنسب منها في تسهيل تعلم الطالب
لإلحصاء في المجاالت المختلفة.
كنص تقرير المبادئ التوجيهية لتقييم
كتدريس اإلحصاء ( )GAISEعلى أف
التكنولوجيا كاألساليب الحديثة في تحليل
البيانات منذ الثمانيات ،إلى جانب ثراء
البيانات من المجتمع في عصر المعلومات،
أدل إلى تطوير المناهج الدراسية الموجهة
نحو تقديم المفاهيم اإلحصائية منذ كقت
مبكر في الصفوؼ االبتدائية ،كيوصي
التقرير بأهمية استخداـ التكنولوجيا
لتطوير فهم المفاهيم اإلحصائية ،كتحليل
البيانات في تدريس اإلحصاء ( Chance et al,
.)2007

كيعد الويب كويست  WebQuestأهم
األدكات التكنولوجية التي انتشرت في كثير
من المؤسسات التعليمية حوؿ العالم باعتبارق
طريقة حديثة للتعليم من خالؿ البحث عبر
الويب ،فهو يجمع بين التخطيط التربوم
المحكم كاالستغالؿ األمثل للحواسيب بعامة،
كشبكة االنترنت بخاصة ،كتعود فكرته إلى
بيرني دكدج ( )1551الذم عرفه بأنه :أنشطة
تربوية تستند على البحث كالتقصي،
كتتوخى تنمية القدرات الذهنية المختلفة
لدل
التركيب)..،
التحليل،
(الفهم،
المتعلمين ،كتعتمد -جزئيا أك كليا -على
المصادر اإللكتركنية الموجودة على الويب،
كالمنتقاة مسبقا ،كالتي يمكن تطعيمها
بمصادر أخرل كالكتب كالمجالت كاألقراص
المدمجة (.)Dodge, 1997:1
كاستنادا لذلك يمكن القوؿ بأف الويب
كويست مجموعة من المناشط الرياضية
الموجهة استقصائيا كالتي تستند إلى اإلبحار
في مواقع اإلنترنت الستقصاء المعلومات
كالمعطيات اإلحصائية إلقامة مناقشات،
كتفسيرات كتحليالت إحصائية حولها من
خالؿ عركض شفهية ،أك تقارير ،أك أكراؽ
عمل حاسوبية؛ بما يساعد الطالب على إقامة
عمليات متعددة للتفكير.

كتتطلب عملية التدريس باستخداـ الويب
كويست القياـ بالخطوات التالية (سعيد،
7113؛ جاد اهلل7112 ،؛ الحيلة ،كمحمد نوفل،
7114؛ جودة7115 ،؛ حجر7117 ،؛ اليامي،
7112؛ :)Dodge, 1997; Goktepe, 2013
المقدمة  ،Introductionكهي المرحلة التي
توفر للمتعلمين الخلفية المعرفية لموضوع
الدرس؛ بهدؼ إثارة دافعية المتعلم ،كربط
معرفته السابقة بالويب كويست الحالي،
حتى تصبح المقدمة خبرة تعلم ممتعة،
كناجحة لتحقيق العمل.
المهاـ  ،Tasksكهي المرحلة التي تتضمن
األسئلة الجوهرية ،كالتي تدكر حوؿ فكرة
الويب كويست ،كتعد محورا أساسيا ينطلق
فيه الطالب لبلوغ نتاجات المهاـ األساسية
كالفرعية.
اإلجراءات  ،Processفي هذق المرحلة تحدد
الخطوات كالتوجيهات التي يقوـ المتعلموف
بها؛ إلجراء النشاط كإنجازق ،كالمهاـ
المطلوبة منهم ،باإلضافة إلى كيفية
توزيعهم إلى مجموعات ،كالمهمة الموكلة
لكل فرد في المجموعة ،كيجب أف يوفر
المعلم للمتعلمين كسائل مختلفة لعرض
نتائجهم؛ مثل :أكراؽ العمل ،جداكؿ ،خرائط
مفاهيم ،صفحة الويب ،مخططات ،ملصق
إعالني..إلخ ،كل ذلك من أجل اعتماد
كتوظيف
تفكيرهم،
على
المتعلمين
إبداعاتهم.
المصادر  ،Recoursesيتم في هذق المرحلة
انتقاء المواقع مسبقا كبعناية ،كتكوف ذات
العالقة الوثيقة بالمهاـ كاألسئلة المحورية
المطلوب من المتعلمين إيجاد حلوؿ لها أك
البحث فيها.
كيرل الباحث دمج مرحلتي اإلجراءات
كالمصادر في مرحلة كاحدة أثناء تنفيذ
الويب كويست على اإلنترنت ،حيث يساعد
ذلك في تسهيل عملية الربط بين
التوجيهات كاإلرشادات لإلجابة عن األسئلة
المحورية ،كالمصادر ذات العالقة بها
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للوصوؿ إلى المعلومات من أجل إتماـ
المهاـ.
التقويم  ،Evaluationيتم في هذق المرحلة
توزيع الدرجات على البحث ،أك الفكرة ،أك
األسئلة المحورية ،كيتطلب التقويم هنا
ابتكار طرائق جديدة تتعدد بتعدد المهارات
التي يحتويها الويب كويست ،فإتماـ المهاـ
المرتبطة بالويب كويست تتطلب مجموعة
من المهارات المعرفية ،كاالجتماعية،
كالذهنية ،كالتكنولوجية؛ كنظرا ألف الويب
كويست يشكل مشاريع مصغرة بالنسبة
للمتعلمين ،فقد يشكل تحديا كبيرا لهم،
كلهذا يصبح من الواجب على مصمم الويب
كويست ،أف يحدد بشكل كاضح المعايير
التي سيتم استخدامها للتقويم كسلم
التقدير ،كالدرجات ،كطريقة عرض الحصاد
النهائي ،كتحمل المسؤكلية ..الخ.
الخاتمة  ،Conclusionكهي عبارة عن ملخص
لفكرة الويب كويست المحورية كالتي تم
البحث حولها ،كفي هذق المرحلة يتم تذكير
المتعلمين بالمهارات التي سيكتسبونها عند
نهاية تنفيذ المناشط ،كالمهاـ المطلوبة
منهم ،إضافة إلى تشجيعهم على إتمامها،
كتحفيزهم على االستفادة من النتائج التي
تم التوصل إليها.
صفحة المعلم  ،Teacher Pageكهي صفحة
منفصلة يتم إدراجها بغية أف يستفيد منها
معلموف آخركف ،حيث يستطيع مصمم الويب
كويست أف يذكر فيها مستول المتعلمين
كالصف الدراسي ،كخطة السير في الدرس،
تنفيذق،
بعد
المتوقعة
كالنتاجات
كاستراتيجيات التنفيذ ،كالوقت الالزـ إلتماـ
الويب كويست ( .)Moore, 2000كتشكل
صفحة المعلم دليلا يسترشد به معلموف
آخركف في تصميم ،كتوظيف الويب كويست
في فصوؿ دراسية أخرل.
كبذلك فإف الويب كويست ليس مجرد
تراكم آلي للخبرات كالمعارؼ لدل المتعلم،
كمواقع على اإلنترنت توفر معلومات

مختلفة ،بل هو توظيف كإبداع للمعرفة،
كيعمل على تبسيط كتسهيل المعلومات،
كتحويلها إلى شكل جديد من البناء المعرفي؛
مما يساعد في الفهم المتعمق (زيتوف7114 ،؛
 ،)March, 2006كهذا يتفق مع األسس
كالمبادئ التي تقوـ عليها النظرية البنائية
في التصميم التعليمي ،فهي تؤكد على إنتاج
المتعلم للمعرفة بنفسه ،كرفض التلقي
السلبي للمعلومة ،كالتأكيد على المشاركة
النشطة للمتعلم في عملية التعلم ،كربط
معارفه الجديدة بخبراته كمعارفه السابقة،
كالتأكيد على العمل الجماعي مع تقدير
المتعلم ،كجعله كاعيا بدكرق كمسؤكليته
الفردية في عملية التعلم . Siko, 2008
أما التفكير اإلحصائي فهو أحد مجاالت
التفكير في الرياضيات حيث يصادؼ المتعلم
الكثير من المواقف في الحياة اليومية بكل
مجاالتها المختلفة العلمية ،كالعملية:
كاالجتماعية
كاإلدارية،
كاالقتصادية،
كالصحية ،كالعلوـ الطبيعية كالحيوية،
كغيرها ،كهي بحاجة إلى توظيف األساليب
اإلحصائية المختلفة بشقيها :الوصفي،
كاالستداللي في التعامل مع البيانات؛ كل في
مجاله للوصوؿ إلى معلومات كاستنتاجات
علمية مفيدة تساعد في فهم ،كتفسير
الظواهر ،كالتنبؤ بها ،كاتخاذ القرارات
السليمة (جردات.)7113 ،
كقد أكد المجلس الوطني لمعلمي
الرياضيات  NCTMفي كثيقة المبادئ
كالمعايير للرياضيات المدرسية على أهمية
تدريس اإلحصاء ،كتنمية التفكير اإلحصائي
في جميع المراحل الدراسية بدءا من رياض
األطفاؿ كحتى نهاية المرحلة الثانوية،
بحيث تمكن البرامج التعليمية جميع الطالب
من فهم المفاهيم األساسية في اإلحصاء،
كتطبيقها ،كاستخدامها ،كتوصي هذق
المعايير بتطوير الحزـ الصفية بحيث تصبح
المفاهيم كاإلجراءات أكثر تعقيدا عبر
الصفوؼ الدراسية ،حيث إنه في نهاية

المرحلة الثانوية يكوف لدل الطالب معرفة
سليمة بجمع البيانات ،كتنظيمها ،ككصفها،
كبناء الجداكؿ ،كالمخططات ،كاألشكاؿ،
كقراءتها ،كتفسيرها ،كتحليل كتفسير
البيانات ،كتقويم األحكاـ باالعتماد على
تحليل البيانات ،كالقدرة على استخداـ
التكنولوجيا الحديثة في اإلحصاء NCTM,
2000

كقد حاكؿ العديد من الباحثين تقديم مفهوـ
للتفكير اإلحصائي ،كمكوناته ،أك مهاراته ،إال
أف عددا قليلا قدـ تعريفا رسميا للتفكير
اإلحصائي  Chance, 2002كاتفقوا جميعا
على أهمية كضركرة تنميته لدل المتعلمين
في جميع المراحل الدراسية (عبدالحميد،
 .)7112فيرل سني  Snee, 1990التفكير
اإلحصائي بأنه عبارة عن سلسلة متصلة
الحلقات من العمليات الفكرية ،كالتي
تتلخص في التمييز كتحديد االختالؼ،
كإدخاؿ التحسينات .كيتفق معه جرادات
( )7113بأنه عمليات عقلية كمهارات يقوـ بها
الفرد لتطوير األفكار ذات العالقة بالمواقف
كالخبرات اإلحصائية.
في حين يرل موني كآخركف
 2001بأنه أفعاؿ معرفية ينهمك فيها
الطالب في تناكلهم للمهمات اإلحصائية من
كصف للبيانات ،كتنظيمها ،كاختصارها،
كتمثيلها ،كتحليلها ،كهو ما يدعمه أيضا
كايلد كبفانكتش Wild and Pfannkuch
المشار إليهما في  Chance, 2002أف التفكير
اإلحصائي عملية تتضمن تلخيص البيانات،
كحل مشكلة معينة ،كبناء االستدالالت
المنطقية من خالؿ اإلجراءات ،كشرح
االستنتاجات .أما جارفيلد كزمالؤق Garfield
 et al, 2003فيركف أف هذق العملية تتطلب
فهم الكيفية كالسبب الذم يتم بموجبه تنفيذ
العمليات اإلحصائية ،كفهم السياؽ الذم تدكر
فيه المشكلة ،كأثرق في التوصل إلى
استنتاجات كإجابات.
Mooney et al,

كيعرؼ فوستر  Foster, 2013التفكير
اإلحصائي بأنه القدرة على رؤية العمليات
اإلحصائية ككل ،بما في ذلك تفسير
البيانات اإلحصائية ،كاكتشاؼ البيانات
بطرائق غير متوقعة ،كتوليد أسئلة جديدة.
أما علي ( )7115فيعرؼ التفكير اإلحصائي
بأنه نشاط ذهني مرف ،كمنظم يقوـ به
المعلم أك الطالب بهدؼ حل التمارين
كالمشكالت اإلحصائية من خالؿ استخداـ
بعض مهارات االستقراء ،كاالستنباط،
كالتفسير ،كإدراؾ العالقات.
كقد قاـ العديد من الباحثين بتحديد مظاهر
كمهارات التفكير اإلحصائي ،فقد قاـ كل من
Wild and Pfannkuch,
كايلد كبفانكش
 1999بمحاكلة أكلية لتقديم نظرة كلية
للتفكير اإلحصائي ،كيركف أف مهارات
التفكير اإلحصائي تتمثل في إطار رباعي
ألبعاد التفكير اإلحصائي اعتمادا على دكرة
االستقصاء التجريبي كهي :دكرة التحقق
 ،The Investigative Cyclكأنواع التفكير
 Types of Thinkingكدكرة االستفهاـ The
كالتحويالت
Interrogative
Cycle
 Dispositionsكهو إطار غير هرمي يفترض
أف الطالب يفكركف ضمن كل مستول بشكل
تلقائي .كأكضحا أف مهارات التفكير
اإلحصائي تتمثل في القدرة على الوصف،
كالكتابة ،كالتصنيف ،كالتفسير ،كمالحظة
االختالؼ ،كالحل بأكثر من طريقة،
كتطوير النماذج ،كالتفكير بالسياؽ ،كالبحث
عن المعنى.
كاقترح موني كآخركف
نموذجا ضمن عمليات التفكير اإلحصائي في
أربع مهارات تعتبر جوهرية؛ كهي كاآلتي:
Mooney et al, 2001

كصف البيانات  Describing dataكتتضمن
القدرة على قراءة البيانات المعركضة في
قوائم ،أك جداكؿ ،أك بيانات ممثلة في رسوـ
بيانية ،كمقارنة تمثيالت مختلفة لنفس
البيانات ،كتقويم درجة توضيح كل تمثيل
للمظاهر المهمة للبيانات.
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تنظيم البيانات كتلخيصها
 reducing dataكتتضمن هذق العملية بعض
العمليات الذهنية مثل :كصف شكل ،كأهمية
خصائص مجموعة من البيانات ،كمقارنة
مجموعات البيانات المترابطة مع التركيز
على كيفية توزيعها باستخداـ مقاييس
النزعة المركزية ،أك مقاييس التشتت،
كتصنيفها ،كاستخدامها.

متعددة يكوف فيها الطالب عنصرا أساسيا
كفعالا ،كتساعدق في فهم المعلومات
اإلحصائية في العالم المحيط به ،كما
تتطلب أدكات تقييم فاعلة سواء كانت عن
طريق الورقة كالقلم ،أك أدكات تكنولوجية
تمكن الطالب من إصدار األحكاـ،
كاالستدالالت ،كالتنبؤات المعقولة حوؿ
البيانات.

تمثيل البيانات بيانيا
كتتضمن بعض المهارات مثل ترتيب البيانات
في رتب؛ حتى يمكن تمثيلها بيانيا ،كاختيار
الشكل البياني المناسب ،كتمثيل البيانات
بالجداكؿ كالرسوـ مثل خط االنتشار،
كاألعمدة البيانية ،كالخطوط البيانية.

الدراسات السابقة

Organizing and

Representing data

تحليل البيانات ،كتفسيرها
 interpreting dataكتتضمن هذق العملية
على مجموعة من المهارات منها :التوصل
الستنتاجات من خالؿ الجداكؿ أك الرسوـ
البيانية ،كالمقارنة بين مجموعة من
البيانات ،كمقارنة البيانات المعركضة في
رسوـ بيانية ،كتقديم االستدالالت كالتنبؤات
المبنية على البيانات.
Analyzing and

كأشار فيتزالين  Fitzallen, 2012إلى أف
النماذج السابقة لوصف مهارات التفكير
اإلحصائي لدل الطالب ،لم تأخذ في االعتبار
سياؽ البيئات التكنولوجية ،كخاصة فيما
يتعلق بتحليل البيانات ،كالرسوـ البيانية؛
فأعد إطارا نظريا حوؿ التفكير اإلحصائي
تضمن أربع فئات؛ كهي :االبتكار مع البيانات،
كفهم البيانات ،كالتفكير في البيانات،
كالمعرفة العامة.
كيرل كل من جارفيلد كتشانس
 & Chance, 2008أننا بحاجة لطرائق بديلة
أكثر فاعلية لتقييم الطالب في التفكير
اإلحصائي باستخداـ الحاسوب أك المساعدات
التكنولوجية األخرل بديلا عن طرائق
التقييم التقليدية؛ لذا فإف عملية التدريس
تحتاج من أجل تنمية مهارات التفكير
اإلحصائي إلى أنشطة إحصائية استقصائية
Garfield

بما أف الويب كويست يضيف بعدا
تكنولوجيا جديدا في العملية التعليمية-
التعلمية ،من خالؿ اإلبحار في شبكة
اإلنترنت كفق أهداؼ كاضحة المعالم؛ لذلك
نفذت مجموعة من الدراسات التي طبقت
للكشف عن الويب كويست في تنمية أنماط
التفكير المختلفة ،كالتحصيل ،كاالتجاق ،كمن
هذق الدراسات دراسة قاـ بها أبو علواف
 Abu-Elwan, 2006هدفت إلى معرفة أثر
الويب كويست في تنمية مهارات حل
المشكالت لدل معلمي الرياضيات قبل
الخدمة ،كمعتقداتهم تجاق أنشطة حل
المشكالت ،كقد طبقت الدراسة على
مجموعتين؛ إحداها :تجريبية ،كعددها ()71
معلما ،كاألخرل :ضابطة ،كعددها ()31
معلما ،كطبق على المجموعتين اختبار قبلي
لقياس مهارات حل المشكالت ،كما طبق
مقياس االتجاق لمهارة حل المشكالت على
المجموعة التجريبية فقط :قبليا ،كبعديا،
كتوصلت الدراسة لوجود فركؽ ذات داللة
إحصائية في مقياس مهارة حل المشكالت؛
كذلك لصالح المجموعة التجريبية التي
استخدمت الويب كويست ،كما أظهرت
نتائج الدراسة فركقا ذات داللة إحصائية في
مقياس االتجاق لمهارة حل المشكالت؛ كذلك
لصالح التطبيق البعدم؛ مما يدؿ على أف
الويب كويست ساعد في تنمية مهارة حل
المشكالت ،كاالتجاق نحو تطبيقها.
كقاـ لي كيانج ) Li & Yang, 2007بدراسة
هدفت للتعرؼ على فاعلية استخداـ الويب

كويست في تنمية مهارات التفكير العلمي،
كزيادة الدافعية للتعلم ،كزيادة التحصيل في
مادة اللغة اإلنجليزية لتالميذ المرحلة
االبتدائية ،كقد استخدـ المنهج شبه
التجريبي ،حيث تكونت أدكات الدراسة من
اختبار لمهارات التفكير العلمي ،كاختبار
تحصيلي ،كمقياس الدافعية للتعلم ،كتكونت
عينة الدراسة من ( )114تالميذ من الصف
السادس ،موزعين على ثالثة فصوؿ ،مثل
أحد الفصوؿ المجموعة الضابطة ،كالفصالف
اآلخراف المجموعة التجريبية ،حيث طبق
على أحد الفصلين االختبار التحصيلي ،كعلى
الفصل اآلخر اختبار لمهارات التفكير
العلمي ،كقد توصلت الدراسة إلى أف الويب
كويست ساعد في زيادة التحصيل ،كتنمية
مهارات التفكير العلمي لدل المجموعتين
التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة،
كما أف استبياف الدافعية كشف عن فركؽ
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعتين
التجريبيتين؛ مقارنة بالمجموعة الضابطة.
كتناكلت لينا كجافين
دراسة هدفت لتحديد فيما إذا كاف الويب
كويست يعزز التعلم التعاكني كمستويات
التفكير العليا لدل الطالب من عدمه،
كلتحقيق أغراض الدراسة استخدـ الباحثاف
المنهج النوعي كالذم تضمن تحليل
المحتول لعينة من ( )111الويب كويست
 WebQuestباستخداـ نموذج التعلم التعاكني،
كمستويات التفكير العليا اللذاف أعداهما
الباحثاف كإطار لجمع البيانات ،حيث تم
فحص عدد من التخصصات كاللغة
كالتاريخ،
كالرياضيات،
اإلنجليزية،
كالدراسات االجتماعية ،كالعلوـ ،كالفنوف،
كالصحة ،من خالؿ اثنين من مواقع الويب
األكثر انتشارا على اإلنترنت ،باإلضافة إلى
داسة الحالة التي تنطوم على المالحظات
كالمقابالت مع سبعة من طالب المدارس
النموذجية غرب استراليا .كقد توصلت
الدراسة إلى أف الويب كويست عمل على
تحفيز الطالب ،كعزز التعلم التعاكني،
Lina & Gavin, 2007

كمستويات التفكير العليا من خالؿ تحديد
األدكار الفردية للطالب ،كالعمل ضمن
مجموعات صغيرة لتبادؿ المهاـ.
كفي نفس العاـ أجرل الحيلة كنوفل ()7114
دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية
الويب كويست طويل المدل ،كقصير المدل
في التفكير الناقد كالتحصيل الدراسي في
مساؽ تعليم التفكير لدل عينة من طلبة
كلية العلوـ التربوية الجامعية (األكنركا)،
كتألفت عينة الدراسة من ) )51طالبا،
موزعين على ثالث مجموعات؛ المجموعة
التجريبية األكلى :تعلمت باستراتيجية
الويب كويست طويل المدل ،كالمجموعة
التجريبية الثانية :تعلمت باستراتيجية
الويب كويست قصير المدل ،كالمجموعة
الثالثة :ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية،
كبعد االنتهاء من فترة التطبيق ،طبق اختبار
التفكير الناقد ،كاختبار تحصيلي في مساؽ
تعليم التفكير كمقياس بعدم ،كاستخدـ
تحليل التباين المصاحب الختبار فرضيتي
الدراسة .كقد أظهرت نتائج الدراسة كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية؛ كذلك لصالح
طلبة المجموعة التجريبية التي تعلمت
باستراتيجية الويب كويست طويل المدل
في تنمية التفكير الناقد أكلا ،ثم لصالح
طلبة قصير المدل ثانيا ،ككجود فركؽ ذات
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية
األكلى )طويل المدل) في تنمية التحصيل
الدراسي أكلا ،ثم لصالح طلبة المجموعة
التجريبية الثانية )قصير المدل) ،مقارنة
بأداء طلبة المجموعة التقليدية.
كفي دراسة قاـ بها تشن  Chen, 2009هدفت
إلى استقصاء أثر استخداـ الويب كويست
على تنمية مهارات التفكير العليا الناقد
كاإلبداعي ،كطبقت الدراسة على الصف
الخامس في المرحلة االبتدائية ،كتألفت عينة
الدراسة من ) )23طالبا ،موزعين على
مجموعتين؛ األكلى :المجموعة التجريبية
كالتي تعرضت إلى الويب كويست ،كعددها
( )33طالبا ،الثانية :المجموعة الضابطة
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كالتي تعلمت بالطريقة التقليدية كعددها
( )32طالبا ،كبعد االنتهاء من تطبيق الويب
كويست ،طبق اختبار التفكير الناقد
(المستول األكؿ) ،كاختبار تورانس للتفكير
اإلبداعي ،كقد أظهرت نتائج الدراسة كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح طلبة
المجموعة التجريبية في تنمية مهارات
التفكير اإلبداعي (األصالة ،كالمركنة،
كالطالقة) ،كعدـ كجود فركؽ ذات داللة
التجريبية
المجموعة
بين
إحصائية
كالضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد.
كهدفت دراسة عبدالحميد ( )7115إلى معرفة
فاعلية استخداـ استراتيجية تقصي الويب في
تنمية بعض مستويات التفكير ،كالقدرة على
اتخاذ القرار نحو مواجهة تحديات التحديث
التعليمي التكنولوجي ،كقد طبقت الدراسة
على ( )11طالبا في الدبلوـ المهني بكلية
التربية -جامعة المنصورة ،كقسمت العينة
إلى مجموعتين ،إحداها تجريبية عددها ()71
طالبا ،كاألخرل ضابطة عددها ( )71طالبا،
كطبق على المجموعتين اختبار لقياس
مستويات التفكير العليا (التحليل ،التركيب،
التقويم) ،كاختبار لقياس القدرة على اتخاذ
القرار ،كتوصلت الدراسة لوجود فركؽ ذات
داللة إحصائية في مقياس مستويات التفكير
العليا (التحليل ،التركيب ،التقويم)؛ لصالح
المجموعة التجريبية التي استخدمت الويب
كويست في جميع المستويات ،كما أظهرت
نتائج الدراسة فركقا ذات داللة إحصائية في
مقياس القدرة على اتخاذ القرار؛ كذلك
لصالح المجموعة التجريبية.
كقاـ جودة ( )7115بدراسة هدفت إلى
التعرؼ على أثر توظيف الرحالت المعرفية
عبر الويب في تدريس العلوـ في تنمية
التنور العلمي؛ لدل طالب الصف التاسع
األساسي بمحافظة غزة ،كتمثلت أدكات
الدراسة في اختبار مهارات التفكير العلمي،
كمقياس االتجاهات نحو العلوـ ،كقد استخدـ
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كالمنهج

البنائي ،كالمنهج التجريبي؛ حيث قسم العينة
لمجموعتين :تجريبية ،كعدد طالبها (،)74
كضابطة عدد طالبها ( )37طالبا ،كأظهرت
الدراسة كجود فركؽ إحصائية بين متوسطي
درجات المجموعتين :التجريبية ،كالضابطة
على اختبار المفاهيم العلمية لصالح
المجموعة التجريبية ،ككجود فركؽ
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين:
التجريبية ،كالضابطة على اختبار مهارات
التفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبية،
ككجود فركؽ إحصائية بين متوسطي درجات
المجموعتين :التجريبية ،كالضابطة على
مقياس االتجاهات نحو العلوـ؛ كذلك لصالح
المجموعة التجريبية.
كهدفت دراسة حجر ( )7117إلى أثر
كويست
الويب
باستخداـ
التدريس
 WebQuestفي تنمية مهارات التفكير
الناقد لدل طالبات كلية التربية في جامعة
الملك سعود ،كتمثلت أداة الدراسة في
مقياس كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد،
كقد استخدمت الباحثة المنهج شبه
التجريبي؛ كتكونت عينة الدراسة من شعبتين
من الشعب التي تدرس مقرر مناهج كطرائق
التدريس العامة ،فمثلت إحدل الشعبتين
المجموعة التجريبية تكونت من ( )73طالبة،
كاألخرل ضابطة كتكونت من ( )71طالبة.
كأظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين
مقياس
على
كالضابطة
التجريبية
كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد؛ كذلك
لصالح المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ الويب كويست ،كأكصت الباحثة
بأهمية استخداـ استراتيجية الويب كويست
في العملية التعليمة ،كتنمية أنماط التفكير
األخرل.
كتناكلت دراسة إدكين كليديا
 Lydia, 2014التعرؼ على أثر الويب
كويست في تنمية التفكير الناقد ،كالمعرفة،
كأداء الطالب ،كالتصورات في مقرر الفيزياء،
& Edwin

كما بحثت الدراسة أم من جوانب التفكير
الناقد كاف أفضل عند الطالب ،كدرست
العالقة بين التفكير الناقد للطالب كأدائهم
من جهة ،كبين المعرفة كالتصورات من جهة
أخرل .كتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة
الطبقية ،كبلغ عددها ( )71طالبا كطالبة
بالتعليم األساسي بمدرسة عالمية في
الفلبين ،كيبلغ متوسط أعمارهم ()13 :11
سنة ،كاعتمدت الدراسة على المالحظة،
كالمقابالت بأنواعها ،كاستبانة ،كاختبار
تحصيلي .كأظهرت نتائج الدراسة أف الطالب
استجابوا بشكل إيجابي للويب كويست من
حيث التعاكف ،كاإلبداع ،كالتحفيز ،كتعزيز
المعرفة ،كتنمية التفكير الناقد ،كخلصت
الدراسة إلى أف الويب كويست يعد أداة
مفيدة لتدريس الفيزياء.
كباالعتماد على تلك األطر المقترحة التي
تناكلت مهارات التفكير اإلحصائي؛ حاكؿ
العديد من الباحثين دراستها كتحديدها لدل
الطالب ،فقد أثبتت بعضها ضعف امتالؾ
الطالب لمهارات التفكير اإلحصائي ،كمن
هذق الدراسات الدراسة التي أجراها جركث
 Groth, 2003بهدؼ كصف مستويات التفكير
اإلحصائي لدل طلبة المدارس الثانوية،
طبقت الدراسة على عينة من طلبة الصفوؼ
الثانوية في المدارس التابعة لوالية اللينويز،
ممن لديهم معرفة كافية بالرياضيات،
كتتراكح أعمارهم ما بين ( )15 :12سنة،
كطلب منهم حل مسائل إحصائية متنوعة في
جلسات مقابلة عالجية ،كقد استخدـ الباحث
في هذق الدراسة النموذج المعرفي الموصوؼ
من قبل بيجز ككولز Bigge & Colis
للتمييز بين أنماط تطور استجابات الطلبة،
بشكل يساعد في توفير إطار للتدريس
كتطوير المناهج ،كتعزيز البحث العلمي في
هذا المجاؿ ،كتبين كجود فجوات كبيرة
لدل بعض الطلبة في فهم العالقات
كالمفاهيم اإلحصائية ،كلجوئهم إلى الحدس
في تقدير اإلجابات كاستنتاجها ،كتفسيرها
لم يكن مقبولا في كثير من الحاالت.

كأجرل شارما  Sharma, 2006دراسة هدفت
إلى الكشف عن الطرائق التي يستخدمها
الطلبة في فهم المفاهيم اإلحصائية
كالصعوبات التي تواجههم ،طبقت الدراسة
على عينة مكونة من ( )12طالبا من الطلبة
الذين يدرسوف في إحدل المدارس الثانوية
الخاصة في مدينة فيجي بالهند ،كتتراكح
أعمارهم ما بين ( )12 :12سنة ،كاستخدمت
المقابلة بطرح عدد من المهمات ركزت على
االحتماالت ،كاإلحصاء الوصفي ،كالتمثيل
الشكلي للبيانات ،كأسفرت نتائج الدراسة عن
أف عددا كبيرا من الطلبة يستخدموف
الحدس،
على
مستندة
استراتيجيات
كاالعتقادات الشخصية ،كالخبرات السابقة في
الحياة اليومية ،كالمدرسية ،كاالجتماعية،
كالعديد منهم لم يتمكن من توضيح سبب
إجابته أك استنتاجه.
كهدفت دراسة النمراكم ( )7112إلى الكشف
عن مستويات التفكير اإلحصائي لدل طلبة
الصفين :السابع ،كالثامن األساسيين ،كتقصي
االختالؼ بين مستويات التفكير اإلحصائي
باختالؼ كل من فئات التحصيل في
الرياضيات ،كباختالؼ الصف ،كالمهارة
اإلحصائية .تكونت عينة الدراسة من ()72
طالبا من الصفين :السابع ،كالثامن
األساسيين بمدرسة البويضة الثانوية للبنين
األردف ،كلتحقيق أهداؼ الدراسة أعدتمهمات أدائية على ثالث مراحل لجمع
البيانات؛ كذلك للكشف عن مستويات
التفكير اإلحصائي األربعة (االنتقالي ،الكمي،
التحليلي ،الذاتي)؛ لدل طالب الصفين:
السابع ،كالثامن من خالؿ أربع مهارات
إحصائية (كصف البيانات ،تنظيم البيانات
كتصنيفها ،تمثيل البيانات ،تحليل البيانات
كتفسيرها) ،كتم جمع البيانات عن طريق
المقابلة ،كالمالحظة ،ككتابات الطالب،
باإلضافة إلى ملحوظات الباحث كمعلم
الرياضيات .أظهرت النتائج أف مستويات
التفكير اإلحصائي تختلف باختالؼ المهارة
اإلحصائية كبداللة إحصائية ،حيث كاف أداء
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الطالب -بشكل عاـ على مراحل جمع البيانات
الثالث -أفضل على مهارتي كصف البيانات،
كتمثيل البيانات ،مقارنة بمهارتي تنظيم
البيانات كتصنيفها ،كتحليل البيانات
كتفسيرها ،كلم تظهر نتائج الدراسة فركقا
بين مستويات التفكير اإلحصائي للطالب
باختالؼ الصف الدراسي.
كفي دراسة أبو عواد ( )7111التي هدفت إلى
الكشف عن درجة امتالؾ طلبة كلية العلوـ
التربوية لوكالة الغوث لمهارات التفكير
اإلحصائي ،على ضوء متغيرات التخصص في
الثانوية العامة (العلمي أك األدبي)،
كعالماتهم في مساؽ اإلحصاء الذم درسوق
كمعدالتهم التراكمية ،كلتحقيق أهداؼ
الدراسة تم بناء اختبار في التفكير اإلحصائي
يتكوف من ( )21فقرة من نوع االختيار من
متعدد موزعة على أربعة مهارات (التفكير
اإلحصائي الوصفي ،التفكير اإلحصائي
االحتمالي ،التفكير اإلحصائي االستداللي،
التفكير اإلحصائي الشكلي) ،كتطبيقه على
عينة مكونة من ( )121طالبا كطالبة من
تخصص معلم صف .كقد بينت النتائج أف
درجة امتالؾ الطلبة لمهارات التفكير
اإلحصائي كانت متوسطة ،كما تبين كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية بين الطلبة من
الفرع العلمي كالطلبة من الفرع األدبي على
كل من :مهارة التفكير اإلحصائي الوصفي،
كاالحتمالي ،كالشكلي ،كعلى االختبار ككل؛
كذلك لصالح طلبة الفرع العلمي ،كما
كجدت عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا
بين المعدؿ التراكمي للطلبة في الكلية
كعالماتهم في مساؽ اإلحصاء ،كبين العالمة
على كل من مهارة التفكير اإلحصائي
الوصفي ،كالشكلي ،كالعالمة على االختبار
كاملا.
كهدفت دراسة جرادات ( )7113إلى التعرؼ
على مستول التفكير اإلحصائي لدل طالب
األقساـ العلمية بكلية اآلداب كالعلوـ
بمحافظة كادم الدكاسر -المملكة العربية

السعودية ،كمظاهرق على ضوء متغيرات
التخصص كالمستول الدراسي ،أعد الباحث
اختبار في التفكير اإلحصائي اشتمل على
( )37فقرة ،كقد تناكؿ االختبار أربعة
مظاهر؛ هي :تمثيل البيانات بيانيا ،كصف
البيانات ،تنظيم البيانات كتلخيصها ،تحليل
البيانات كتفسيرها .كطبق على عينه مكونة
من ( )113طالب من طالب األقساـ العلمية
في كلية اآلداب كالعلوـ ،كقد توصلت
الدراسة إلى أف مستول التفكير اإلحصائي
كمظاهرق لدل طالب األقساـ العلمية متوافر
بدرجة قليلة ،ككجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بين متوسط أداء الطلبة من
تخصص الرياضيات ،كمتوسط أداء الطلبة
من تخصص علوـ الحاسب كالمعلومات،
كذلك على مظهر تحليل البيانات ،كتفسيرها
على مقياس التفكير اإلحصائي ككل؛ كذلك
لصالح تخصص الرياضيات .إضافة إلى
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسط
أداء الطلبة في السنة الرابعة كمتوسط أداء
الطلبة في السنة األكلى على مظهر تحليل
البيانات كتفسيرها كذلك على مقياس
التفكير اإلحصائي ككل؛ كذلك لصالح
طالب السنة الرابعة.
كأجرل السعيد ( )7111دراسة هدفت إلى بناء
نموذج منظومي سباعي المرحلة لتطوير
مهارات التفكير اإلحصائي لدل الباحثين
بكليات التربية باستخداـ األساليب اإلحصائية
الحديثة .كتكوف النموذج المقترح من سبع
مراحل متتالية تعكس نشاط التحليل
اإلحصائي متعدد األبعاد الذم يتضمن
إجراءات متعددة تختلف من دراسة إلى
أخرل ،كتؤدم كل مرحلة منها إلى األخرل،
كال تأخذ نتائج كل مرحلة منها معناها
العلمي إال بالتطرؽ إلى نتائج المراحل
السابقة كالتالية لها ،كهذق المراحل السبع
هي :مرحلة التحليل األكلى ،مرحلة التحليل
االستكشافي ،مرحلة التحليل التمهيدم،
مرحلة التحليل التأكيدم ،مرحلة التحليل

التالي ،مرحلة التحليل التكرارم ،كمرحلة
التحليل التكاملي.
في حين أثبتت نتائج بعض الدراسات فاعلية
استخداـ االستراتيجيات كالبرامج كالمداخل
الحديثة في تدريس اإلحصاء لتنمية مهارات
التفكير اإلحصائي كالتحصيل .كقاـ
عبدالحميد ( )7112بدراسة هدفت إلى
التعرؼ على مدل فاعلية استخداـ مدخل
التجارب العملية في تنمية التحصيل
الدراسي ،كالتفكير اإلحصائي ،كاالحتفاظ
بتعلم اإلحصاء لدل تالميذ الصف الثاني
اإلعدادم ،تمثلت أدكات الدراسة في اختبار
التحصيل الدراسي في اإلحصاء كاختبار
التفكير اإلحصائي بمكوناته (كصف البيانات،
تنظيم كتلخيص البيانات ،تمثيل البيانات،
كتحليل كتفسير البيانات) ،كقد تكونت عينة
الدراسة من ( )31تلميذا كتلميذة ،تم
توزيعهم على مجموعتين :تجريبية،
كضابطة بواقع ( )31تلميذا كتلميذة في كل
مجموعة ،كتوصلت الدراسة إلى كجود فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية ،كالمجموعة الضابطة
على االختبار التحصيلي الفورم ،كالمؤجل،
كاختبار التفكير اإلحصائي بمكوناته لصالح
المجموعة التجريبية ،إضافة إلى كجود
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التفكير
اإلحصائي كالتحصيل الدراسي في اإلحصاء
لدل تالميذ الصف الثاني اإلعدادم.
ك قاـ زايد ( )7115بدراسة أثر المدخل
المنظومي في تنمية مهارات التفكير
اإلحصائي لدل تالميذ الصف الثاني اإلعدادم،
كلتحقيق أهداؼ الدراسة قاـ الباحث باختيار
عينة مقصودة من تالميذ الصف الثاني
اإلعدادم بمدرسة كامل اإلعدادية بالقاهرة
قوامها ( )21تلميذا موزعة على مجموعتين
إحداهما تجريبية ،كاألخرل ضابطة ،كما
أعد الباحث اختبارين في مهارات التفكير
اإلحصائي أحدهما باستخداـ المدخل المعتاد،
كاآلخر باستخداـ المدخل المنظومي،
كتطبيق االختبارين على مجموعتي الدراسة

قبليا كبعديا ،كتوصلت الدراسة إلى تفوؽ
تالميذ المجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة في مهارات التفكير اإلحصائي
باستخداـ الطريقة المنظومية ،ككجود حجم
أثر كبير كمهم تربويا الستخداـ المدخل
المنظومي في معالجة كحدة اإلحصاء في
تنمية مهارات التفكير اإلحصائي لدل
التالميذ.
كفي دراسة علي ( (7115التي هدفت إلى
فاعلية التدريس باستخداـ نموذج التعلم
البنائي في تنمية مهارات التفكير اإلحصائي
كالتحصيل ،كبقاء أثر التعلم لدل طالب
كليات التربية ،تمثلت أدكات الدراسة في
اختبار مهارات التفكير اإلحصائي عند
مهارات (االستقراء ،االستنباط ،التفسير،
إدراؾ العالقات) ،كاختبار لتحصيل جوانب
التعلم عند مستويات (التذكر ،كالفهم،
كالتطبيق) ،كتكونت عينة الدراسة من ()31
طالبا كطالبة من كليات التربية بجامعة
مصراته الليبية ،كزعت بالتساكم على
مجموعتين :تجريبية ،كضابطة ،كأشارت
نتائج الدراسة إلى كجود فركؽ دالة إحصائيا
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية،
كالمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل
كاختبار مهارات التفكير اإلحصائي؛ كذلك
لصالح المجموعة التجريبية.
كفي دراسة المسكرية ( (7111التي هدفت إلى
معرفة فاعلية كحدة قائمة على الترابطات
الرياضية في تنمية التفكير اإلحصائي،
كالتحصيل لدل طالبات الصف العاشر
األساسي بسلطنة عماف ،تكونت عينة الدراسة
من ( )11طالبة تم تقسيمهن إلى
مجموعتين :تجريبية ( )71طالبة ،كضابطة
( )72طالبة .قامت الباحثة بإعداد اختبار
تحصيلي في كحدة اإلحصاء في المستويات
المعرفية (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،القدرات
العليا) ،كاختبار آخر في التفكير اإلحصائي
عند مهارات (كصف البيانات ،تنظيم
كتلخيص البيانات ،تمثيل البيانات ،تحليل
كتفسير البيانات ،جمع البيانات ،كاستخداـ
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كتطبيق االحتماالت) .كقد أسفرت نتائج
الدراسة عن كجود فركؽ دالة إحصائيا بين
متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية ،كطالبات المجموعة الضابطة في
التطبيق البعدم على كل من اختبار التفكير
اإلحصائي ،كاختبار التحصيل؛ كذلك لصالح
المجموعة التجريبية.
كمن خالؿ استعراض الدراسات السابقة يمكن
استخالص إف الدراسات التي أجريت في
الويب كويست كمهارات التفكير اإلحصائي،
كالتي تم جمعها ،كالتعامل مع أكثرها
ارتباطا بموضوع الدراسة الحالية  -مثلت
جسرا معرفيا ربط بين الويب كويست،
كأهميته في تنمية أنماط التفكير المختلفة
كالتفكير الناقد ،كالتفكير الهندسي،
كالتفكير الجغرافي ،كالتفكير اإلبداعي ،كحل
المشكالت؛ لذلك تم الوقوؼ على ما توصلت
إليه من نتائج التي أظهرت أف هناؾ شبه
اتفاؽ على أثر الويب كويست في تنمية
مستويات التفكير ،كحل المشكالت ،كالدافعية،
كتنمية التحصيل ،كالمفاهيم العلمية،
كالدافعية؛ مما دفع الباحث إلى دراسة أثرق
في تنمية مهارات التفكير اإلحصائي.
كقد أفادت الدراسات السابقة الباحث رغم
تنوعها في اشتقاؽ مهارات التفكير اإلحصائي
كتسليط الضوء عليهما ،كالوقوؼ على
نتائجها .كما أجريت الدراسات في بيئات
مختلفة عربية كأجنبية ،كطبقت على مراحل
دراسية مختلفة ما بين طلبة التعليم العاـ،
كطلبة التعليم الجامعي؛ مما يعني أف هناؾ
اهتماما متزايدا بالطالب كتنمية مهارات
التفكير لديه.
مشكلة الدراسة كأسئلتها
في إطار السياسات التربوية التطويرية
بسلطنة عماف ،يهتم القائموف على المناهج
الدراسية بكيفية تضمينها أبعادا كمعالجات
تكنولوجية متقدمة ترتقي فوؽ التعامل
األكلي كالحواسيب ،كتذهب إلى كيفية دعم
تلك الطرؽ كالمعالجات الجديدة ،مثل

 ،WebQuestكالطرؽ كالمداخل التعليمية
المستخدمة في البيئة التعليمية؛ كذلك
بغرض إثراء عمليات التفكير العليا لدل
الطالب .كهذا ما أشارت له توصيات ندكة
بعنواف "رؤية جديدة في تعليم كتعلم
الرياضيات ،كتطبيقاتها في االقتصاد
كاإلدارة" كالمنعقدة في مسقط (،)7112
كتوصيات التقرير الوطني للدراسة الدكلية
في الرياضيات كالعلوـ ( )7113حوؿ أهمية
تفعيل استخداـ تقنيات التعليم (الحاسوب،
الوسائل
الحاسبة،
اآللة
اإلنترنت،
تدريس
في
كغيرها)
التكنولوجية،
الرياضيات (كزارة التربية كالتعليم7112 ،؛
كزارة التربية كالتعليم.)7113 ،
كبالنظر إلى كاقع تدريس كحدات اإلحصاء
بمناهج التعليم األساسي بسلطنة عماف ،نجد
أنها أصبحت تدرس على نحو غير كظيفي،
كاعتمد تدريسها على األساليب التقليدية
التي تركز على تدريس المفاهيم،
كالقوانين ،كالمعادالت اإلحصائية من خالؿ
حفظ المعلومات ،كاستظهارها أثناء حل
المشكالت دكف العناية بتدريب الطالب على
استخداـ التفكير في كيفية الوصوؿ للحل،
كفهم القضايا ،كالمشكالت المرتبطة
بمجاالت حياتهم في المجتمع الذم يعيشوف
فيه .كقد تبلورت مشكلة الدراسة من خالؿ
التالي:
استقراء نتائج الدراسات السابقة التي أكدت
أف كاقع تدريس اإلحصاء يكشف عػن العديػد
من الصعوبات فػي تعلمػه ،تتمثػل فػي قلػة
إدراكهم ألهميته ،كعدـ اسػتيعابهم للكثيػر
مػػن مفاهيمػػه ،كاقتصػػارهم علػػى إجػػراء
العمليات الحسػابية دكف االهتمػاـ بالتحليػل
كمناقشة النتائج ،كافتقارهم إلى الخبرة فػي
إجراء االستقصاءات اإلحصائية بسبب صعوبة
جمع البيانات ،كاختيار األساليب اإلحصػائية،
كدراسػػػػة المنػػػػوفي ()1551؛ كدراسػػػػة
عبدالحميد ()7112؛ كدراسة النعيمػي ()7113؛

كأبو عواد ()7111؛ العابد ()7111؛ كسػطوحي
(.)7117
مراجعة نتائج تحصيل الطالب في اختبارات
دراسة التوجهات الدكلية في الرياضيات
كالعلوـ TIMSS (Trends in International
) Mathematics and Science Studyلعاـ
( ،)7111حيث حصل الطالب في سلطنة عماف
على أقل متوسط في مجاؿ اإلحصاء.
كبالتحديد تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة
عن السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر استخداـ الويب كويست
في تنمية مهارات التفكير اإلحصائي لدل
طلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عماف؟
WebQuest

فرضية الدراسة
صيغت الفرضية الصفرية التالية الختبارها:
ال يوجد فرؽ عند مستول داللة ()1.11 α
بين متوسط درجات أفراد المجموعة
التجريبية (تدرس باستخداـ الويب كويست
كمتوسط درجات أفراد
WebQuest
المجموعة الضابطة (تدرس بالطريقة
المعتادة) في اختبار مهارات التفكير
اإلحصائي.
أهمية الدراسة
تستمد هذق الدراسة أهميتها من االهتماـ
بتنمية مهارات التفكير اإلحصائي؛ لدل
الطالب بأسلوب يرتقي فوؽ المهارات األدائية
السلوكية التقليدية في تعلم اإلحصاء،
كإثراء منظومة المناهج في سلطنة عماف
بمداخل تكنولوجية تدريسية مثل :الويب
كويست  ،WebQuestككيفية توظيفها في
تدريس اإلحصاء كتعلمها ،كمن جهة أخرل
إثراء معرفة مصممي المناهج ،كالمعلمين،
بالمكونات الجوهرية للتفكير اإلحصائي،
كالوقوؼ على بعض الدالئل حوؿ مستويات
أداء طالب الصف العاشر األساسي في التفكير
اإلحصائي؛ بما يشير إلى النظر مرة أخرل
إلى التفكير في معالجات جديدة لتدريب
المعلمين أثناء الخدمة .عالكة على ذلك

تكمن أهمية الدراسة في كونها توفر أداة
موضوعية لقياس مهارات التفكير اإلحصائي،
بحيث يمكن استخدامها لدل طلبة التعليم
األساسي.

محددات الدراسة
تحددت نتائج الدراسة باقتصارها على
تدريس موضوعات كحدة اإلحصاء بالصف
العاشر األساسي باستخداـ الويب كويست
 WebQuestكمعرفة أثرق في مهارات
التفكير اإلحصائي (القدرة على كصف
البيانات كتنظيمها كتلخيصها باستخداـ
مفاهيم اإلحصاء ،القدرة على القياـ بعمليات
التمثيل كالتحليل اإلحصائي ،القدرة على
إقامة كتكوين استدالالت كبراهين إحصائية،
كتفسيرها) ،كعلى عينة من طلبة الصف
العاشر للتعليم األساسي ،المقيدين بالمدارس
الحكومية ،التابعة لوزارة التربية كالتعليم
بمحافظة الداخلية بسلطنة عماف .كما
طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األكؿ من
العاـ الدراسي .7112/7111
مصطلحات الدراسة
الويب كويست  WebQuestعرفه دكدج
 Dodge, 1997:1بأنه عبارة عن :أنشطة
تربوية تستند على البحث كالتقصي،
كتتوخى تنمية القدرات الذهنية المختلفة
لدل
التركيب)..،
التحليل،
(الفهم،
المتعلمين ،كتعتمد -جزئيا أك كليا -على
المصادر اإللكتركنية الموجودة على الويب،
كالمنتقاة مسبقا ،كالتي يمكن تطعيمها
بمصادر أخرل كالكتب كالمجالت كاألقراص
المدمجة" ،كيعرفه الباحث إجرائيا بأنه:
مجموعة من المناشط الرياضية الموجهة
استقصائيا ،كالتي تستند إلى اإلبحار في
مواقع اإلنترنت؛ الستقصاء المعلومات،
كالمعطيات اإلحصائية؛ إلقامة مناقشات،
كتفسيرات ،كتحليالت إحصائية حولها من
خالؿ عركض شفهية ،أك تقارير ،أك أكراؽ
عمل حاسوبية؛ بما يساعد الطالب في إقامة
عمليات متعددة للتفكير.
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مهارات التفكير اإلحصائي
 Thinking Skillsيعرؼ موني كآخركف
 Mooney et al, 2001التفكير اإلحصائي بأنه
أفعاؿ معرفية ينهمك فيها الطالب في
تناكلهم للمهمات اإلحصائية من كصف
للبيانات ،كتنظيمها ،كاختصارها ،كتمثيلها،
كتحليلها ،في حين عرفه كايلد كبفانكتش
 Wild and Pfannkuchالمشار إليهما في
 Chance, 2002بأنه :عملية تتضمن تلخيص
البيانات ،كحل مشكلة معينة ،كبناء
االستدالالت المنطقية من خالؿ اإلجراءات،
كشرح االستنتاجات .كقد حدد الباحث
مهارات التفكير اإلحصائي على ضوء تلك
التعريفات في المكونات اآلتية:
Statistical

 .1القدرة على كصف البيانات ،كتنظيمها،
كتلخيصها باستخداـ مفاهيم اإلحصاء.
 .7القدرة على القياـ بعمليات التمثيل،
كالتحليل اإلحصائي.
 .3القدرة على إقامة كتكوين استدالالت،
كبراهين إحصائية ،كتفسيرها.

الطريقة كإجراءات الدراسة
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي
) (Experimental Methodالقائم على تصميم
قبلي كبعدم لمجموعتين :تجريبية،
كضابطة ،كفيه يتم تطبيق أدكات الدراسة
(قبليا) على المجموعتين :التجريبية،
كالضابطة ،كمن ثم تتلقى المجموعة
التجريبية تدريس محتول اإلحصاء
باستخداـ الويب كويست  WebQuestبينما
تتلقى المجموعة الضابطة محتول اإلحصاء
بالكتاب المدرسي لمنهج الصف العاشر
األساسي بسلطنة عماف بالطريقة المعتادة في
التدريس ،كمن ثم تطبق على المجموعتين
أدكات الدراسة (بعديا)؛ للتعرؼ على أثر
الويب كويست في تنمية مهارات التفكير
اإلحصائي.

مجتمع الدراسة كعينتها
تمثل مجتمع الدراسة في جميع الطالب
الذكور المقيدين بالصف العاشر األساسي
بالمدارس التابعة للمديرية العامة للتربية
كالتعليم في محافظة الداخلية بسلطنة عماف،
في الفصل الدراسي األكؿ للعاـ الدراسي
( ،)7112/7111كالبالغ عددهم ( )3321طالبا،
موزعين على ( )31مدرسة(طبقا إلحصائيات
المديرية العامة للتربية كالتعليم بمحافظة
الداخلية.)7111 ،
كاشتملت عينة الدراسة على مجموعتين:
إحداهما ضابطة ،ال تتعرض للمتغير
المستقل كعدد أفرادها ( )31طالب ،كاألخرل
تجريبية ،يتم تعريضها للمتغير المستقل
لمعرفة أثرق على المتغير التابع عليها كعدد
أفرادها ( )31طالبا ،ككاف اختيارهما
بالطريقة العشوائية البسيطة من شعب
الصف العاشر بمدرسة صالح بن المتوكل
للتعليم األساسي المكونة من ( )2شعب
دراسية.
أدكات الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية لتحقيق أهدافها
على األدكات التعليمية التالية :دليل المعلم
لوحدة اإلحصاء للصف العاشر األساسي
(األكؿ الثانوم) ،كموقع الويب كويست عبر
اإلنترنت القائم على عناصر كأنشطة الويب
كويست .إضافة إلى األداكت القياسية
المتمثلة في اختبار مهارات التفكير
اإلحصائي ،كبطاقة تقييم موقع الويب
كويست.
إجراءات الدراسة
أكلا :مرحلة إعداد دليل المعلم كالتصميم
التعليمي للويب كويست:
دليل المعلم :اشتمل دليل للمعلم لتدريس
كحدة اإلحصاء باستخداـ الويب كويست
على قسمين:

للدليل،

األهداؼ التعليمية :كتتضمن مجموعة من
األهداؼ التعليمية الخاصة بموضوع الدرس.

القسم األكؿ:
كيتناكؿ:

اإلطار

النظرم



التعريف بالويب كويست ،كعناصرق
األساسية.



دكر المعلم في استخداـ الويب
كويست (قبل البدء في الدرس ،عند
تنفيذ الدرس ،بعد تنفيذ الدرس).



دكر المتعلم في استخداـ الويب
كويست (قبل البدء في الدرس ،عند
تنفيذ الدرس ،بعد تنفيذ الدرس).

األساليب كاألنشطة :كتتضمن أنشطة الويب
كويست (من إعداد الباحث) التي تحقق
أهداؼ الدرس ،كدكر المعلم كالمتعلم في
تحقيقها ،تنفذ بصورة جماعية من ()3 :7
طالب في كل مجموعة ،كقد صيغت جميع
األنشطة عبر مراحل الويب كويست ،كتتيح
الفرصة لجميع الطالب للمشاركة
اإليجابية ،كالفعالة في أداء المهاـ
المطلوبة.



مخطط ألهداؼ ،كموضوعات كحدة
اإلحصاء.



القسم الثاني:
العملي ،كيتناكؿ:

التطبيقي



المراحل الزمنية لتنفيذ دركس
كحدة اإلحصاء.

التقويم الختامي :كيتضمن أسئلة "اختبر
ذكاءؾ اإلحصائي" ،يطلب من المتعلمين
تنفيذها إلكتركنيا بعد نهاية كل نشاط،
إضافة إلى الواجب المنزلي ألسئلة المنهج
الدراسي المرتبطة بالدرس.



لموضوعات

اإلطار

الدراسية
الخطط
الوحدة :كاشتملت على:

الهدؼ العاـ :كيتضمن كتابة الهدؼ العاـ
لموضوع الدرس.

كراسة األنشطة :كهي عبارة عن مخطط
إجابات للمهاـ المطلوبة في بعض األنشطة،
كالتي يتطلب حلها يدكيا.
موقع الويب كويست :صمم الباحث موقعا
في ضوء نموذج التصميم التعليمي
 ADDIEالذم يظهر في شكل ( )1التالي:

التمهيد :كيتضمن اإلشارة إلى المتطلبات
السابقة لموضوع الدرس.
تمثل مصادر الدعم االجتماعي كالمعرفي الوظائف العملية للتنشئة االجتماعية ،حيث تعمل بصورة
تفاعلية التحليل
تدعيم
على
تكاملية
تحديد ما ينبغي
تعلمه

A

التصمين
تحديد مواصفات
النظاـ التعليمي

E

D

التطوير
إنتاج النظام التعليمي

D

شكل  :1نموذج التصمين التعليمي ADDIE

I

التقوين
تقرير كفاية النظاـ
التعليمي

التنفيذ
استخداـ النظاـ التعليمي
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ككفقا لهذا النموذج تم بناء التصميم
التعليمي للويب كويست لمحتول كحدة
اإلحصاء للصف العاشر األساسي ،الذم مر
بالمراحل التالية:
أ) مرحلة التحليل  Analysisتم في هذق
المرحلة تحديد الهدؼ العاـ لموضوع
التعلم ،كهو تنمية مهارات طالب الصف
العاشر األساسي في التفكير اإلحصائي،
إضافة إلى تنمية مهاراتهم في استخداـ
اإلنترنت بزيارة المواقع ،كاستعراضها
كقراءة محتواها بشكل دقيق ،ثم تلخيص
بعض المعلومات التي ترتبط ارتباطا كثيقا
بمهاـ التعلم ،كأنشطته ،كتنمية مهاراتهم في
استخداـ برامج الحاسوب المختلفة بفاعلية،
كبرنامج معالج النصوص  ،Wordكبرنامج
العركض التقديمية ،Power Point
كبرنامج الجداكؿ اإللكتركنية ،Excel
عالكة على تنمية مهاراتهم في العمل
الجماعي؛ بهدؼ التوصل إلى حلوؿ لمهاـ
التعلم ،كأنشطته ،كاالتفاؽ بين أفراد كل
مجموعة على الحلوؿ النهائية لتلك المهاـ،
أك االستفسار عن بعض العناصر الغامضة في
محتول الدرس.
ب) مرحلة التصميم  Designقاـ الباحث
بإعداد األنشطة بناء على اختيار أفضل
الموارد المتاحة في شبكة اإلنترنت كأكثرها
مالءمة لمستول الطالب من صور،
كرسومات ،كمقاطع فيديو ،كملفات ،pdf
كالمصادر التي تساعد في الحصوؿ على
البيانات الحقيقية التي تستخدـ في الوصوؿ
لحل أنشطة اإلحصاء .ثم تم تنظيم عرض
المحتول في الويب كويست بالشكل الذم
كضعه "دكدج" ،كيتكوف من العناصر
الرئيسة للويب كويست كهي :المقدمة،
فالمهاـ ،فاإلجراءات كالمصادر ،فالتقويم،
كأخيرا الخاتمة  ، Dodge, 1997كقد دمج
الباحث عنصرم اإلجراءات كالمصادر في
خطوة كاحدة؛ اعتقادا منه بتسهيل طريقة
الربط بين اإلجراءات كالوصوؿ إلى

المصادر ،ككضع الباحث مخطط تصميم
موقع الويب كويست على نظاـ إدارة
المحتول بناء على دليل الوحدة المعد ،كقد
استعاف بمبرمج لبرمجة الفكرة ،كقد ركعي
في التصميم معايير تصميم المواقع
التعليمية ،كلوحات التحكم الخاصة بإدراج
األنشطة كأسئلة التقويم.
ج) مرحلة التطوير  Developmentكقد
مرت هذق المرحلة بتحضير السيناريوهات،
كالبرمجيات كالوسائط ،كاألجهزة الالزمة
إلنتاج الويب كويست ،كاستخدمت لغة
 ASP.NETلبناء صفحات موقع الويب
كويست ،الذم أصبح جاهزا على الرابط
التالي www.statoman.com :كبعد مرحلة
اإلنتاج المبدئية قاـ الباحث بالدخوؿ على
الموقع مرة بصفة المعلم كمرة بصفة
المتعلم ،كتجريبه عدة مرات ،كالتأكد من
صحة االرتباطات بين الصفحات ،كالتأكد
من عمل ركابط المصادر ،كمن ثم تدكين
المالحظات ،كاألخطاء ،كتعديلها مع
المبرمج .ثم تجريب موقع الويب كويست
مع معلم المجموعة التجريبية بشكل موسع،
كاألخذ برأيه في المالحظات التي أشار إليها،
كمن ثم إجراء التعديالت الالزمة.
د) مرحلة التنفيذ  Implementationتم
تجريب موقع الويب كويست على عينة
استطالعية (خارج عينة الدراسة) بلغ قوامها
( )11طالب من مدرسة صالح بن المتوكل
للتعليم األساسي؛ كذلك للتأكد من كضوح
المادة العلمية المتضمنة في الويب كويست،
كمناسبة طريقة كأسلوب عرضها مع
مستواهم ،كالتعرؼ على آرائهم ،كعلى أم
صعوبات قد تواجههم ،كما تم التأكد من
مناسبة العناصر المكتوبة ،كالمرسومة،
كالمصورة ،كجودتها ،كسهولة استخدامها.
كقد أبدل أفراد العينة االستطالعية سهولة
استخداـ الموقع ،كتقبلهم للمادة التعليمية؛
مما أدل ذلك إلى درجة عالية من الثقة،
كفاعلية الموقع.

ه) مرحلة التقويم  Evaluationبعد
االنتهاء من عمليات تصميم موقع الويب
كويست لوحدة اإلحصاء ،تم عرض النسخة
المبدئية التي تم إنتاجها على خبراء
متخصصين في تكنولوجيا التعليم ،كطرؽ
تدريس الرياضيات بلغ عددهم ( ،)3كاثنين
من المشرفين التربويين .كقد تم تزكيدهم
باسم الموقع الخاص بالويب كويست
 www.statoman.comكتسجيل تقييمهم
عبر بطاقة تقييم موقع الويب كويست
المعدة من قبل الباحث .كقد أسفرت نتائج
بطاقة تقييم الويب كويست على أف متوسط
رأم المحكمين في محور تصميم الموقع بلغ
( ،)7.41كمتوسط رأيهم في محور صفحات
الويب كويست بلغ ( ،)7.43أما على البطاقة
ككل فقد بلغ المتوسط الحسابي (،)7.42
كتشير هذق النتائج إلى االطمئناف إلى تطبيق
الموقع ،كما راعى الباحث توصيات
المحكمين إلى أف كصل الويب كويست إلى
الصورة النهائية.
ثانيا :األداة القياس :اختبار مهارات
التفكير اإلحصائي:
خضع بناء اختبار مهارات التفكير اإلحصائي
لطالب الصف العاشر األساسي لإلجراءات
التالية:
تحديد الهدؼ العاـ لالختبار :يهدؼ اختبار
مهارات التفكير اإلحصائي (من إعداد
الباحث)؛ إلى قياس مستول أداء طالب الصف
العاشر األساسي في مهارات التفكير
اإلحصائي في محتول اإلحصاء بمناهج
التعليم األساسي ( )11-1كهي :القدرة على
كصف البيانات ،كتنظيمها ،كتلخيصها
باستخداـ مفاهيم اإلحصاء ،كالقدرة على
القياـ بعمليات التمثيل ،كالتحليل اإلحصائي،
كالقدرة على إقامة ،كتكوين استدالالت،
كبراهين إحصائية ،كتفسيرها.
تحديد قائمة مهارات التفكير اإلحصائي:
للوصوؿ إلى قائمة مهارات التفكير

اإلحصائي ،اطلع الباحث على الدراسات
كالمراجع العربية كاألجنبية ذات الصلة
بموضوع الدراسة ،كالتي تناكلت أطر
كمهارات التفكير اإلحصائي ،كمن هذق
الدراسات :أبو عواد ()7111؛ المسكرية
((7111؛ جردات ()7113؛ الحكمانية ()7112؛
Wild and Pfannkuch, 1999; Mooney et al,
2001; Graham et al, 2000; Delmas et al,
 2007كعلى ضوء ما طرحته الدراسات

السابقة حوؿ طبيعة التفكير اإلحصائي،
كمكوناته الجوهرية؛ حدد الباحث التفكير
اإلحصائي في المهارات الثالث الرئيسة
التالية:
 .1القػػػدرة علػػػى كصػػػف البيانػػػات،
كتنظيمهػػا ،كتلخيصػػها باسػػتخداـ
مفاهيم اإلحصاء.
 .7القدرة على القياـ بعمليات التمثيل،
كالتحليل اإلحصائي.
 .3القػػػدرة علػػػى إقامػػػة ،كتكػػػوين
اسػػتدالالت ،كبػػػراهين إحصػػػائية،
كتفسيرها.
كاعتمادنا على تلك المهػارات اشػتق الباحػث
مؤشرات تحقيقها في محتول اإلحصاء بكتب
مناهج الرياضيات العُمانية للصػفوؼ مػن (1
 )11:في صػورة إجرائيػة ،ككضػع مفػردات
االختبار على ضوئها .كيبين جدكؿ  1قائمػة
مهػػارات التفكيػػر اإلحصػػائي ،كمؤشػػرات
تحقيقها.
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أثر استخداـ الويب كويست ( ) WebQuestفي تنمية مهارات التفكير اإلحصائي
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جدول 1

قائمة مهارات التفكير اإلحصائي ،ومؤشرات تحقيقها
المهارة الرئيسة
الق د د د د د رة عم د د د د د وص د د د د د

المهارات الفرعية
ال يا د د د د ددات

وت ظيمه د د د ددا وتمخيص د د د ددها اسد د د د ددتخ ا
مفاهي اإلحصاء.

يق أر ال يا ات المعروضة في قوائ أو ج اول أو يا ات ممثمة في رسو يا ية.

يص

وي ظ ال يا ات استخ ا مقاييس ال زعة المركزية.

يص

وي ظ ال يا ات استخ ا مقاييس التشتت.

يص

وي ظ ال يا ات استخ ا التوزيع الط يعي والتوزيعات الممتوية.

يص
يص

الق د رة عم د القيددا عمميددات التمثيددل

والتحميل اإلحصائي.

وي ظ ال يا ات استخ ا المئي ات.

وي ظ ال يا ات استخ ا خطوط اال تشار واالرت اط.

يقارن مجموعات ال يا ات استخ ا مقاييس ال زعة المركزية.

يختار وي ي الشكل الم اسب لتمثيل يا ات معطاة.
يحمل ال يا ات استخ ا الج اول والرسو ال يا ية.

يحمل ال يا ات استخ ا مقاييس ال زعة المركزية.

يحمل ال يا ات استخ ا مقاييس التشتت.
يحمل ال يا ات استخ ا المئي ات.

يحمل ال يا ات استخ ا خطوط اال تشار واالرت اط.

يحمل ال يا ات استخ ا التوزيع الط يعي والتوزيعات الممتوية.

القد د د د د د د رة عمد د د د د د د إقام د د د د د ددة وتك د د د د د ددوين

يتوصل إل است تاجات مالئمة وتفسيرها من خالل الج اول والرسو ال يا ية

اس د د د ددت الالت و د د د د دراهين إحصد د د د ددائية

المعطاة( القراءة ين ال يا ات والقراءة ما وراء ال يا ات).

وتفسيرها.

يق االست الالت والت ؤات الم ية عم ال يا ات.

إعداد الصورة األكلية لالختبار :على ضوء
قائمة المهارات التي تم تحديدها في جدكؿ
 ،1صيغت مفردات االختبار من نوع االختيار
Multiple Choice Question
من متعدد
) (MCQ'Sتحوم كل مفردة أربعة بدائل،
كركعي في كتابة تلك المفردات االعتبارات
األسئلة
بإعداد
الخاصة
كالشركط
الموضوعية ،كمن ثم أعد االختبار في
صورته األكلية الذم تكوف من ( )32مفردة،
كتم تخصيص الصفحة األكلى من االختبار
لكتابة بيانات الطالب ،باإلضافة إلى تعليمات
االختبار .كقد تم االستفادة في بناء مفردات
اختبار مهارات التفكير اإلحصائي من العديد
من المراجع ،كالدراسات العربية ،كاألجنبية
ذات الصلة.
تحديد نظاـ تقدير الدرجات :كضع نظاـ
تقدير درجات مفردات اختبار مهارات
التفكير اإلحصائي بحيث تعطى درجة كاحدة
لكل إجابة صحيحة ،كصفر لإلجابة غير
الصحيحة.

التحقق من صدؽ اختبار مهارات التفكير
اإلحصائي:

للتأكد من صدؽ االختبار استخدـ الباحث:
أ) الصدؽ الظاهرم (صدؽ المحكمين):
تم عرض االختبار -في صورته األكلية  -مع
قائمة المهارات على مجموعة من المحكمين
من أعضاء هيئة التدريس كالمختصين في
المناهج كطرائق تدريس الرياضيات (،)7
كالمشرفين التربويين بلغ عددهم ()2
مشرفين من خالؿ اإلجابة عن استبياف معد
لهذا الغرض ،للتأكد من صدؽ االختبار من
حيث ارتباط كل مفردة من مفرداته
بالمهارة الرئيسة كالفرعية المناظرة لها،
كدقة صياغته اللفظية ،كالعلمية ،كالبدائل
التي تلي مقدمة كل مفردة ،كمالءمته
لمستول طالب الصف العاشر ،كإجراء أم
تعديل يركنه مناسبا .كقد قاـ الباحث
بتعديل مفردات االختبار كفقا لما أبداق
المحكموف من آراء ،كمقترحات قيمة،
كالمتعلقة بصياغة بعض الفقرات ،كاقتراح

بدائل أكثر قوة ،حتى كصل لصورته
النهائية.

جدول 3
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اختبار مهارات التفكير
اإلحصائي

ب) طريقة االتساؽ الداخلي لالختبار بمعامل
ارتباط بيرسوف :Pearson Correlation
كيقصد باالتساؽ الداخلي لالختبار مدل
ارتباط البنود مع بعضها البعض داخل
االختبار ،ككذلك ارتباط كل بند مع
االختبار ككل (األغا ،كاألستاذ،)7113:111 ،
حيث تم حساب معامل ارتباط "بيرسوف"
 Pearson Correlationبين درجة كل مهارة
من مهارات االختبار بالدرجة الكلية
لالختبار .كالتي تتضح في جدكؿ .7
يتضح من جدكؿ  7أف معامالت االرتباط بين
المهارات الرئيسة لالختبار مرتفعة بشكل
عاـ فقد تراكحت معامالت االرتباط بين
()1.41 : 1.23؛ مما يشير إلى تمتع االختبار
بدرجة صدؽ مقبولة.
ثبات اختبار مهارات التفكير اإلحصائي:
لحساب ثبات االختبار لمهاراته الرئيسة ،تم
استخراج قيمة معامل الثبات ألغراض
االتساؽ الداخلي بطريقة "ألفا كركنباخ"
 Cronbach, 1951 Cronbach's Alphaلكل
مهارة من مهارات التفكير اإلحصائي الرئيسة
المتضمنة باالختبار ،كلالختبار ككل،
كجدكؿ  3يوضح معامالت الثبات لكل مهارة
من مهارات التفكير اإلحصائي ،ككذلك
معامل الثبات لالختبار ككل.
جدول 2

مصفوفة معامالت االرتباط لمهارات التفكير اإلحصائي
المهارة

1

2

3

 -1مهارة الق رة عم وص
ال يا ات وت ظيمها

وتمخيصها استخ ا مفاهي

1011

*1.85

*1.63

اإلحصاء.

 -2الق رة عم القيا عمميات

1011

التمثيل والتحميل اإلحصائي.

 -3الق رة عم إقامة وتكوين
است الالت و راهين

إحصائية وتفسيرها.

-

*ذات اللة إحصائية ع مستوى (.)1.15

-

*1.78
1011

المهارة

ع المفر ات

معامل
الث ات

الق رة عم وص

ال يا ات

14

1.797

وت ظيمها وتمخيصها استخ ا
مفاهي اإلحصاء

الق رة عم القيا عمميات

التمثيل والتحميل اإلحصائي
الق رة عم إقامة وتكوين

است الالت و راهين إحصائية

وتفسيرها

االخت ار ككل

14
6

34

1.725
1.712

1.875

يتضح من جدكؿ  3أف معامل الثبات العاـ
تقريبا ( ،)1.44كلقد بلغ معامل الثبات
لمهارة القدرة على كصف البيانات،
كتنظيمها ،كتلخيصها باستخداـ مفاهيم
اإلحصاء ( ،)1.41كبلغ لمهارة القدرة على
القياـ بعمليات التمثيل ،كالتحليل اإلحصائي
( ،)1.33في حين بلغ لمهارة القدرة على
إقامة ،كتكوين استدالالت ،كبراهين إحصائية،
كتفسيرها ()1.31؛ كهذا يدؿ على أف
االختبار يتمتع بدرجة ثبات مقبولة يمكن
االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.
تكافؤ المجموعات في متغيرات الدراسة
تم التحقق من تكافؤ درجات طالب
المجموعتين التجريبية ،كالضابطة في
مهارات التفكير اإلحصائي قبل بدء التجربة،
كقد تم استخداـ اختبار "ت" للعينات
المستقلة؛ للتعرؼ على داللة الفرؽ بين
متوسطي درجات طالب المجموعتين:
التجريبية ،كالضابطة .كيوضح جدكؿ 2
نتائج التطبيق القبلي بين مجموعتي
الدراسة.
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جدول 4

نتائج اختبار "ت" لمجموعتي الدراسة في التطبيق القبمي ألدوات الدراسة
المتغير

المجموعة

الع

التفكير

التجري ية

31

الضا طة

اإلحصائي

المتوسط الحسا ي

اال ح ار

11.91

31

المعياري

3.49
4.26

11.77

يتبين من جدكؿ  2أنه ال يوجد فرؽ ذك
داللة إحصائية عند مستول داللة ( )1.11بين
متوسطي درجات طالب المجموعتين
التجريبية كالضابطة في التطبيق القبلي
الختبار مهارات التفكير اإلحصائي ،حيث بلغ
متوسط المجموعة التجريبية ()11.51
بانحراؼ معيارم ( ،)3.25كبلغ متوسط
المجموعة الضابطة ( )11.33بانحراؼ
معيارم ()2.72؛ مما يدؿ على أف الفرؽ بين
المجموعتين فرؽ ظاهرم فقط ،كليس فرقا
جوهريا ،حيث بلغت قيمة "ت" بالنسبة
لالختبار ككل ( ،)1.133كهي قيمة غير دالة
عند مستول ( ،)1.11كهي بمثابة مؤشر على
تكافؤ طالب المجموعتين في اختبار مهارات
التفكير اإلحصائي قبل تطبيق التجربة.

قيمة "ت"

مستوى ال اللة

1.133

1.895

الوصػفي لمجمػػوعتي الدراسػػة فػػي اختبػػار
مهارات التفكير اإلحصائي.
تشير بيانات جدكؿ  1إلى أف متوسط درجات
المجموعة التجريبية بلغ ( ،)73.73أم ما
نسبته ( ،)%24.22كبانحراؼ معيارم (،)3.53
كهو أعلى من متوسط درجات المجموعة
الضابطة الذم بلغ ( ،)14.13أم ما نسبته
( ،)%12.1كبانحراؼ معيارم ()7.73؛ مما
يدؿ على كجود فرؽ ظاهرم بين متوسطي
درجات المجموعتين :التجريبية ،كالضابطة
في اختبار مهارات التفكير اإلحصائي ،مع
زيادة تشتت درجات المجموعة التجريبية عن
درجات المجموعة الضابطة كالتي قد تعود
إلى تعرضهم للمعالجة التجريبية باستخداـ
الويب كويست.

نتائج الدراسة كمناقشتها

كيتضح من جدكؿ  1أف التوزيع التكرارم
لمجموعتي الدراسة يميل إلى االعتدالية
حيث أف معامل االلتواء للمجموعة التجريبية
بلغ ( ،)1.144كللمجموعة الضابطة (،)1.111
كهي قيم مناسبة حيث أف االلتواء إما أف
يكوف موجبا أك سالبا ،كالتوزيع االعتدالي ال
التواء له ،كيمتد االلتواء من ()3+ : 3-
بمقياس االلتواء ،ككلما اقترب االلتواء من
الصفر اقترب التوزيع التكرارم من
االعتدالية.

نصّ سؤاؿ الدراسة على :مػا أثػر اسػتخداـ
الويػػب كويسػػت  WebQuestفػػي تنميػػة
مهارات التفكير اإلحصائي لدل طلبة الصف
العاشر األساسي؟ كلإلجابة عن هػذا السػؤاؿ
كالتحقق من صػحة الفػرض المػرتبط بػه
اُسػػػػتخرجت المتوسػػػػطات الحسػػػػابية،
كاالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات أفػػراد
مجموعتي الدراسة :التجريبيػة ،كالضػابطة،
كالتحقق من شركط اختبار "ت" لمجموعتي
الدراسة ،كيُظهر جدكؿ  1نتائج اإلحصاء
جدول 5

اإلحصاء الوصفي لممجموعتين :التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير اإلحصائي (الدرجة الكمية لالختبار=)34
المجموعة
التجري ية

الضا طة

الع

المتوسط

الحسا ي

المعياري

31

23.27

3.93

31

18.53

اال ح ار

2.27

رجة

الر يع

األ

الوسيط

الر يع

أعم

أ

16

21

24

26

32

14

17

19

األعم
21

رجة

24

االلتواء
1.188
1.111

 ،)1كالتػػي يتضػػح فيهػػا ارتفػػاع درجػػات
المجموعػػػة التجريبيػػػة عػػػن المجموعػػػة
الضابطة.

كلتمثيل درجات طالب المجموعتين:
التجريبية ،كالضابطة تم استخداـ أحد
أشكاؿ اإلحصاء االستكشافي كهو شكل
الصندكؽ كالطرفين  ،Box-Plotsكذلك كما
في الشكل .7

كلتوضيح داللػة الفػرؽ بػين المتوسػطين؛
اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار "ت" للعينػػات
المسػػتقلة Independent Sample T- Test
كيوضػػػح جػػػدكؿ  2نتػػػائج اختبػ ػار "ت"
لمجموعتي الدراسػة فػي التطبيػق البعػدم
الختبار مهارات التفكير اإلحصائي.

كيظهر تمثيل شكل  7القيم الخمس المحددة
للعينة في مجموعتي الدراسة كهي :القيمػة
الصغرل ،الرُبيع األدنى  Q1الوسيط ،الربيع
األعلى  Q2كالقيمة العظمى (انظػر جػدكؿ

شكل  : 2التمثيل البياني لتوزيع درجات مجموعتي الدراسة في اختبار مهارات التفكير اإلحصائي
جدول 6
نتائج اختبار "ت" لمجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير اإلحصائي (الدرجة الكمية لالختبار=)34
المهارة

المجموعة

الع

األول

التجري ية

31

9.41

الثا ية

الضا طة
التجري ية

31

9.11

1.95

الضا طة

31

6.33

1.99

الثالثة

التجري ية

31

المتوسط

اال ح ار

رجة

الحسا ي

المعياري

الحرية

2.19

58

1.747

1.458

1.11

58

6.431

*1.111

1.41

31

4.11

1.21

58

3.139

*1.113

1.42

31

23.27

3.93

58

5.713

*1.111

1.36

18.53

2.27

االخت ار

الضا طة
التجري ية

31

ككل

الضا طة

31

*ذات اللة إحصائية ع مستوى ()1.15

9.77

3.21

2.14

قيمة"ت"

مستوى ال اللة

حج

األثر

1.11
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يتضح من جدكؿ  2كجود فرؽ ذم داللة
إحصائية عند مستول داللة ( )1.11 αبين
المجموعة
طالب
درجات
متوسطي
التجريبية ،كدرجات المجموعة الضابطة في
التطبيق البعدم الختبار مهارات التفكير
اإلحصائي ككل ،حيث بلغت قيمة "ت"
( ،)1.313كهي قيمة دالة إحصائيا؛ لذا يعتبر
الفرؽ بين المتوسطين فرقا ذا داللة
لصالح المجموعة
إحصائية؛ كذلك
التجريبية التي درست اإلحصاء باستخداـ
الويب كويست .كبالتالي تقودنا هذق
النتيجة إلى رفض الفرض الصفرم كقبوؿ
الفرض البديل ،كالذم ينص على أنه" :يوجد
فرؽ عند مستول داللة ( )1.11بين متوسط
درجات أفراد المجموعة التجريبية،
كمتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة
في اختبار مهارات التفكير اإلحصائي يعزل
للطريقة المستخدمة".
كلمعرفػػة حجػػم تػػأثير المتغيػػر المسػػتقل
(التدريس باستخداـ الويب كويسػت) علػى
المتغير التابع (مهارات التفكير اإلحصػائي)،
حُسِبَ حجم التػأثير باسػتخداـ مربػع إيتػا
الػػذم تتػػراكح قيمتػػه بػػين صػػفر ككاحػػد،
كيهدؼ استخدامه إلى إيجاد قوة العالقة بين
المتغير المستقل كالمتغير التابع ،أم إيجػاد
نسػػبة تبػػاين المتغيػػر التػػابع التػػي ترجػػع
للمتغيػػر المسػػتقل (أبػػو عػػالـ،)7112:47 ،
كيتضػػح مػػن جػػدكؿ ( )2أف تػػأثير الويػػب
كويست كػاف قوينػا علػى المتغيػر التػابع
مهارات التفكير اإلحصائي ككل ،كفػي كػل
مهارة مػن مهاراتػه فيمػا عػدا عنػد مهػارة
القػػدرة علػػى كصػػف البيانػػات ،كتنظيمهػػا،
كتلخيصها باستخداـ مفاهيم اإلحصػاء حيػث
ظهر حجم التأثير صغيرنا.
كتتفق النتيجة التي توصلت لها الدراسة مػع
نتائج الدراسػات التػي أظهػرت أثػر الويػب
كويست فػي تنميػة أنمػاط التفكيػر؛ مثػل
دراسػػة :الحيلػػة ،كنوفػػل ()7114؛ كحجػػر
()7117؛ كادكيػن كليػديا Edwin & Lydia,

 2014التي أثبتت كل منها أثرق في التفكير
الناقد ،كدراسة لي كيانج Li & Yang, 2007
كدراسة إيكبيز كفينػيس Ikpeze & Fenice,
 ، 2007كدراسة جودة ( )7115التي أثبتت كل
منهػػا أثػػرق فػػي مهػػارات التفكيػػر العلمػػي،
كدراسة الفار ( )7111التي أثبتت فاعليته فػي
التفكير التأملي ،كما اتفقت الدراسة الحالية
مع نتائج كل من دراسة لينا كجافين Lina
 & Gavin, 2007كدراسة عبدالحميػد ()7115؛
كدراسة تشن  Chen, 2009التي أشارت كػل
منها إلى أثػر الويػب كويسػت فػي تنميػة
مستويات التفكير العليا.
كاتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع عػػدد مػػن
الدراسات السابقة التي أشػارت إلػى فاعليػة
اسػتخداـ المػداخل كالبػرامج الحديثػة فػػي
تدريس اإلحصػاء لتنميػة مهػارات التفكيػر
اإلحصائي كدراسة عبدالحميد ( )7112التػي
تناكلت اسػتخداـ مػدخل التجػارب العمليػة،
كدراسػػة زايػػد ( )7115بتناكلهػػا المػػدخل
المنظػػومي فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر
اإلحصائي؛ كاستخداـ نموذج الػتعلم البنػائي
في دراسة علػي ()7115؛ كدراسػة المسػكرية
( )7111التي أثبتت فاعلية كحدة قائمة علػى
الترابطات الرياضػياتية فػي تنميػة مهػارات
التفكير اإلحصائي؛ كدراسة الحكمانية ()7112
التي أشارت نتائجهػا إلػى فاعليػة البرنػامج
اإلحصائي التفاعلي  Tinker Plotsفي تنميػة
التفكيػػر اإلحصػػائي لػػدل طالبػػات التعلػػيم
األساسي.
كيمكن تفسير أثر الويب كويست في تنمية
مهػػارات التفكيػػر اإلحصػػائي إلػػى األسػػباب
التالية:
 .1كفرت أنشطة الويب كويست خبرات
كفرصا تعليمية غنية بالمعلومات
اإلحصائية ،كالمهارات التي ترتكز على
مجموعة من المهاـ المتعددة التي
يقوـ بها الطالب؛ مثل :البحث،
كاالكتشاؼ ،كالتعاكف ،كالتي تتطلب
من الطالب توظيف قدراتهم الذهنية؛

كالمعارؼ
للمعلومات
للتوصل
اإلحصائية الجديدة ،كربطها بالخبرات
السابقة المتوفرة لديهم؛ مما ساعدهم
في تنمية مهارات التفكير اإلحصائي،
كهو ما يتفق مع مبادئ النظرية
البنائية التي تؤكد على بناء الطالب
للمعرفة كالمعنى الخاص بهم ،كاسناد
التعلم الجديد إلى المعرفة السابقة،
كتعزيز التعلم من خالؿ التفاعل
اإلجتماعي ،كنموق من خالؿ المهاـ
الحقيقة Cooperstein and Kocevar-
Weidinger, 2004

 .7تركيز الويب كويسػت علػى العمػل
التعاكني بين الطالب؛ مما يػوفر لهػم
تبادؿ اآلراء كاألفكار بينهم ،كيحفّزهم
على التعاكف النشط ،كالعمل المشترؾ
للوصوؿ إلى حػل المهػاـ اإلحصػائية
المختلفػػة ،كسػػاعدهم فػػي زيػػادة
حرصػػهم فػػي التح ػرّم كالدقػػة فػػي
كصف ،كتنظػيم البيانػات اإلحصػائية،
كالقياـ بعمليات التحليل ،كالتمثػيالت
المناسبة للبيانات ،كتكوين المناقشػات
اإلحصائية كتفسيرها.
 .3قدـ الويب كويست مجموعة من
األنشطة تضمنت مهاـ كمهارات
إحصائية مختلفة كفرت بيئة تدريب
للطالب على تلك المهارات؛ ذلك
المعلومات
خالؿ
من
إلتقانها
اإلحصائية المستقاة من شبكة
اإلنترنت ،كتحويلها إلى شكل جديد
من البناء المعرفي ،كدعم مهارات
التفكير اإلحصائي لديهم ،كهو ما أكد
عليه مارتش March, 2006
 .2تركيز الويب كويست على الطالب
باعتبارق محور العملية التعليمية،
جعله في تحد دائم إلمكاناته ،كقدراته
الذهنية للقياـ بالمهمات اإلحصائية
الموكلة له مع زمالئه.

 .1تمكين الويب كويست الطالب من
المعطيات
كاكتشاؼ
استنتاج
اإلحصائية عبر شبكة اإلنترنت ،ساعد
على زيادة قدرتهم على كصف
البيانات ،كتلخيصها ،كتنظيمها في
جداكؿ كرسوـ بيانية ،كإعطاء
تفسيرات منطقية مختلفة؛ مما يعني
تنمية مهارات التفكير اإلحصائي
لديهم.
 .2تضمن األنشطة اإلحصائية لقضايا
كمشكالت حياتية ،كتفاعل الطالب في
تنفيذها عبر الويب تطلبت منهم
المشاركة النشطة ،كتوظيف قدراتهم
الذهنية ،كالعمليات العقلية في اإلجابة
عليها؛ مما كاف له أثر فعاؿ في تنمية
مهارات التفكير اإلحصائي.
 .3توافر البيانات اإلحصائية من كاقع
مجتمع الطالب أدل إلى امتالؾ
الطالب لها ،كتنظيمها ،كتلخيصها،
كالقياـ بعمليات التمثيل ،كالتحليل
اإلحصائي ،كتكوين المناقشات حوؿ
تفسير نتائجها؛ نتج عن ذلك كله
تنمية مهارات التفكير اإلحصائي لدل
الطالب.
 .4تنوع أساليب التقويم كأسئلة (اختبر
ذكاءؾ اإلحصائي) التي يجيب عنها
الطالب بعد االنتهاء من كل نشاط
إحصائي؛ مما قد ساعد الطالب في
تنمية أدائهم ،كتقييمه في مهارات
التفكير اإلحصائي ،كالتعرؼ على
أخطائهم كمراجعتها.
 .5كجود مصادر المعلومات المحددة
كالمنتقاة بعناية ،كاإلجراءات التي
ساعدت الطالب في تنظيم خطواتهم،
كتنفيذ المهاـ المطلوبة ،أسهمت في
تنمية مهارات التفكير اإلحصائي لدل
الطالب للحصوؿ على النتائج
اإلحصائية كتفسيرها.
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كما أكضحت نتائج الدراسة أف تأثير الويب
كويست كاف ذا داللة إحصائية على المهارة
األكلى كالثالثة( :القدرة على القياـ بعمليات
التمثيل ،كالتحليل اإلحصائي ،كمهارة القدرة
على إقامة ،كتكوين استدالالت ،كبراهين
إحصائية ،كتفسيرها) ،كلم يكن ذا داللة
إحصائية على المهارة األكلى( :القدرة على
كصف البيانات ،كتنظيمها ،كتلخيصها
باستخداـ مفاهيم اإلحصاء) ،كيعزك الباحث
هذق النتيجة إلى أف مهارة القدرة على
كصف البيانات كتنظيمها كتلخيصها
باستخداـ مفاهيم اإلحصاء من المهارات
البسيطة نسبيا من بين مهارات التفكير
اإلحصائي ،كالتي تمارس بشكل شبه يومي
في دركس الرياضيات بمناهج الصفوؼ الدنيا
كالعليا ،كفي الغالب يهتم المعلموف بتنميتها
لدل الطالب في المواقف التعليمية ،كما
تمارس بشكل يومي في حياتنا اليومية ،ففي
حياتنا نستخدـ دائما كصف البيانات،
كتلخصيها ،كعادة ما يكوف أداء الطالب أفضل
على مهارة كصف البيانات ،كتنظيمها،
كتلخيصها من خالؿ عرض المسائل
اإلحصائية التي تتضمن الجداكؿ كالرسوـ
البيانية كهو ما أثبتته دراسة النمراكم
()7112؛ كدراسة جرهاـ كآخرين (Graham
 et al, 2000لذا لم تتأثر هذق المهارة
باستخداـ الويب كويست؛ باعتبارها من
المهارات التي يمتلكها الطالب مسبقا.
بينما تركز مهارة القدرة على القياـ
بعمليات التمثيل كالتحليل اإلحصائي على
تحليل البيانات اإلحصائية ،كفحصها
كاكتشافها ،كمعرفة كيف يتم تمثيل
البيانات إلى نوع معين من الجداكؿ أك
الرسوـ البيانية ،أك أشكاؿ االنتشار بين
متغيرين ،كاستخداـ البرمجيات لتمثيل
البيانات لدعم التفكير اإلحصائي ،كمعرفة
استخداـ المقاييس اإلحصائية كمقاييس
النزعة المركزية ،كمقاييس التشتت،
أفضل في
كالمئينات ،كمعرفة أيهم
االستخداـ ،كهذا ما أثبتته دراسة الحيلة

كنوفل ()7114؛ كدراسة حجر ()7117؛
كدراسة عبدالحميد ()7115؛ لذا تأثرت هذق
المهارة باستخداـ الويب كويست.
أما مهارة القدرة على إقامة كتكوين
استدالالت ،كبراهين إحصائية ،كتفسيرها،
فهي من المهارات التي اتضحت في استخداـ
الويب كويست حيث تركز على جانبيين
مهمين؛ كهما :تقييم الطالب للنتائج
اإلحصائية التي حصلوا عليها ،كمن ثم تكوين
االستدالالت كالبراهين اإلحصائية كالتنبؤات
المنطقية لها ،كتفسير العالقة بين
المتغيرين؛ لذا تأثرت أيضا هذق المهارة
باستخداـ الويب كويست.
التوصيات
على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
الحالية ،يمكن طرح التوصيات اآلتية:
 .1توظيف الويب كويست في تنمية
مهارات التفكير الرياضي بشكل عاـ،
كالتفكير اإلحصائي بشكل خاص لدل
الطالب؛ كذلك لما له من فاعلية
آمنة
بيئة
كتوفير
ايجابية،
الستخدامات اإلنترنت في العملية
التعليمية.
 .7الحرص على تنظيم دكرات تدريبية،
ككرش عمل لمشرفي كمعلمي
الرياضيات الستخداـ كتوظيف الويب
كويست في تدريس الرياضيات.
 .3استخداـ الويب كويست في إثراء
تدريس اإلحصاء بمناهج الرياضيات
في سلطنة عماف ،كربطه بالبيانات
اإلحصائية الحقيقية الصادرة عن
الهيئات ،كالمؤسسات الحكومية.
 .2الحرص على إثراء برنامج إعداد معلم
الرياضيات بسلطنة عماف بمداخل
تكنولوجية تدريسية؛ مثل :الويب
ككيفية
،WebQuest
كويست
توظيفها في تدريس اإلحصاء كتعلمه.

 .1العمل على تحسين بيئة االتصاؿ
بشبكة اإلنترنت في معامل الحاسوب
بالمدارس بسرعات عالية بما يحقق
أهداؼ العملية التعليمية.
 .2تدريب الطالب على تنمية مهارات
التفكير اإلحصائي من خالؿ األنشطة
اإلثرائية ،كالتمارين اإلحصائية التي
توضح تفكير الطالب ،كتشجعهم على
التواصل الشفهي كالمكتوب ،كتحفزهم
على تقديم االستنتاجات ،كالتفسيرات
للنتائج.
 .3دمج الموارد كالمواد التعليمية
الخاصة باإلحصاء على شبكة اإلنترنت،
كتشجيع الطالب على التعلم النشط،
مع ضركرة تقديم الدعم المناسب
لهم ،كللمعلمين.
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المجلة العربية للدراسات التربوية

كاالجتماعية ،العدد( ،)2جامعة سلماف بن
عبدالعزيز ،المملكة العربية السعودية.
جودة ،كجدم شكرم (.)7115أثر توظيف
الرحالت المعرفية عبر الويب في
تدريس العلوـ على تنمية التنور العلمي
لطالب الصف التاسع األساسي بمحافظة
غزة .رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
حجر ،آمنة عبداهلل ( .)7117أثر التدريس
باستخداـ الويب كويست WwbQuest
في تنمية مهارات التفكير الناقد لدل
طالبات كلية التربية في جامعة الملك
سعود .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الملك سعود.
الحكمانية ،أسماء سعيد ( .)7112فاعلية
استخداـ البرنامج اإلحصائي التفاعلي
تينكربلوتس  Tinkerplotsفي تدريس
اإلحصاء على التحصيل كالتفكير
اإلحصائي لدل طالبات الصف الثامن
األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة السلطاف قابوس .سلطنة عماف.
الحيلة ،محمد كنوفل ،محمد ( .)7114أثر
استراتيجية الويب كويست في تنمية
التفكير الناقد كالتحصيل الدراسي في
مساؽ التفكير لدل طلبة كلية العلوـ
التربوية الجامعية(األكنركا) .المجلة
األردنية في العلوـ التربوية-711 ،)3(2 ،
.715
الركام ،زياد رشاد؛ كالقرشي ،إحساف
( .)7111الثقافة اإلحصائية للمجتمع.
مجلة إتحاد اإلحصائيين العرب،
األردف.1،
زايد ،ياسر محمد أمين ( .)7115أثر المدخل
المنظومي في تدريس اإلحصاء على
تنمية التفكير اإلحصائي لدل تالميذ
الصف الثاني اإلعدادم .رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة المنوفية ،جمهورية
مصر العربية.
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أثر استخداـ الويب كويست ( )WebQuestفي تنمية مهارات التفكير اإلحصائي
منصور بن ياسر الركاحي

زيتوف ،كماؿ حسن ( .)7114تصميم البرامج
التعليمية بفكر البنائية .القاهرة ،مصر:
عالم الكتب.

كبقاء أثر التعلم في اإلحصاء لدل طالب
كلية التربية .مجلة القراءة كالمعرفة،
 ،)1(54جامعة عين شمس.

سطوحي ،مناؿ فاركؽ ( .)7117استخداـ
نماذج إخبارية بوسائل اإلعالـ ألحداث
جارية ،مع المنظمات البيانية في تدريس
اإلحصاء لتنمية الحس اإلحصائي كبعض
عادات العقل كالدافعية لإلنجاز لدل
طالب المرحلة اإلعدادية .دراسات في
المناهج كطرؽ التدريس.711-12،)134( ،

الفار ،إبراهيم الوكيل ( .)7117بحوث رائدة
في تربويات الحاسوب ،ط( ،)1معهد
الدراسات كالبحوث التربوية ،جامعة
القاهرة.

السعيد ،رضا مسعد ( .)7111نموذج منظومي
لتطوير مهارات التفكير اإلحصائي لدل
الباحثين بكليات التربية في مصر.
المركز القومي للبحوث التربوية
كالتنمية،ص.12-37
العابد ،عدناف سليم ( .)7111مدل اتساؽ
محتػول اإلحصاء في كتػب الرياضيات
المدرسية بسلطنة عماف مع معايير
المجلس القومي لمعلمي الرياضيات.
مجلة تربويات الرياضيات ،المجلد
الرابع.22 -11 ،
عبدالحميد ،عبدالعزيز طلبة ( .)7115فاعلية
استخداـ استراتيجية تقصي (الويب)
) (W.Q.Sفي تنمية بعض مستويات
التفكير كالقدرة على اتخاذ القرار نحو
مواجهة تحديات التحديث التعليمي
التكنولوجي .مجلة تكنولوجيا التعليم،
.172-33 ،)1(15
عبدالحميد ،عبدالناصر محمد (.)7112فاعلية
استخداـ مدخل التجارب العملية في
تنمية التفكير اإلحصائي كاالحتفاظ
بتعلم اإلحصاء لدل تالميذ الصف الثاني
اإلعدادم .المؤتمر العلمي السنوم
الجمعية
يوليو،7112
السادس71-15،
المصرية لتربويات الرياضيات.
علي ،عبدالهادم عبداهلل أحمد ( .)7115فاعلية
استخداـ نموذج التعلم البنائي في تنمية
مهارات التفكير اإلحصائي كالتحصيل

المسكرية ،فاطمة سعيد ( .)7111فاعلية
كحدة في اإلحصاء قائمة على الترابطات
الرياضية في تنمية التفكير اإلحصائي
كالتحصيل لدل طالبات الصف العاشر
األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة السلطاف قابوس ،سلطنة عماف.
المنوفي ،سعيد جابر ( .)1551رؤية مستقبلية
لتدريس اإلحصاء بالمرحلة اإلعدادية
للتغلب على صعوبات تدريسها .الجمعية
المصرية للمناهج كطرؽ التدريس،
المؤتمر العلمي الثالث (رؤية مستقبلية
العربي)،
الوطن
في
للمناهج
اإلسكندرية.
النعيمي ،محمد عبدالعاؿ ( .)7113مناهج
اإلحصاء بين الدراسة األكاديمية
كالتطبيق الميداني .المؤتمر اإلحصائي
العربي ،عماف ،األردف 13-17،نوفمبر.
النمراكم ،أشرؼ محمد إبراهيم (.)7112
مستويات التفكير اإلحصائي لدل طلبة
الصفين السابع كالثامن األساسيين.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
اليرموؾ ،األردف.
كزارة التربية كالتعليم ( .)7112ندكة رؤية
جديدة في تعليم كتعلم الرياضيات
كتطبيقاتها في االقتصاد كاإلدارة.
مسقط7112/17/4 – 1 ،ـ.
كزارة التربية كالتعليم ( .)7113التقرير
الوطني للدراسات الدكلية في الرياضيات
كالعلوـ  TIMSS2011الصف الثامن.
عماف.
سلطنة
مسقط،
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