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Standards-based mathematics curricula and the promotion of 
quantitative literacy in elementary school 

 المرحلة االبتدائیةمناھج الریاضیات القائمة على المعاییر و تعزیز المھارات الكمیة في 
  

 جیس ویلكنز :بقلم
 

  
المعاییر المحددة ھي تلك المعاییر التي وضعتھا عدة جمعیات أمریكیة تھتم  :ملحوظة

    .بالریاضیات من عدة جوانب مثل المعلم والمنھج
  

ُالب في دراسة الریاضیات القائمة  :الھدف من الدراسة الدراسات السابقة تربط بین تفوق الط
الدراسات ما یُركز على محو األمیة  على المعاییر وبین ما یُحققونھ من درجات، والقلیل من ھذه

أي أن ھذه الدراسة  .وھذا ما تسعى إلیھ ھذه الدراسة) QLT(الكمیة أو على المھارات الكمیة 
ُسلط الضوء على المھارات الكمیة بعناصرھا الثالث التي تشمل التفكیر الریاضي والربط  ت

ُالب المرحلة االبتدائیةیتم تطبیق ھذا النموذج الن. الذھني بین المعلومات واإلدراك  .ظري على ط
ومن الجدیر بالذكر أن األمیة الكمیة  .وھذا النموذج ھو منھج الریاضیات القائم على المعاییر

تعني تعلیم التالمیذ وھم في ھذه السن المبكرة المرحلة االبتدائیة أسس التفكیر الریاضي أي 
كما  .اضیة داخل البیئة المدرسیة وخارجھااستخدام التفكیر القائم على المنطق والمعتقدات الری

والتي  )Wilkins 2000(تھتم ھذه الدراسة بشرح مفھوم محو األمیة الكمیة كما وضعھ ویلكینز 
  :ترتكز على ثالث مرتكزات ھي

 .المعتقدات الریاضیة  ) أ
ُسس ریاضیة   ) ب  .التصرف أو التعامل أو اتخاذ القرار على أ
 .اإلدراك الریاضي   ) ت

 
یمتلك مھارات الریاضیات الكمیة ھو الشخص الذي یستخدم المنطق فالشخص الذي 

الریاضي وما یتعلق بھ من إحصاءات في الحیاة الیومیة أي تُصبح الریاضیات طریقة تفكیر لھ 
ُتب والمدارس  في الحیاة وھذا یدفعنا إلى االعتراف بأن المعلومات الریاضیة ال تأتي من الك

حیاة؛ وھذا مات موجودة ومتطورة في كل ركن من أركان الوالمعلمین فقط ولكن ھذه المعلو
  .یجعل من تعلم الریاضیات على أساس كمي فوائد اجتماعیة أكبر من الفوائد التقلیدیة

  :تحدید أھداف الدراسة في نقطتین من ھنا یُمكن 
بتدائیة تكوین أو إنشاء نموذج لمحو األمیة الكمیة یكون مناسب للتالمیذ في المرحلة اال: األولى

  .والتحقق من صحة ھذا النموذج
) اكتساب المھارات الكمیة(استخدام ھذا النموذج لدراسة العالقة بین محو األمیة الكمیة : الثانیة

  . للتالمیذ والتعامل مع منھج الریاضیات القائم على المعاییر
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تتركز مشكلة الدراسة في تصمیم نموذج یُساعد على إكساب التالمیذ مھارات  :مشكلة الدراسة
 .الریاضة الكمیة والتحقق من مصداقیة ھذا النموذج لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

 
  :من خالل مشكلة الدراسة یُمكن صیاغة التساؤلین اآلتیین :تساؤالت الدراسة

 تالمیذ في المرحلة االبتدائیة مھارات ھل یُمكن صیاغة نموذج تعلیمي یؤدي إلكساب ال
 الریاضة الكمیة؟

  ھل یُمكن استخدام مع تطبیق منھج الریاضیات القائم على المعاییر الموضوعة في
 الوالیات المتحدة األمریكیة؟ 

 
المتغیر المستقل ھو النموذج المقترح والمتغیر التابع ھو المستوى المھاري : متغیرات الدراسة

 . ریاضة الكمیةللتالمیذ في ال
 

تفترض الدراسة أن تطبیق ھذا النموذج سیؤدي لرفع مستوى مھارات الطالب  :فروض الدراسة
ً للمنطق الریاضي  .في جانب الریاضة الكمیة أو التفكیر وفقا

 
ً من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي وتم تقسیم ) 2490(شملت عینة الدراسة  :عینة الدراسة تلمیذا

العینة على ثالث مجموعات موزعة على ثالث صفوف تعلیمیة متتالیة وتم اختیار التالمیذ بحیث 
یكونوا من التالمیذ الذین قضوا على األقل سنتین متتالیتین في المدرسة وكانت المدرسة ھي 

  .س الواقعة في جنوب شرق الوالیات المتحدة األمریكیةإحدى المدار
 

خط عن طریق الدراسة تعتمد على قیاس مستوى مھارات الطالب الریاضیة  :منھجیة الدراسة
ً لرؤیة جورسكوج ) Baseline(األساس   )Joreskog 1993(وتم تصمیم نموذج التطبیق وفقا

وھذا  .وتم اختبار النموذج وتغییر بعض البنود لكي یكون متناسب مع مستوى جمیع أفراد العینة
عملیة إنشاء النموذج واختباره تم باستخدام طریقة أموس  .النظام یُعرف بالنظام الشبھ تجریبي

)AMOS 22.0.0( كما توافق النموذج مع نموذج مربع شي ،)Chi-square( ومع مؤشر ،
)CFI( لك مع خطاء مربع التقریب وكذ)RMSEA( ،  
 

المدرسة التي تم اختیارھا ألخذ عینة الدراسة تقع ضمن مقاطعة في جنوب  :إجراءات الدراسة
ً عدد  ، وتم مدرسة یدرسون نفس المناھج) 16(شرق الوالیات المتحدة األمریكیة ویقع معھا أیضا

، وعلى )م2001، 2000(للعام الدراسي  )K-1(تطبیق البرنامج على التالمیذ في الصفوف 
، والصفوف الرابع والخامس في )م2002، 2001(الصفوف الثاني والثالث في العام المدرسي 

 49.2بنسبة ) 815(كان عدد التالمیذ في المجموعة األولى  ،)م2004، 2003(العام المدرسي 
من اإلناث، ونسبة ) 48.3(، بنسبة )837(من الذكور ، وفي المجموعة الثانیة  50.2من اإلناث، 

) 51.2(من اإلناث و) 48.8(توزعت على   )838(من الذكور، وفي المجموعة الثالثة ) 50.3(
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م أخذ جنس التلمیذ وانتمائھ العرقي ولونھ كذلك في االعتبار؛ كما ت وتم ترمیز التالمیذ. من الذكور
وتم تطبیق البرنامج القائم على المعاییر على المجموعة الثانیة والثالثة واستثناء المجموعة 

بعد تجمیع البیانات وتشفیرھا تم فحص الموثوقیة، وتم التحلیل اإلحصائي باستخدام  . األولى
التالمیذ في كل المجموعات المشاركة قبل وبعد تطبیق البرنامج  تم قیاس قدرات. نموذج لیكرت

      .للوصول لنتائج الدراسة
 
 

   :نتائج الدراسة
  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التالمیذ قبل وبعد تطبیق نموذج التعرض باستخدام

النموذج لصالح النتائج البعدیة، أي أن تطبیق ) QLT(مقیاس مھارات الریاضیات الكمیة 
أدى لتطور قدرات التالمیذ في الریاضة الكمیة أي في التفكیر واستخدام الریاضات في شتى 

 .مناحي الحیاة
  توصلت الدراسة كذلك إلى أن النموذج یؤتي ثماره في ظل تطبیق المعاییر أي أن العالقة

 .بینھما قد تكون تكاملیة
 كمیةتضع ھذه الدراسة طریقة لتقییم مھارات الریاضیات ال. 
  لمتوسط الدرجات ً ھذه الدراسة لم تأخذ الفروق الفردیة في االعتبار فالنتائج تسیر وفقا

ُعتبر ھذه النتائج إرشادیة فقط وما زلنا في حاجة لمزید من البحوث  .المتحققة لذلك ت
  كما إن ھذه الدراسة لم تضبط طریقة تعامل المعلمین مع النموذج لذلك یجب إجراء مزید من

للتأكد من أن كل المعلمین المشاركین وكل التالمیذ قد تعرضوا للنموذج بنفس البحوث 
 .الدرجة

   
  :توصیات الدراسة

  فیدة لواضعي المناھج لزیادة قدرات التالمیذ في ُ نتائج ھذه الدراسة یجب أن تكون م
 .تعاملھم مع مادة الریاضیات

 مزید من الدراسات ورغم ذلك  رغم أن نتائج ھذه الدراسة ال یُمكن تعمیمھا إال بعد إجراء
ھناك العدید من الكلیات قد أخذت في اعتبارھا زیادة المھارات الكمیة خالل وضعھا 

 .للمناھج والخطط التعلیمیة
 نحن نتصور أن نتائج ھذه الدراسة سیتم تعزیزھا من خالل البحوث المستقبلیة.  

  
----------------------------------------------------------------  

 
  : التوثیق
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