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תקציר
התפלגות ) (distributionמהווה מרכיב מרכזי בחשיבה הסטטיסטית ).(Bakker & Gravemeijer, 2004
סטטיסטיקאים מתבוננים בשונות ) (variabilityשבנתונים דרך העדשה של התפלגות ,במטרה למצוא
תבניות או מגמות .התפלגות היא רעיון מפתח בחקר נתונים ),(EDA, Exploratory Data Analysis
ומשמשת כ"חומר ביד היוצר" של הסטטיסטיקאים.
בחינת לימודי הסטטיסטיקה בבתי ספר יסודיים בישראל מצביעה על כך שסטטיסטיקה מוצגת לעיתים
קרובות בהקשר צר ומוגבל .בכיתות ב'-ג' הוראת הסטטיסטיקה מתמקדת במיומנות של ציור גרפים,
ובכתות ד'-ה' בחישוב הממוצע החשבוני .הוראת סטטיסטיקה נעשית בדרך-כלל על-ידי מורים בעלי ידע
מועט בתחום.
ההשערה שלנו היא שהתפלגות ,כנדבך בסיסי בחשיבה הסטטיסטית ,צריכה להיות במוקד ההוראה
הפורמאלית והבלתי-פורמאלית החל בגילאים הצעירים )כתות א'-ג'( .מעט מאוד ידוע בספרות המחקרית
על כך .אנחנו טוענים שאם נאפשר לתלמידים צעירים לבטא את הסקרנות והידע הבלתי פורמאלי שלהם
באמצעות בניית ייצוגי נתונים באופן יצירתי ,אנו עשויים לגלות עד כמה הם בעלי יכולת לעבוד עם ולהבין
התפלגויות נתונים .הניסיונות להבין מה תלמידים כבר יודעים ,ומה הם מסוגלים לדעת )במובן של טווח
ההתפתחות המשוער  (Vygotsky, 1978 ,Zone of proximal Development -יכולים לסייע בהבנת
היסודות האינטואיטיביים של ניצני החשיבה הסטטיסטית הבלתי-פורמאלית .בהתאם לכך ניתן יהיה
להתאים לתלמידים הצעירים את נתיב הלמידה המתאים ) (Cobb & McClain, 2004ואת תוכנית
הלימוד של חקר נתונים בהתחשב בהמלצות הנוכחיות לרפורמה בהוראת המתמטיקה והסטטיסטיקה
)למשל.(DfES, 2000; NCTM, 2000 ,
מצע זה שימש לנו כמוטיבציה לספק לתלמידים סביבה לימודית תומכת של חקר נתונים ) ,(EDAאותה
עיצבנו באופן ממוקד ומתוכנן  -אך פתוח ,כדי לאפשר לתלמידים להתנסות ולהתמודד עם נתונים ועם
מושגים סטטיסטיים מורכבים של התפלגות ,שונות ומדגם ).(samples
במחקר זה נבחן בצורה שיטתית ומעמיקה כיצד תלמידים בכיתה ב' ,שאינם מצוידים בידע סטטיסטי
פורמאלי ,לומדים לחשוב על התפלגות סטטיסטית ,בסביבת למידה של השוואת התפלגויות .המחקר יזמן
לתלמידים זירה עשירה לעשייה סטטיסטית ולביטוי הרעיונות והיכולות שלהם ,לפי גישה היוצאת מן
ההבנות והיכולות הקיימות של התלמיד לעבר אלו של המומחה ) .(Konold, 2002המעקב אחר התלמידים
יעשה באמצעות בחינת האינטראקציות והשפה שלהם ,ניתוח התוצרים והייצוגים שהם ממציאים
והפרשנות שהם מעניקים להם.
התלמידים במחקר )שתי בנות ובן בכיתה ב' ,בני  ,(7מבי"ס קיבוצי במרכז הארץ נבחרו ע"י המחנכת שלהם
כתלמידים ממוצעים ,אך בעלי יכולות ריכוז ,התמדה ותקשורת גבוהים יחסית .במחקר נערכו עשר פגישות
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בנות כשעה כל-אחת ,שבהן התלמידים עבדו בדרך-כלל כקבוצה ,ולעיתים נערך עימם גם ראיון יחידני .כל
הפגישות תועדו במצלמת וידיאו.
קטעי הוידיאו והפרוטוקולים של הפגישות נותחו באופן איכותני ומפורט .כדי לתקף את ניתוח הנתונים
נעזרנו בטריאנגולציה )בדומה ל - (triangulation, Schoenfeld, 1994 -בחינת הפרשנויות המוצעות
ממספר רב ככל האפשר של פרספקטיבות ,כדי לבדוק את עקביות הממצאים ,אמינותם וביסוסם.
תלמידי הניסוי התנסו מספר פעמים בשלבי החקירה הסטטיסטית כולל פעילויות של ניסוח שאלות מחקר,
השערת השערות לפני איסוף הנתונים; איסוף נתונים; הגדלת מדגם; ייצוג הנתונים; פרוש הנתונים ,ומתן
הסברים לאחרים.
תכנון הפגישות עם תלמידי המחקר היה קפדני ,והותאם לממצאים ראשוניים שאותרו בניתוח מיידי
שנערך לאחר כל פגישה .בשל מורכבות המטלה והקושי של התלמידים הצעירים לנסח את הרעיונות
והמחשבות שלהם ,עוצבה הסביבה המחקרית כדי לספק תמיכה" ,פיגומים" ) ,(scaffoldingשמטרתם
היתה לאפשר תפקוד מירבי של התלמידים .עיצוב הסביבה כלל בחירת שאלה מניעה למחקר שהייתה
אותנטית ,מציאותית ורלבנטית עבור התלמידים :מגמות בנפילת שיני חלב בקרב ילדים צעירים; תחום
מספרים קטן ) ;(0-20שימוש באמצעי המחשה )כרטיסיות למשל(; עידוד שיח בין עמיתים ועבודה
קבוצתית; ביצוע חזרות רבות על פעילויות בהקשרים שונים ועל תהליכי חקירה מעגליים.
התלמידים שתפו פעולה באופן מלא בביצוע המטלות הסטטיסטיות ,הראו התלהבות וסקרנות לחקירה,
הביעו את עצמם בחופשיות ,הציעו רעיונות והיו ברוב השלבים עצמאיים בעבודתם .העובדה שהם צולמו
במצלמת וידאו לא הפריעה לעבודתם השוטפת.
הממצאים של המחקר מצביעים על תהליכים ראשוניים של התפתחות ההבנה של מושג ההתפלגות
הסטטיסטית ,למשל באמצעות תפיסה חיבורית של הנתונים המסכמת את כל ערכיהם .התפיסה החיבורית
תמכה בפיתוח מיומנויות סטטיסטיות של "ניקוי נתונים" )למשל ,טיפול בכפילויות של ערכים( ,אך מאידך
עיכבה את התלמידים כאשר היה עליהם לטפל בנתון של אפס ,היות והוא נתפס כאיבר חשבוני ולא כנתון
סטטיסטי.
ייצוגי הנתונים המקוריים והמגוונים ,שיצרו התלמידים במהלך הניסוי ,חשפו כמה ממאפייני חשיבה לא
פורמאלית על התפלגות סטטיסטית .לדוגמה ,התלמידים הפגינו שליטה במיומנויות של טיפול בנתונים,
למשל מיון ערכים ,סידורם מקטן לגדול ,קיבוץ ערכים ,חלוקה לקטגוריות ויכלו להסביר את מעשיהם
במידה חלקית או מלאה .עם זאת ,התלמידים התקשו לעיתים קרובות להינתק ממאפיינים קונקרטיים,
שהיו לשיטתם משמעותיים להבנת הקונטקסט )כמו למשל ציון שם הילד ושם המשתנה( ,ולעיתים תפסו
את מטרת הייצוג הסטטיסטי באופן שונה לחלוטין מזו של המומחה.
הפרשנות של התלמידים לייצוגים שיצרו חשפה שלל תפיסות ואמונות .בלטה "גישה יחסית" להשוואת
התפלגויות הנתונים ,לפיה קבוצת ערכים "נמוכים" של כיתה בוגרת הושוותה לקבוצת ערכים "בינוניים"
של כיתה צעירה יותר ,תוך חוסר התייחסות לקנה המידה .הקשר החיובי בין גיל ומספר שיני החלב שנשרו
תמך בהתפתחות ההבנה של השוואת התפלגויות ושל ה"גישה היחסית" להשוואה.
בהשוואת שתי התפלגויות בעלות טווחי נתונים שונים ,התלמידים אחזו בצורה עקבית בערכי הקצה
המינימאליים של התפלגויות הנתונים .נקודת מוצא זו להשוואה הקשתה על התלמידים ליצור קנה-מידה
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בייצוגים של השוואת קבוצות .השערתנו היא שגישת התלמידים להשוואת התפלגויות נבעה מהקושי
שלהם להשוות ערכים של התפלגות אחת עם ערכים זהים המופיעים בשכיחות אפס בהתפלגות האחרת.
תהליך הפקת השערות לפני איסוף הנתונים ואחריהם )לצורך הגדלת מדגם( ,חשף את יכולת התלמידים
להזניח בהשערותיהם נתוני קצה ,שנמצאו במדגם שאספו; לתת ביטוי מודגש לערכים שכיחים ,ולערכי
מרכז; ולהוסיף ערכים חסרים ,שלא הופיעו בטווח המדגם ,או שהופיעו בשכיחות נמוכה .הם גם ידעו
להסביר קשר בין גודל המדגם להסתברות הופעתם של ערכים מסוימים.
יחד עם זאת ,נחשפה תפיסה "שטוחה" של התפלגות המבטאת את אוסף הערכים האפשריים בלבד ,מבלי
להתחשב כלל בשכיחותם .לפי תפיסה זו תוספת של נתון חדש למדגם מחייבת הגדלת טווח הנתונים ,כדי
ליצור ערך חדש.
הסביבה המחקרית זימנה זירה עשירה ,שבה עלה בידינו לעקוב אחר כמה מאפיינים בולטים של ניצני
החשיבה הבלתי-פורמאלית של תלמידים צעירים כאשר הם התמודדו עם המושג המורכב של ההתפלגות
הסטטיטית .למרות שבמחקר זה התלמידים הצעירים הראו לעיתים קרובות הבנות חלקיות ,לעתים
מפתיעות ,של מושג ההתפלגות הסטטיטית ,הרי שבדרכי עבודתם ,בייצוגים ובפרשנויות שיצרו יש
התקדמות רבה לכיוון של פיתוח הבנה סטטיסטית של תהליכי חקר נתונים .לאור נממצאים אלו ,אין לנו
ספק כי יש חשיבות רבה להמשיך ולעסוק במחקרי המשך במטלות סטטיסטיות דומות עם תלמידים
צעירים על-מנת לבסס ולתקף את הממצאים שאותרו במחקר זה ולסייע להם לפתח את החשיבה
הסטטיסטית שלהם.
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