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ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل قياس الدقة التشخيصية لقياسات املفاهيم والتطبيقات الرياضية القائمة عىل املنهج يف
فرز التالميذ ا ُملعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات يف الصف الرابع األسايس .كام سعت الدراسة إىل حتديد املستويات
التصنيفية لتصنيف مستويات التالميذ يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم بناء ثالثة
اختبارات متكافئة وفق القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية املستخدمة يف الفرز ،ومراقبة
ٍ
ٍ
قائمة عىل أساس املهارات ،تتضمن مجيع املهارات املتوقع إتقاهنا يف هناية العام الدرايس.
قياسات
التقدم ،وهي عىل هيئة
ٍ
ً
سؤال؛ طب ًقا ملداخل القياسات القائمة عىل املناهج التقليدية اإلمربيقية املعروفة ،وقد تم
أربعة وعرشين
وحتتوي عىل
ً
تلميذا وتلميذ ًة من تالميذ الصف الرابع األسايس
استخدام املنهج الوصفي التحلييل .تكونت عينة الدراسة من 393
بمحافظة مسقط .تم التطبيق ثالث مرات يف العام؛ هبدف الفرز واستخراج املحكات (املستويات التصنيفية) ،وأظهر
حتليل منحنى ( )ROCالدقة التشخيصية للدرجات الفاصلة لكل من املئيني  25واملئيني  .75وباستخدام الدرجات
ٍ
داللة
الفاصلة تم حتديد املستويات التصنيفية الثالثة :إتقان ،وتعليمي ،وإحباط .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
ٍ
ٌ
فروق يف املستويات
إحصائية وف ًقا ملتغري النوع يف مستوى اإلحباط لصالح اإلناث .كام أظهرت النتائج أنه ال توجد
ٍ
التصنيفية (التعليمي ،واإلتقان) وفق متغري النوع .وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات ،أبرزها :أن القياس القائم
نرصا ً
فاعل يف صنع القرارات ،ويكون
عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية يتوقع أداء التالميذ ،ويكون ُع ً
عرضني لصعوبات تع ّلم الرياضيات.
مالئم للفرز الشامل ،وأن املئيني  25يمكن االعتامد عليه يف حتديد التالميذ ا ُمل َّ
ً
الكلمات المفتاحية :الدقة التشخيصية ،القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية ،الفرز ،صعوبات
تع ّلم الرياضيات
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Abstract
This study aimed to measure the diagnostic accuracy of mathematical concepts and applications
curriculum based measures (MCAP-CBM) in screening fourth grade students at risk for mathematical
learning disabilities. Additionally, the study sought to determine the benchmarks for the classification
of students in MCAP-CBM at the frustration, instructional, and mastery levels. To achieve the
objectives of the study, three alternative equivalent forms of (MCAP-CBM) were developed for
screening and progress monitoring purposes. The measures included all target skills to be mastered
by the school year end according to the Omani curriculum. The (MCAP-CBM) consisted of 24 items as
described in the traditionally and empirically developed measures in the literature. The study
participants included 393 fourth grade male and female students at school in Muscat. The (MCAPCBM) were administered three times per the academic year in order to develop benchmarks for the
classification levels. The 25th and 75th percentile benchmarks were used to validate the benchmarks
for the three-classification level (Frustration, instructional, and mastery). Using t-test, results
showed statistically significant differences in frustration level in the favor of female pupils. There
were no differences in instructional and mastery levels between males and females. The Receiver
Operating Characteristic (ROC) Curve was used to examine the diagnostic accuracy of the (MCAPCBM) using mathematics achievement scores as the outcome measure. Based on the study findings,
the authors recommend using curriculum based measurement to predict students’ performance and
to inform effective decision making in instruction, assessment. It also informs in universal screening.
The percentile 25th is a reliable benchmark for identifying students at risk for mathematical learning
disabilities.
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المقدمة

يعترب التقويم والقياس الرتبوي القلب النابض ألي نظام تعليمي؛ ملا له من أمهية قصوى يف حتديد مدى نجاح
أو فشل النظام واحلكم عىل جودته من مجيع اجلوانب .وتكمن أمهيته يف كونه الوسيلة للحكم عىل فاعلية العملية
التعليمية ،واالسرتاتيجية العامة للتغيري الرتبوي عند اختاذ قرارات هذا التغيري من أجل التطوير والتحسني (يوسف
ونظرا ألن كل دقيقة يستغرقها التقييم تكون عىل حساب التدريس ،كان البد أن يتصف التقييم
والرفاعي.)2003 ،
ً
ٍ
ٍ
مفيدة تقود عملية التدريس وتؤدي إىل إثراء حصيلة املتعلم
معلومات
بالقدر الالزم من الفاعلية ،وأن يفيض إىل
وحتسني خمرجات التعليم (.)Hosp, Hosp & Howell, 2016

ويعد القياس حلاالت الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتشخيصهم البوابة الرئيسية التي ندخل من خالهلا للتعرف
إىل هذه الفئة ،والوقوف عىل أعراضها ،ومسببات هذه األعراض؛ مما يستدعي توافر أدوات فرز وتشخيص مناسبة
ٍ
ٍ
ٍ
مقبولة يمكن الوثوق هبا يف عمليات التقييم ،ويستطيع كل من املعلم واالختصايص
وثبات
صدق
تتمتع بدالالت
النفيس والرتبوي أن يتعرفا  -من خالهلا  -إىل هؤالء الطلبة؛ حتى يتنسى هلم تقديم اخلدمات الرتبوية التعليمية
والعالجية املناسبة هلم (أبو الديار .)2012 ،وهيتم الباحثون واملامرسون عىل السواء برضورة أن تكون أداة الفرز
العام والشامل ذات كفاءة؛ حتى يمكن استخدامها يف احلكم عىل احتاملية معاناة الطالب من مشكالت التعلم بوجه
ٍ
عام وصعوبات التعلم عىل وجه اخلصوص .ومن ثم فإن بناء أدوات ٍ
أمر ها ٌم
فرز شاملة والتحقق من كفاءهتا يعترب ٌ
غنى عنه يف البيئات الرتبوية ،حيث أن االكتشاف املبكر لألطفال املعرضني خلطر صعوبات التعلم ومشكالت
وال ً
التعلم بوجه عام سوف يسهل من استبدال اجراءات االستجابة القائمة عىل رد الفعل باالستجابة القائمة عىل
اإلجراءات الوقائية والتدخل العالجي املبكر (.)Albers, Glover, & Kratochwill, 2007

دورا أساس ًيا فيه؛ من خالله يتم حتديد التالميذ ا ُملعرضني لصعوبات
يعترب الفرز أول خطوة يف التقييم ويلعب ً
التعلم يف جمايل القراءة والرياضيات ،كام أنه يسهم يف صناعة القرارات مثل كفاءة العملية التدريسية ،والتنبؤ باألداء
األكاديمي يف املستقبل ( .)Yarbrough, Cannon, Bergman, Kidder-Ashley & McCane-Bowling, 2016وقد
ٍ
ٍ
ناجح ألغراض التقييم بام يف ذلك الفرز ،واإلحالة ،والتشخيص
بشكل
تم استخدام القياسات القائمة عىل املنهج
َّ
ٍ
ٍ
( ،)Keller-Margulis, Mercer & Shapiro, 2014وقد ثبتت كفاءهتا كوسيلة بديلة لتحديد ا ُملعرضني لصعوبات
التعلم ،ورصد تقدم التالميذ من خالل القياسات املتكررة ()Jiban, Deno & Foegen, 2009؛ حيث أنتقل
البحث املبكر يف نظام القياس املعتمد عىل املنهج الدرايس رسي ًعا من جمرد كونه لرصد مستوى تقدم الطالب إىل
وأخريا يف املقارنة املرجعية .وأصبح بالفعل لنظام القياس املعتمد عىل
استخدامه يف الفرز وصنع القرار املعياري،
ً
ٍ
كشكل من أشكال القياس املعياري املرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بفهم مستوى تقدم الطالب
املنهج الدرايس أمهي ًة كبري ًة
لألمام ،وحتقيق معايري الدولة ،وذلك بعد تطبيق قانون عدم إمهال الطفل ( )No child Left Behind Actيف عام
2001م ،وتركيزه عىل ٍ
نطاق واس ٍع من االختبار واملحاسب (.)Hale et al., 2007
ٍ
ٍ
ٍ
كمؤرش لتقدّ م الطالب
مشاهبة هلا يف القراءة
قياسات
ظهرت القياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات مع
ٍ
أهداف هناية املرحلة الصفية ( ،)Foegen, Jiban, & Deno, 2007ويتميز القياس القائم عىل املنهج
نحو حتقيق
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ٍ
ٍ
ٍ
وحمددة بمعايري ،ويستخدم االختبارات املتكافئة لرصد تقدم التالميذ .كام أنه ُيعد من
موحدة
بطريقة
يف الرياضيات
أحد التقييامت التي يمكن أن تساعد املعلمني من مراجعة إجراءاهتم التدريسية والعالجية ،وتوجيهها إىل مهارات
حمددة ،ومن ثم حتسني مستوى التحصيل للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ( ،)Hosp & Hosp, 2003ومن أهم ما
يميز القياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات أنه وسيل ٌة سهلة التطبيق وتسجيل النتائج ،ويمكن تطبيقها فرد ًيا أو
ٍ
مجع ًيا لكامل طالب الفصل ،كام يمكن تصميمها لقياس  3جماالت يف الرياضيات هي القدرة العددية املبكرة Early
 ،Numeracyالعمليات احلسابية  ،Computationاملفاهيم والتطبيقات الرياضية Concept and Application
).(Hosp, Howell & Hosp, 2016

والتعرف عليهام كأدايت فرز للطالب
وهناك نوعان من القياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات متت دراستهام
ّ
املعرضني للصعوبة األكاديمية ،ومها :القياسات القائمة عىل احلساب الريايض ،والقياسات القائمة عىل املفاهيم
والتطبيقات الرياضية .املقياس األول هو قياس لقدرة الطالب عىل أداء احلسابات الرياضية ملستواه الصفي ،يف حني
أن مقياس املفاهيم والتطبيقات يستخدم لتقييم املهارات التطبيقية ()Hosp, Hensley, Huddle & Ford, 2014؛
حيث يتم استخدام مقاييس املفاهيم والتطبيقات من قبل املعلمني واالختصاصيني يف املدارس ،وذلك ألغراض
شتى يف الرياضيات وهي :احلس
املسح الرسيع ومتابعة تقدم الطالب يف الرياضيات .وتق ِّيم هذه املقاييس جماالت ً
العددي ،العمليات عىل األعداد ،األنامط والعالقات ،البيانات واالحتامالت ،القياس ،اهلندسة واجلرب .وتتامشى
هذه املجاالت املستخدمة مع توصيات املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات National Council of Teachers of
) Mathematics (NCTMفيام يتعلق بالنقاط األساسية ملناهج الفصول من رياض األطفال وحتى الصف الثامن
(.)AIMSweb, 2009
مشكلة الدراسة:

عىل الرغم من التقدم الكبري الذي تشهده العملية التعليمية يف جمال التقويم بسلطنة عامن؛ إال أنه منذ إنشاء
برنامج صعوبات التعلم يف العام 2002/2001م ،عانى املتخصصون من ضعف أدوات التقييم بامليدان ،حيث
أشارت عدد من التقارير والدراسات العربية (إمام وآخرون )2012 ،واألجنبية (;Emam & Kazem, 2016
 )Emam, Al-Maamary, Mohamed & Kazem, 2012إىل اعتامد امليدان عىل عدد من االختبارات اإلدراكية التي
تم تقنينها عىل بيئات عربية أخرى غري البيئة العامنية .ويف هذا الصدد تم إجراء مرشوع بحثي اسرتاتيجي يف الفرتة ما
بني ( )2015-2012بتمويل من املكرمة السامية جلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم استهدف بناء إطار منهجي
لتشخيص صعوبات القراءة يف احللقة األوىل من التعليم األسايس بسلطنة عامن احتلت فيه القياسات القائمة عىل
املنهج يف القراءة مكانًا رئيس ًيا؛ حيث كان من توصيات املرشوع تطبيق التجربة نفسها يف جمال الرياضيات؛ وذلك
نظرا للحاجة امللحة ألدوات تقيي ٍم وفرز قائمة عىل دراسات إمربيقية تتصف بالثبات والصدق يف هذا املجال.
ً

ً
طويل يف حتديد التالميذ
عليه ،تكمن مشكلة الدراسة يف أدوات التقييم ا ُملطبقة حال ًيا ،والتي تستنزف وقتًا
ا ُملعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات ،كام أن نتائجها ال حتدد العجز الريايض بدقة .وقد ظهرت القياسات القائمة
ٍ
ٍ
كبديل ألدوات تقيي ٍم باهظة التكلفة ،أو تستغرق
كإضافة ولكن
عىل املنهج لتحل حمل أدوات التقييم التقليدية ،ليس
164
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ً
طويل ،أو تنطوي عىل ما يعرقل عملية التدريس؛ أي :حتقيق أكرب قدر من املنجزات .كام أنه يساعدك عىل حتسني
وقتًا
ٍ
عملية التعلم لدى التلميذ يف ٍ
وبتكلفة أقل (.)Hosp et al., 2016
وقت أقرص

تشري الدراسات السابقة كدراسة فيوكز وفيوكز وزيوميتا ( )Fuchs, Fuchs & Zumeta, 2008إىل أن
بشكل ٍ
ٍ
كبري عىل العمليات احلسابية،
تاريخ اختبارات الرياضيات باألخص للطلبة ذوي صعوبات التعلم ركزت
ٍ
ٍ
بغض النظر عن احتياجات الطالب لتعلم التفكري رياض ًيا ،وتطبيق املهارات احلسابية ملجموعة متنوعة من املشاكل
الرياضية (املفاهيم والتطبيقات الرياضية) .ونتيج ًة للطلب املتزايد إلثبات املعرفة واملهارات يف مادة الرياضيات
ٍ
ٍ
اضافية؛ إلدراك معرفة الطالب باملفاهيم وتطبيقاهتا يف
اختبارات
ما وراء املعلومات األساسية ينصح بإجراء
مادة الرياضيات ،كام أشار فيوكز وآخرون ( )Fuchs, Fuchs, Hamlett & Allinder, 1991إىل أنه عىل الرغم
من أن احلسابات الرياضية هي مكونات أساسية يف الرياضيات؛ إال أهنا غري كافية للنجاح يف الرياضيات هلذا تم
تطوير القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية .وقد دعمت الدراسات البحثية (Shapiro,
Edwards, & Zigmondm, 2005; Keller-Margulis, Shapiro, & Hintze, 2008; Calhoon, & Fuchs,

نظرا لتقديمها
 )2003استخدام القياسات القائمة عىل املنهج باملفاهيم والتطبيقات الرياضية يف الفرز واإلحالة؛ ً
ٍ
ٍ
دقيقة تسهم يف الكشف عن الطلبة املعرضني لصعوبات التعلم .ويمكننا حتديد مشكلة الدراسة بدقة أكثر
معلومات
يف األسئلة التالية:
1.1ما هي الدرجة الفاصلة لتحديد املستويات التصنيفية لتالميذ الصف الرابع عىل القياسات القائمة عىل
املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية؟
2.2ما مستوى الدقة التشخيصية للدرجات الفاصلة لتحديد املستويات التصنيفية لتالميذ الصف الرابع عىل
القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية؟
ٌ
فروق دال ٌة إحصائ ًيا يف املستويات التصنيفية لتالميذ الصف الرابع األسايس عىل القياسات
3.3هل توجد
القائمة عىل املنهج وف ًقا ملتغري النوع؟
أهمية الدراسة:

تتضح أمهية الدراسة احلالية من الناحية النظرية يف أهنا تثري أدبيات الرتبية اخلاصة بالقياسات القائمة عىل
املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية كآلية تقييم بديلة ثبتت كفاءهتا يف فرز وتشخيص التالميذ املعرضني
لصعوبات تعلم الرياضيات ،وتقدم نوعية من املعلومات التطبيقية املطلوبة إلثراء عملية اختاذ القرارات الرتبوية.
كام تتحدد األمهية التطبيقية يف بناء أداة تساعد يف فرز التالميذ املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات من خالهلا يتم
تصنيف التالميذ إىل ثالث مستويات تصنيفية :إتقان ،تعليمي ،إحباط.
أهداف الدراسة:

1.1بناء ٍ
أداة يف فرز التالميذ ا ُملعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات بالصف الرابع األسايس يف مدارس احللقة
األوىل بسلطنة عامن.
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2.2حتديد الدرجة الفاصلة للمستويات التصنيفية (اإلحباط ،والتعليمي ،واإلتقان).

3.3قياس الدقة التشخيصية للقياس القائم عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية لتحديد التالميذ
املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات.

4.4معرفة الفروق يف املستويات التصنيفية (اإلحباط ،التعليمي ،اإلتقان) وف ًقا ملتغري النوع.
مصطلحات الدراسة:

القياس املبني عىل املنهج )« :Curriculum based Measure (CBMأداة تقيي ٍم تتصف بخصائص ومزايا معينة.
ٍ
ٍ
ومجلة من املواد مثل( :القطع النصية،
وأداة لتحديد الوقت،
يتألف من جمموعة من التعليامت والتوجيهات املوحدة،
واألوراق ،والقوائم ،واجلداول) ،ونظا ٍم للتصحيح ورصد الدرجات ،واملعايري الضابطة للحكم عىل األداء ،ونامذج
املراقبة أو خمططات التدوين (.)Hosp, Hosp & Howell, 2007, p4

وتعرف الدراسة إجرائ ًيا القياس القائم عىل املنهج يف الرياضيات للمفاهيم والتطبيقات الرياضية Mathematics
ّ

حمتوى ُمن َّظم من املفردات عىل املفاهيم والتطبيقات
):concept and application Based Measure (M-CAP
ً
ٍ
ٍ
ٍ
الرياضية املتنوعة وفق مستوى الصف الدرايس ،تطبق
بفرتة زمنية حمددة ،تأخذ قالب ( )M-CAP CBMمن حيث
التصميم ،وعدد املفردات ،وكذلك إجراءات التطبيق ،والتصحيح.

الدقة التشخيصية « :Diagnostic Accuracyمؤرش للحكم عىل دقة االختبارات من خالل حاالت اإلجيابيات
ٍ
ٍ
إحصائي مناسب مثل حتليل منحنى خاصية املشغل املتلقي
حتليل
احلقيقية ،والسلبيات احلقيقية ،باستخدام
).(Laracy, Hojnoski& Dever, 2016, p173) «Receiver Operator Characteristic analysis (ROC

الفرز « :Screeningالعملية التي تقوم عىل املسح لتحديد التالميذ الذين بحاجة إىل تدخل عالجي ما أو معرفة

طبيعتهم» (سليامن ،2010 ،ص .)71

التالميذ املعرضون لصعوبات تعلم الرياضيات :هم التالميذ احلاصلون عىل درجة أقل من الدرجة الفاصلة
للمئيني  25عىل أداة الفرز ا ُملستخدمة ،ويشار هلذا املصطلح يف أدبيات الدراسة .(Geary, 2004) At Risk
حدود الدراسة:

	-احلدود البرشية :اقترص تطبيق الدراسة عىل طلبة الصف الرابع األسايس بمدارس احللقة األوىل بمحافظة
مسقط.

	-احلدود الزمانية واملكانية :اقترص تطبيق الدراسة عىل مدارس احللقة األوىل بمحافظة مسقط يف العام
الدرايس .2017/2016

	-احلدود املوضوعية :القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية.
166

جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2021 ،17تصدر عن كلية الرتبية ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

اإلطار النظري

القياس املبني عىل املنهج:

يف هناية السبعينات وبداية الثامنينات قام مركز أبحاث صعوبات التعلم بجامعة مينيسوتا بتطوير وتقييم الكفاءة
الفنية لطرق قياس األداء املنهجي ،يف ٍ
سعي للتح ُّقق من فاعلية استخدامها يف صنع القرار التعليمي ،فقد تم تطويرها
ووجد أن عد ًدا من هذه املؤرشات
دريس التعليم
التخصيص الستخدامها يف تدريس طالب املرحلة االبتدائيةُ ،
ّ
ُمل ِّ
فنية جي ٍ
بكفاءة ٍ
ٍ
دة ،وأهنا نافع ٌة يف صنع القرار يف جماالت القراءة ،والتعبري الكتايب ،واإلمالء ،والرياضيات
تتّصف
ّ
( .)Espin, McMaster, Rose, & Wayman, 2012ونتيج ًة للدراسة التي قام هبا مركز أبحاث صعوبات التعلم؛

ُص ّممت القياسات القائمة عىل املنهج ،وترتكز القياسات القائمة عىل املنهج عىل فكرة أن التقييم والقرارات التعليمية
تعتمد عىل املنهج ( ،)Deno, 1985, 1986ويمكن تعريفها عىل أهنا تلك األدوات التي تُظهر فعاليتها جتاه التقييم
املبارش ورصد مستوى التلميذ األكاديمي ( ،)Hall, 2009كام أهنا توفر ً
بديل للمامرسات التقليدية؛ للتقييم املرجعي
املعيار ولدهيا ميزة االرتباط بصورة أكرب باملنهج ،واستهالك وقت أقل( ،)Fuchs, 2004و ُيمكن استخدامها بشكل
متكرر يف رصد مستوى النمو بشكل تقويمي ( ،)Jitendra, Sczesniak& Deatline-Buchman, 2005وتعتمد
وص ّممت
القياسات القائمة عىل املنهج عىل مناهج التعليم العام ،وتُستخدم لقياس التقدّ م وتو ّقع األداء املستقبيلُ ،
للمعلمني غال ًبا الستخدامها يف صنع القرار التعليمي (.)Hintze & Silberglitte, 2005

وقد أشار فيوكز وفيوكز ( )Fuchs & Fuchs, 2001إىل أنه تم تطوير املقاييس القائمة عىل املنهج من أجل
تزويد املهتمني باملعلومات املتكررة عام جيب الرتكيز عليه يف تدريس الطالب من املهارات املختلفة التي يتضمنها
كفاءة ٍ
ٍ
فنية للمعلمني؛ ملتابعة تقدُّ م
املنهج ،ولقد ُص ّممت القياسات القائمة عىل املنهج مبدئ ًّيا لتوفري وسائل ذات
ٍ
ٍ
مهمة .باإلضافة إىل ذلك بسبب جتميع البيانات بشكل متكرر فإن املعلمني يصنعون
تعليمية
الطالب نحو حتقيق نتائج
تكرارا بشأن تغيري تعليمهم أو االستمرار عليه ،باالعتامد عىل معدل تقدّ م طالهبم ،وأن املعلمني الذي
قرارات أكثر
ً
يستخدمون القياسات القائمة عىل املنهج طالهبم حي ّققون تقد ًما أكرب يف القراءةّ ،
وفك التشفري ،والفهم؛ وذلك نتيجة
لصنع القرارات بشكل أكثر
تكرارا ( )Fuchs, Deno, & Mirkin, 1984كام أن تكرار وجودة التغيريات التعليمية
ً
بشكل ٍ
ٍ
كبري استجاب ًة للتقدّ م الغري
التي قام هبا املعلمون الذي يستخدمون القياسات القائمة عىل املنهج ارتفعت
مريض للطالب)Hosp et al., 2014(.
الرياضيات وصعوبات التعلم :Mathematics and Learning Disabilities

مل يكُن ُيعتقد عند ظهور حقل صعوبات التعلم أن تتفرع أنواعه؛ حيث كانت األبحاث تقترص عىل صعوبات
القراءة ،غري أن مظاهر صعوبات التعلم غري املتجانسة قد غريت من ذلك االنطباع ،ووصل العاملون يف هذا احلقل
إىل إطالق مسمى صعوبات تعلم الرياضيات ،أو ما يعرب عنه باملصطلح الطبي  .Dyscalculiaوترجع اجلذور التارخيية
لصعوبات تعلم الرياضيات إىل افرتاض الفيلسوف الفرنيس ديكارت مؤداه أن املخ البرشي هو أساس السلوك املعريف
واحلركي ،وقد نال هذا االفرتاض شهرة عظيمة .وأظهرت التحليالت اإلحصائية هلينشن ،وهو أول من استخدم
مصطلح ديسكلكوليا  ،Dyscalculiaأن اضطراب القدرة الرياضية مرتبط بضمور املخ (كوافحة.)2003 ،
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ومن هنا أشار مكتب الرتبية األمريكي لسنة
واملسمى بـ ( )IDEAإىل أن التلميذ الذي ُيعاين من صعوبات تعلم الرياضيات لديه صعوبة يف القراءة ،أو إجراء
العمليات الرياضية مقارنة بأقرانه من العاديني (ندا .)2009 ،وهذا ما أكد عليه الزيات ( )2002عىل أن صعوبات
تعلم الرياضيات هي اضطراب نوعي يف تعلم مفاهيم احلساب ،وإجراء العمليات احلسابية ،وأهنا ترتبط باضطرابات
وظيفية يف اجلهاز العصبي املركزي .ويف إطار ذلك يذكر جريي ( )Geary, 2004أن صعوبات تعلم الرياضيات
اضطراب يف القدرة عىل تفسري املعلومات أو معاجلتها يف أحد جماالت علم الرياضيات العديدة أو مجيعها ،عىل سبيل
املثال جمال اهلندسة ،والعمليات احلسابية.
Individual with Disabilities Education Act 1990

ويرى براينت ،وسميث ،وبراينت ( )2012/2011بأن ذوي صعوبة تعلم الرياضيات يعانون من مشكالت
يف تعلم الرياضيات ،أو يفشلون يف الوصول إىل معايري املستوى الصفي ،وغال ًبا ما يتم التعرف عليهم ما بني الصف
متأخرا عا ًما أو عامني
الثاين واخلامس .وجيد املعلمون أن نمو املهارات األساسية لدى هؤالء التالميذ يكون عمو ًما
ً
عن أقراهنم ساعة التعرف عليهم .وحتى مع التدخالت تظل فجوة اإلنجاز يف االتساع عند كثري من التالميذ ذوي
الصعوبات التعلم (شريمان وريتشاردسون ويارد.)2013/2009 ،

وجدير بالذكر أن صعوبات تعلم الرياضيات هي إحدى فئات صعوبات التعلم التي أخذ االهتامم هبا يتزايد
يف العقدين املاضيني ،كرد فعل لتزايد نسبة انتشارها يف اآلونة األخرية؛ حيث ُقدرت نسبة انتشارها بني (%)7-4
( ،)Fuchs et al., 2005ويف هذا الصدد تشري نتائج دراسة جريي ( )Geary, 2004أن نسبة ( %)8-5من تالميذ
صفوف الدنيا يتم تصنيفهم بأن لدهيم صعوبة تعلم الرياضيات ،وهذ أمر مقلق حيث يتوقع من تالميذ الصفوف
الدنيا اكتساب املصطلحات الرياضية ،وتعلم العد ،والتعرف عىل األرقام والرموز ،وفهم املصطلحات الكمية،
وإجراء العمليات احلسابية باعتبارها مهارات رضورية للنجاح يف املدرسة واحلياة التي تم التأكيد عليها يف معايري
املجلس القومي ملعلمي الرياضيات (( National Council of Teachers of Mathematics (NCTMبراينت
وآخرون.)2012/2011 ،
الفرز يف القياسات القائمة عىل املنهج:

ينطوي هذا النوع من التقييم عىل خصائص خمتلفة متيزه عن غريه من أشكال التقييم األخرى أمهها :املقاييس
حمكية املرجع وذلك من خالل مقارنة أداء التالميذ بمحكات وضعت مسبقا يف حتديد مستويات التالميذ (Hosp
 .)et al., 2016ويوجد قلة من األبحاث التي عملت عىل حتديد معايري األداء يف الرياضيات مقارنة بالقراءة ،إىل
أن اقرتح دينوومريكن مستويات تسكني يف ثالثة مستويات تصنيفية ،والتي أشارت إليها دراسة فاندرهيدن وبورنز
):(VanDerHeyden& Burns, 2005
	 -اإلحباط  :Frustrationوهم فئة التالميذ املعرضون لصعوبات التعلم يف الرياضيات.

	 -التعليمي  :Instructionalوهم فئة التالميذ الذين حيتاجون ملجهود مضاعف يف التدريس.

مستوى الصف.
 -اإلتقان  :Masteryوهم فئة التالميذ الذين أتقنوا املهارة عىلً

وترتبط أدوات الفرز بتحليالت إحصائية تساعد يف حتديد درجات فاصلة  Cut Scoreمناسبة يرتتب عليها
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حتديد مستويات التالميذ ( )Kovaleski, VanDerHeyden, & Shapiro, 2013ومن أمثلة التحليالت اإلحصائية:
حتليل منحنى ( )ROCوهو طريقة لتصور وتنظيم واختيار املصن ًفات وفق أداءها .ولطاملا استخدمت خمططات الـ
( )ROCلوصف املفاضلة بني املعدالت الناجحة ومعدالت اإلنذار الكاذب ،كام توسع استخدام حتليل الـ ()ROC
يف حتليل األنظمة التشخيصية (.)Fawcett, 2006
إن معظم تقييامت الفرز تدعم وجود درجة فاصلة عىل أداة الفرز ( ،)Fuchs et al., 2007لذلك يصنف حتليل
 ROCأداء التالميذ يف أربعة توقعات ممكنة كالتايل (:)Park, Goo& Jo, 2004

	-اإلجيابيات احلقيقية  True Positivesأو احلساسية  :Sensitivityأي التالميذ الذين حددهم الفرز
صحيحا بوصفهم معرضني لصعوبات
بصفتهم معرضني لصعوبات التعلم ،وهم ُمصنفون تصني ًفا
ً
التعلم.
	-السلبيات احلقيقية  ،True Negativesأو التحديد النوعي  :Specificityأي التالميذ الذين حددهم
صحيحا بوصفهم غري معرضني
الفرز بصفتهم غري معرضني لصعوبات التعلم ،وهم ُمصنفون تصني ًفا
ً
لصعوبات التعلم.
	-اإلجيابيات اخلاطئة ( :)False Positivesأي التالميذ الذين حددهتم أداة الفرز بصفتهم معرضني
صحيحا بوصفهم غري معرضني لصعوبات التعلم.
لصعوبات التعلم ،ولكنهم ُمصنفون تصني ًفا
ً
	-السلبيات اخلاطئة ( :)False Negativesأي التالميذ الذين حددهتم أداة الفرز بصفتهم غري معرضني
صحيحا بوصفهم معرضني لصعوبات التعلم.
لصعوبات التعلم ،ولكنهم ُمصنفون تصني ًفا
ً

من الدراسات التي تناولت حمكات األداء الستخراج املستويات التصنيفية دراسة فاندرهيدن
وبورنز( ،)VanDerHeyden& Burns, 2005حيث تم تصنيف مستويات التالميذ يف ثالثة مستويات :اإلحباط،
والتعليمي ،واإلتقان .أكدت النتائج عىل أن استخدام القياس القائم عىل املنهج يف الرياضيات ساعد يف حتديد
التالميذ املعرضني لصعوبات التعلم يف الرياضيات.

ومن الدراسات التي أوضحت أمهية القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية يف فرز التالميذ
املعرضني لصعوبات التعلم ( )Codding et al., 2016; Powell & Seethaler, 2008باإلضافة إىل أمهيتها بالفرز
أيضا تأكدت أمهيتها يف التشخيص ورصد التقدم دراسة كيلرمارجوليس وآخرون ()Keller-Margulis et al., 2014
ً
كام اتضحت قوهتا التنبؤية يف الكشف املبكر عن املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات كدراسة شابريو ودينس وفو
(.)Shapiro, Dennis & Fu, 2015

تقاس الدقة التشخيصية ألداة الفرز باستخدام التحليل منحنى ROC؛ من أجل حتديد التالميذ املعرضني
لصعوبات التعلم ( ،)Fuchs et al., 2007ومن الدراسات التي استخدمت حتليل منحنى  ROCمع اختبار التحصيل
( )Sisco-Taylor, Fung & Swanson, 2015; Hall, 2009حيث سامهت هذه الدراسات بشكل فريد يف توقعات
أداء التالميذ من خالل القياسات القائمة عىل املنهج يف القراءة والرياضيات .تم التطبيق ثالث مرات خالل العام.
وأشارت النتائج بقدرة النتائج الفاصلة للمئيني  25عىل التمييز بني التالميذ املعرضني لصعوبات التعلم والتالميذ
الغري معرضني لصعوبات التعلم.
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ويف حماولة بحثية الستخدام القياس القائم عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية يف الفرز ورصد التقدم

جاءت دراسة فيوكز وآخرون ( ،)Fuchs et al., 2007التي أشارت نتائجها إىل أن أداة القياس القائم عىل املنهج يف
املفاهيم والتطبيقات الرياضية والعمليات احلسابية كانت أكثر مالئمة لتحديد االضطرابات احلسابية.

ولبيان أمهية التحديد املبكر للتالميذ الذين هم عرضة للخطر األكاديمي جاءت دراسة كيلر مارجوليوس

وشابريو وهنتز ( )Keller-Marguliset al., 2008حيث أكدت الدراسة عىل أن احلساسية والتحديد النوعي من

اإلحصاءات التي هلا آثار هامة يف التعليم عندما يقرر فيها التالميذ املحتمل أن يكونوا عرضة لصعوبات التعلم وأهنم

بحاجة إىل تدخل.

وتعلي ًقا عىل هذه الدراسات ومسارهتا البحثية وأبعادها الفكرية وأساليبها املنهجية ،اتفقت الدراسات عىل

استخدام حتليل ROC؛ لقياس الدقة التشخيصية للقياسات القائمة عىل املنهج ،كام سامهت يف تأكيدها عىل أمهية

األخذ بأسلوب تقييم بديل يف الرياضيات  -القياسات القائمة عىل املنهج  -يسهم يف التحديد املبكر وفرز التالميذ

املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات ،وكذلك تأكيدها بأمهية املستويات التصنيفية (حمكات األداء) يف حتديد
مستويات التالميذ بشكل عام والتالميذ املعرضني لصعوبات التعلم الرياضيات بشكل خاص.

اإلجراءات المنهجية للدراسة
منهجية الدراسة:

اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحلييل ،من أجل رصد وحتليل مشكلة الدراسة ،واستخدام القياس

القائم عىل املنهج؛ الستخراج حمكّات األداء يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية لتالميذ الصف الرابع األسايس؛ من

أجل فرز التالميذ املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات.
مجتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف الرابع األسايس بمدارس احللقة األوىل للتعليم األسايس يف حمافظة
ً
تلميذا وتلميذ ًة (املديرية العامة للتخطيط وضبط اجلودة.)2016 ،
مسقط بسلطنة ُعامن ،والبالغ عددهم 8376
عينة الدراسة:

ٍ
ٍ
أساسية كام يتضح فيام ييل:
وعينة
تكونت عينة الدراسة من عينتني استطالعيتني،

ً
العينة االستطالعية ( :)1وتكونت من 60
تلميذا وتلميذ ًة من غري أفراد العينة األساسية ،وقد ُاستخدمت هذه

العينة يف إجياد معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز للمفردات.

ً
تلميذا وتلميذ ًة من غري أفراد العينة األساسية ،وقد ُاستخدمت هذه
العينة االستطالعية ( :)2وتكونت من 50

العينة يف حساب ثبات أداة الدراسة.
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العينة األساسية:

ً
تلميذا وتلميذةً ،أي بنسبة  %4,69تقري ًبا من املجتمع الكيل للدراسة،
تكونت عينة الدراسة األساسية من 393
وقد وقع االختيار عىل ثالث مدارس من والية السيب بمحافظة مسقط؛ حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقةٍ
ٍ
ٍ
قصدية؛ وذلك لسهولة الوصول هلذه املدارس ،وطبقت الدراسة عىل  13شعب ًة كاآليت :املدرسة األوىل7 :
شعب،
ٍ
املدرسة الثانية6 :
شعب ،واملدرسة الثالثة :شعبتان ،استخدمت يف العينات االستطالعية .واجلدول ( )1التايل،
يوضح عينة الدراسة وف ًقا ملتغري النوع.
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة وف ًقا ملتغريات النوع

النوع
الرابع األسايس

ذكور

املجموع

إناث

العدد

النسبة

العدد

النسبة

175

% 44.52

218

% 55.47

393

أداة الدراسة:

اختبارات متكافئ ٌة يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية ،وقد اشتملت عىل  3اختبارات
تكونت أداة الدراسة من
ٌ
ً
تتضمن 24
سؤال يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية اآلتية :متثيل ومجع البيانات ،القيمة املكانية ،الطول ،الكسور
العرشية ،األنامط ،املستقيامت املتقاطعة واملتعامدة ،الزوايا ،الزمن ،احلرارة ،الكسور االعتيادية ،اجلمل العددية،
نموذجا للقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم
املساحة ،العمليات احلسابية األساسية ،النقود ،كام يوضح امللحق ()1
ً
والتطبيقات الرياضية ،وقد است ِ
ٍ
كامل  -للعام
درايس
ٍ
ُخدم كشف بدرجات التالميذ  -متوسط أداء التلميذ يف عا ٍم
ٍ
كمحك مع نتائج القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات
الدرايس 2017/2016م يف مادة الرياضيات،
الرياضية.
تم بناء االختبارات املتكافئة من خالل حتديد النطاق السلوكي للقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم
والتطبيقات الرياضية ،وحتليل مناهج الرياضيات للصفوف من 4-1؛ حيث تم حتديد األهداف العامة للمفاهيم
والتطبيقات الرياضية وكتابة مواصفات لألهداف ،وصياغة املفردات وعرضها عىل جمموعة من املحكمني  12حمكم
وتم االتفاق عىل الصياغة الصحيحة للهدف ،ومالئمة املفردات بنسبة  .% 100بعد ذلك تم حتليل مفردات من
االختبار من خالل حساب كل من معامل الصعوبة ومعامل التمييز ملفردات االختبار.
وقد تم احلرص عىل حتقق رشوط االختبارات املتكافئة كام ذكرها عالم ( )2006وفق ما ييل :أن تكون
املجاالت واملوضوعات التي تقيسها الصور املتكافئة واحدة ،وتساوي نسبة املفردات التي ختص كل موضوع من
املوضوعات ،ومتاثل مستوى صعوبة املفردات ،وتشابه طريقة صياغة املفردات ،وتساوي عدد املفردات يف الصور
املتكافئة ،وكذلك طريقة إجراء االختبار والتوقيت وتقدير الدرجة يف الصور املتكافئة واحدة.
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وقد تم تطبيق القياس القائم عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية بزمن  6دقائق ،حيث تم التطبيق
بواقع  3مرات؛ وذلك ألن «القياس القائم عىل املنهج من أجل الفرز /املقارنة باملعايري املستهدفة يتم بواقع ثالث
ٍ
ٍ
مرات يف السنة» ،حيث تم التطبيق يف ً
إجراءات
كل من شهر فرباير ومارس وأبريل ،وقد تم تطبيق االختبارات وفق
ٍ
حمددة وهي نفس اإلجراءات املتبعة يف تطبيق القياس القائم عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات كام وصفها هوسب
وآخرون ( ،)Hosp et al., 2016والتي يمكن إيضاحها فيام ييل:
1.1ضع نسخ ًة من ورقة الطالب عىل طاولته.

أنواع خمتلفة من املسائل .اقرأ السؤال
ُ 2.2قل «االختبار عىل طاولتك وحيتوي عىل مسائل يف الرياضيات .ثمة
ٌ
ٍ
بتمعن قبل اإلجابة .ابدأ باإلجابة بعد أن أخربك بذلك .أجب عىل األسئلة بالرتتيب إن مل تتمكن من
ٍ
ٍ
سؤال
اإلجابة عىل
معني ضع عالمة ( ،)Xوانتقل للسؤال التايل .بمجرد انتهائك من حل الصفحة األوىل
(شكرا) .هل لديكم أية استفسار؟ الرجاء البدء».
انتقل مبارشة للصفحة التالية حتى أقول لكم
ً
3.3بمجرد قولك «الرجاء البدء» ،قم بضبط املؤقت ( 6دقائق أو احلد الزمني املناسب) .بعد انقضاء الوقت
شكرا وأخرب الطالب بأن يتوقفوا عن اإلجابة.
املسموح به ،قلً :
الخصائص السيكومترية لألداة:

تم حساب الصدق بطريقتني مها:

1.1الصدق املرتبط بمحك  :Criterion-related Validityتم استخدام صدق املحك (درجات التحصيل)
للتأكد من صدق اختبار املفاهيم والتطبيقات الرياضية ،وقد كانت معامالت االرتباط بني الدرجات يف
ٍ
االختبار والدرجات عىل املحك دال ٌة إحصائ ًيا عند مستوى
داللة أقل من  ،0.01وقد انحرصت القيم بني
ٍ
بدرجة
( ،)0.91 – 0.78وهذا يعني متتع القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية
ٍ
عالية من الصدق .ومجيع هذه القيم تشري إىل ارتباط مرتفع مع املحك ما يعني حتقق مستوى مرتفع من
الصدق للقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية (.)Mohajan, 2017
2.2صدق املحتوى :اعتمدت الدراسة احلالية عىل معامل تطابق املفردة باهلدف من خالل املعادلة التي اقرتحها
روفيينليل وهامبلتون ( ،)Rovinelli & Hambltonوختتص هذه املعادلة باالختبارات املرجعة إىل حمك
وتناسب بشكل كبري األسلوب املتبع يف بناء مفردات القياس القائم عىل املنهج ،حيث تم التحقق من
كم؛
صدق املحتوى من خالل عرض مفردات االختبار عىل جمموعة من املحكمني بلغ عددهم ُ 12م ً
لغرض التحقق من قياس املفردة للهدف الذي وضعت لقياسه ،ويتم حساب معامل الصدق من خالل
نسبة االتفاق بني املحكمني عىل مفردات االختبار بموجب معادلة روفينليل وهامبلتون.

وقد بلغ معامل تطابق مجيع املفردات باهلدف الذي تقيسه  ،1+وهذا يدل عىل صدق املفردات وصدق حمتوى
االختبار ،وصدق االختبار يتحقق بصدق املحتوى.
كام تم حساب الثبات بطريقتني:
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1.1إعادة التطبيق ( :)Test-retest reliabilityتم تطبيق االختبارات الثالثة عىل العينة االستطالعية يف زمن
ٍ
ٍ
زمني (أسبوعني) تم إعادة التطبيق مرة أخرى عىل نفس العينة ،وبحساب معامل
فاصل
 6دقائق ،وبعد
االرتباط بني درجات التطبيقني اتضح أن قيم معامالت االرتباط بني التطبيقني دال ٌة إحصائ ًيا عند مستوى

داللة أقل من  0,05وقد

انحرصت القيم بني (0.89

–  ،)0.91وهذا يعني متتع القياسات القائمة عىل

ٍ
ٍ
مقبولة من الثبات واالستقرار.
بدرجة
املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية

2.2الصور املتكافئة (Format Reliability

 :)Alternativeتم حساب معامل التكافؤ لالختبارات الثالثة

من خالل معامل ارتباط بريسون للصور املتكافئة التي طبقت بزمن  6دقائق ،وقد اتضح أن قيم معامل
ٍ
كثريا ،إذ تراوحت قيم معامل التكافؤ بني
التكافؤ دال ٌة إحصائ ًيا عند مستوى داللة أقل من  ،05ومل ختتلف ً
 ،0.91-0.77وهو ما يؤكد متتع هذا النوع من القياسات بدرجة جيدة من الثبات واملوثوقية بشكل عام.

ووف ًقا للمعيار الذي اقرتحه سالفيا ويسلدايك

(& Ysseldyke

 )Salviaفأن قيم الثبات يف ً
كل من إعادة

التطبيق والصور املتكافئة يعترب مقبوال ،حيث أشارا إىل أنه البد أن تكون قيم الثبات ≥  0.80إذا كانت تستخدم

لغرض اختاذ قرارات تربوية ترتبط باملسح ( )Screeningالشامل للتالميذ

(& Shinn, 2004

 ،)Clarkeونظرا

الستخدام قياسات املفاهيم والتطبيقات الرياضية يف هذا البحث ألغراض املسح توافقت النتائج التي تم احلصول
عليها ملعامالت الثبات مع املعايري العامة التي تعتمد عليها البحوث والدراسات.

إجراءات الدراسة:

1.1احلصول عىل املوافقة الرسمية لتطبيق الدراسة من املديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة مسقط.

ٍ
2.2زيارة ِّ
مدرسة قبل التطبيق لاللتقاء بمديري ومديرات تلك املدارس ،وكذلك املعلمني األوائل،
كل
ومعلامت املجال الثاين للصف الرابع األسايس ممن يقمن بتدريس الرياضيات يف املدارس التي ستطبق

عليها الدراسة.

3.3عمل مشاغل باملدارس الثالثة وذلك لرشح آلية تطبيق القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات،
وكذلك تدريب املعلامت عىل التطبيق.

4.4إجراء التطبيق النهائي خالل الفصل الدرايس الثاين هبدف الكشف األويل ،أو فرز التالميذ املعرضني
وأيضا استخراج حمكات األداء من خالل حتديد مستويات التصنيف (إتقان،
لصعوبات تعلم الرياضياتً ،
تعليمي ،وإحباط).

5.5تصحيح االختبارات وفق نظام االختبارات اخلاصة بـ (.)MCAP-CBM
6.6إدخال البيانات يف برنامج ( )SPSSثم حتليلها إحصائ ًيا واحلصول عىل النتائج وتفسريها وإعطاء التوصيات
املناسبة.
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المعالجة اإلحصائية:

استخدم الباحثون يف حتليل بيانات الدراسة معامل ارتباط بريسون  Pearsons Correlationإلجياد كال من:
صدق املحك ،الثبات بإعادة التطبيق ،ثبات الصور املتكافئة ،كام تم استخدام حتليل منحنى خاصية املشغل املتلقي
(Receiver Operator Characteristic analysis )ROC؛ لقياس الدقة التشخيصية .إلجياد داللة الفروق بني
املستويات التصنيفية وفق النوع تم استخدام اختبار«ت».
نتائج الدراسة ومناقشتها

ً
أول :نتائج السؤال األول :ما هي الدرجة الفاصلة لتحديد املستويات التصنيفية لتالميذ الصف الرابع عىل
القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية؟

يتميز القياس القائم عىل املنهج بأنه حمكي املرجع ،وذلك من خالل مقارنة أداء التالميذ بمعايري قياسية
ٍ
ٍ
حمددة
جمموعة
نموذجا إلتقان أو إجادة
( Benchmarkمستويات األداء) وضعت مسب ًقا عىل اختبار الفرز الذي ُيعد
ً
ٍ
إضايف
من املهارات ،ويتم الفصل بني التالميذ املحتمل وصوهلم ملستوى اإلتقان ،والتالميذ ممن سيحتاجون إىل دع ٍم
للوصول إىل مستوى اإلتقان بمقارنة أدائهم مع الدرجات الفاصلة ) .Cut Scores (Clark et al., 2013تشري
ٍ
بيانات عن أداء التلميذ يتم تلخيصها
أدبيات الدراسة ( )Hosp et al., 2007إىل أن القياس القائم عىل املنهج يوفر
وتفسريها بنظام املئينيات .Percentile

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الدرجة الفاصلة للمئيني  25لتحديد الطلبة املعرضني لصعوبات التعلم
عند الدرجة  ،10والدرجة الفاصلة للمئيني  75لتحديد التالميذ املتقنني للمفاهيم والتطبيقات الرياضية عىل مستوى
الصف عند الدرجة  ،21ويبني اجلدول رقم ( )2التايل ،مستويات تصنيف األداء وفق الدرجات الفاصلة.
جدول ()2
مستويات تصنيف األداء وفق الدرجات الفاصلة

حمك األداء

>21

21-10

< 10

املستويات التصنيفية

إتقان

تعليمي

إحباط

يشري اجلدول ( )2أعاله ،إىل مستويات تصنيف التالميذ وفق الدرجات الفاصلة حيث تعترب كل ما الدرجات
 10و 21املحك الذي بنا ًء عليه يتم حتديد مستوى األداء املقدر مسب ًقا عىل اختبار الفرز بزمن  6دقائق .وتتفق الدراسة
احلالية مع غالبية الدراسات السابقة التي استخدمت الدرجة الفاصلة للمئيني  25يف حتديد التالميذ املعرضني
لصعوبات التعلم الرياضيات كدراسة لرييس وآخرون ( )Laracy et al., 2016التي هدفت للتحقق من قدرة
القياس القائم عىل املنهج يف الرياضيات من التنبؤ بمستوى األداء املنخفض عند الدرجة الفاصلة للمئيني  ،25وأيضا
دراسة سيسكو تايلور وآخرون ( )Sisco-Taylor et al., 2015التي أشارت إىل أن الدرجة الفاصلة للمئيني  25هي
الدرجة التي من خالهلا يتم حتديد الطلبة املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات ،وكذلك تتفق الدراسة مع دراسة
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فاندرهيدن وبورنز ( ،)VanderHeyden& Burns, 2005وكذلك مع دراسة هال ( )Hall, 2009التي أظهرت أن
الدرجة الفاصلة لتحديد التالميذ املعرضني لصعوبات التعلم متثلت عند درجة أقل من املئيني  .25كام تشري (Shine,
 )1989إىل أن املئيني  75هو احلد الفاصل ملستوى اكتساب الطالب للمهارات من خالل القياسات القائمة عىل املنهج
يف القراءة والرياضيات.
وقد قام الباحثون بتفسري النتائج السابقة كام ييل:

الشكل ()1
املنحنى الطبيعي للتوزيع التكراري لدرجات اختبار املفاهيم والتطبيقات الرياضية
نالحظ من خالل الشكل ( )1أن الدرجتني الفاصلتني  10و 21يمكن االعتامد عليهام يف تصنيف التالميذ يف
ضوء التوزيع االعتدايل لدرجات اختبار املفاهيم والتطبيقات الرياضية ويفرس الباحثون ما سبق كالتايل:

1.1مستوى اإلحباط :وهم فئة التالميذ املعرضون لصعوبات التعلم يف الرياضيات ويتم تسكني الطالب يف
هذا املستوى إذا كان أداء التلميذ من الدرجات أقل من  10درجات وقد ينزاح بعض التالميذ من املستوى
التعليمي ملستوى اإلحباط وهذا طبيعي ويعزو الباحثون السبب إىل أن زمن التطبيق  6دقائق قد ال يسعف
بعض التالميذ ممن هم يف الواقع يقعون يف املستوى التعليمي من حتقيق مستويات أكرب وبالتايل ينزاح بعض
منهم ملستوى اإلحباط.

وبالرغم من أن نسبة الطالب الواقعني ضمن فئة اإلحباط ضمن احليز الطبيعي إال أن العدد غري املناسب
لألهداف السلوكية باملفاهيم والتطبيقات الرياضية بالكتاب املدريس -حيث تغطي املفاهيم والتطبيقات كل املنهج
تقريبا  -يدعو إىل كثري من احليطة يف تعليم ذوي صعوبات التعلم ،فاملنهاج الدرايس اململ ال يثري اهتامم هذه الفئة،
كام أن قلة التامرين واملسائل التي تغطي املفاهيم واملهارات تؤثر عىل ذوي الصعوبات من حيث تعميم القواعد
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أيضا استخدام كثري من املواد غري احلسية تؤثر عىل التطور اإلدراكي ملفاهيم
والعمل املستقل (شعبان واملنريً )2012 ،
الرياضيات (الوقفي .)2015 ،وعندما يكون حمتوى املنهاج غري متناسب مع مستوى قدرات التلميذ وخربته التعليمية
حتدث فرو ًقا ملحوظة يف حتصيلهم (شريمان وريتشاردسون ويارد ،)2013/2009 ،وقد تكون صعوبات التعلم ناجتة
من عدم التوافق بني مهارات التالميذ واملناهج الدراسية؛ حيث أن املنهج يمكن أن يكون صع ًبا جدً ا مما يؤدي إىل
وصول التلميذ ملستوى اإلحباط أو يكون ً
سهل جدً ا مما يؤدي إىل ملل التلميذ ،وبني امللل واإلحباط البد من مطابقة
مستوى املهارة مع قدرات التلميذ وذلك من خالل تقييم صعوبة املادة التعليمية لكل تلميذ (& VanDerHeyden
 .)Burns, 2005وقد يرجع ضعف متكن تالميذ صعوبات التعلم يف احللقة األوىل من التعليم األسايس من املفاهيم
والتطبيقات الرياضية إىل تركيز معلمة صعوبات التعلم عىل اكتساب التلميذ للعمليات احلسابية (اجلمع ،الطرح،
الرضب ،القسمة) وقراءة وكتابة األعداد لكوهنا األساس الذي يقوم عليه الرياضيات ،أضف إىل ذلك خروج تلميذ
صعوبات التعلم إىل قاعة صعوبات التعلم بمعدل حصتني يف األسبوع مما يؤدي إىل فقدان التلميذ للكثري من املفاهيم
الرياضية التي يتلقاها أقراهنم بالصف العادي.
2.2املستوى التعليمي :وهم فئة التالميذ الذين حيتاجون ملجهود مضاعف يف التدريس ويتم تسكني التلميذ
يف هذا املستوى إذا كان أداءه يقع ضمن ( )21-10درجة وهم يشكلون التالميذ متوسطي التحصيل
ويمثلون اجلزء األكرب يف التوزيع االعتدايل لدرجات اختبار املفاهيم والتطبيقات الرياضية؛ وعىل الرغم
من أن درجات الطالب يف هذا املستوى تتوزع توزي ًعا اعتدال ًّيا إال أن فئة من التالميذ يتأثر أداؤهم وقد
يعود ذلك إىل تدريس املفاهيم والتطبيقات يف منهج الصف الرابع األسايس يف سلطنة عامن؛ إذ تغطي
املفاهيم الرياضية النسبة األكرب من مناهج الرياضيات بشكل عام ومن املالحظ زمحة املفاهيم الرياضية
بمنهج الصف الرابع األسايس مقارنة بعدد احلصص التي يدرسها التلميذ إذ تبلغ  6حصص باألسبوع
وهذا يؤثر بدوره عىل أداء التلميذ؛ حيث ال تغطي معلمة املجال الثاين املادة العلمية بالصورة الكافية.

3.3مستوى اإلتقان :وهم فئة التالميذ الذين اتقنوا املهارة عىل مستوى الصف ويتم تسكني التلميذ يف هذا
املستوى إذا كان أداءه أكثر من  21درجة .وقد ينزاح بعض التالميذ من املستوى اإلتقان للمستوى
التعليمي ويعزوا الباحثون السبب إىل أن زمن التطبيق  6دقائق قد ال يسعف بعض التالميذ ممن هم يف
الواقع مصنفني ضمن التالميذ املتقنني من حتقيق مستويات أكرب وبالتايل ينزاح بعض منهم للمستوى
التعليمي.

تتفق الدراسة احلالية من حيث نسب تسكني التالميذ يف املستويات التصنيفية مع دراسة فاندرهني وبرينز
( ،)VanderHeyden & Burns, 2005وكذلك مع دراسة برينز وفاندريرهايدن (Burns & VanDerHeyden,
 ،)2006كام تتفق مع دراسة (الشحي)2016 ،؛ حيث كانت أعىل نسبة تسكني للمستوى التعليمي ،وأقل نسب
تسكني كانت يف كال من املستويني (اإلحباط واإلتقان).
ثان ًيا :نتائج السؤال الثاين :ما مستوى الدقة التشخيصية للدرجات الفاصلة لتحديد املستويات التصنيفية
لتالميذ الصف الرابع عىل القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية؟

تم استخدام حتليل منحنى خاصية املشغل املتلقي ( )ROCلإلجابة عن مستوى الدقة التشخيصية للدرجات
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الفاصلة ومنحنى الـ ( )ROCهو طريقة لتصور وتنظيم واختيار املصن ًفات وفق أداءها .ولطاملا استخدمت خمططات
الـ ( )ROCلوصف املفاضلة بني املعدالت الناجحة ومعدالت اإلنذار الكاذب .كام توسع استخدام حتليل الـ ()ROC
يف حتليل األنظمة التشخيصية (.)Fawcett, 2006

ويتم قياس دقة التشخيص من خالل املساحة حتت املنحنى ) Area Under Curve (AUCحيث يقوم
املنحنى برسم نسبة اإلجيابيات الصحيحة (احلساسية)  Sensitivityإىل السلبيات الصحيحة (التحديد النوعي)
 Specificityوتكون النتيجة منحنى يرتفع إىل اليسار مما ينتج عنه سهولة املقارنة لالختبارات املختلفة األمر الذي
يساعد عىل حتديد مستوى احلساسية  Sensitivityوكذلك دقة التحديد النوعي  Specificityللدرجات الفاصلة
الناجتة عن استخدامه (.)Keller-Margulis et al., 2008
وقد تم القيام باخلطوات التالية:

1.1حتويل درجات التحصيل يف مادة الرياضيات من درجات خام إىل درجات معيارية.

2.2إجراء حتليل منحنى  ROCلقياس الدقة التشخيصية للدرجة الفاصلة  10مع الدرجات املعيارية .وشكل 2

يوضح قيمة املساحة حتت منحنى ال  ROCللقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية
يف حتديد املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات.

الشكل ()2
منحنى ( )ROCلقياس الدقة التشخيصية للدرجة الفاصلة  10مع الدرجات املعيارية
يتضح من املنحنى يف الشكل  2ابتعاد منحنى ( )ROCباجتاه أقىص اليسار ،وهذا داللة عىل القوة التشخيصية
للقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية يف حتديد التالميذ املعرضني لصعوبات تعلم
الرياضيات.
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تشري النتائج إىل أن قيمة املساحة حتت املنحنى ( )AUCللقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات

الرياضية والتي بلغت  ,76عند مستوى داللة أقل من  ,001ويعترب احلد األدنى العتبار القدرة التمييزية مقبولة إذا

كانت املساحة حتت املنحنى

=et al., 2016( ,7

 Accuracyللدرجة الفاصلة .10

 .)Laracyويوضح اجلدول  3الدقة التشخيصية

Diagnostic

جدول ()3

الدقة التشخيصية للدرجة الفاصلة  10يف تصنيف العينة (ن = )393
اإلجيابيات

السلبيات

اإلجيابيات

السلبيات

73

279

20

21

احلقيقية

احلقيقية

اخلاطئة

اخلاطئة

احلساسية
0,77

التحديد

املساحة حتت

القوة التنبؤية

القوة التنبؤية

0,93

0,76

0,75

0,93

النوعي

املنحنى

اإلجيابية

السلبية

تشري النتائج إىل احلساسية للدرجة الفاصلة  10حيث بلغت قيمتها  ,77أي أهنا تكشف عن التالميذ املعرضني

لصعوبات تعلم الرياضيات بنسبة  ،% 77ولكنها ال تكشف عن

% 23

من التالميذ املعرضني لصعوبات تعلم

الرياضيات ،كام بلغت قيمة التحديد النوعي  ,93أي أهنا حتدد التالميذ غري املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات

بنسبة  ،%93لكن نسبة  %7من التالميذ حتددهم عىل أهنم معرضني لصعوبات تعلم الرياضيات بشكل خاطئ.

كام أشارت النتائج إىل القوة التنبؤية اإلجيابية والسلبية للدرجة الفاصلة 10؛ حيث كانت القيمة التنبؤية

اإلجيابية ( 0.79 )Positive Predictive Valueوهي نسبة تنبؤ الدرجة الفاصلة  10بالتالميذ املعرضني لصعوبات

تعلم الرياضيات بالفعل من إمجايل التالميذ الذين صنفتهم بأهنم معرضني لصعوبات تعلم الرياضيات وهي قيمة
مناسبة .كذلك يتضح من اجلدول القوة التنبؤية السالبة ( )Negative Predictive Valueوالتي بلغت  0.93وهي

نسبة تنبؤ الدرجة الفاصلة  10بالتالميذ غري املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات بالفعل من إمجايل التالميذ الذين

صنفتهم بأهنم غري معرضني لصعوبات تعلم الرياضيات ،وهذه قيمة مرتفعة.

الدقة التشخيصية ألداة الفرز تتضح من خالل احلساسية والتحديد النوعي للدرجات الفاصلة حيث؛ جيب

أن تكون أعىل من  .)Swets, 2014( 0,75وبالنظر إىل قيمة احلساسية  0,77والتحديد النوعي 0,93؛ ّ
فإن الدرجة
الفاصلة  10تتمتع بخصائص جيدة ويمكن االعتامد عليها يف حتديد التالميذ املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات.

3.3إجراء حتليل منحنى ( )ROCلقياس الدقة التشخيصية للدرجة الفاصلة  21مع الدرجات املعيارية لدرجات
التحصيل هناية العام الدرايس ،حيث تم تصنيف التالميذ مسب ًقا إىل مرتفعني التحصيل .وشكل  3يوضح

قيمة املساحة حتت منحنى ( )ROCللقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية يف حتديد
التالميذ املتقنني للمفاهيم والتطبيقات الرياضية.
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الشكل ()3
منحنى ( )ROCلقياس الدقة التشخيصية للدرجة الفاصلة  21مع الدرجات املعيارية
يتبني من الشكل ابتعاد منحنى ( )ROCباجتاه أقىص اليسار ،وهذا داللة عىل القوة التشخيصية للقياسات
القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية يف حتديد التالميذ املتقنني عىل مستوى الصف.
جدول ()4
الدقة التشخيصية للدرجة الفاصلة  21يف تصنيف العينة (ن= )393

اإلجيابيات

السلبيات

اإلجيابيات

السلبيات

62

284

25

22

احلقيقية

احلقيقية

اخلاطئة

اخلاطئة

احلساسية
0,74

التحديد

املساحة حتت

القوة التنبؤية

القوة التنبؤية

0,92

0,83

0,71

0,93

النوعي

املنحنى

اإلجيابية

السلبية

تشري النتائج إىل احلساسية للدرجة الفاصلة  ،21حيث بلغت قيمتها  0,74أي أهنا تكشف عن التالميذ املتقنني
للتطبيقات واملفاهيم الرياضية عىل مستوى الصف بنسبة  ،% 74ولكنها ال تكشف عن  % 26من التالميذ املتقنني
للتطبيقات واملفاهيم الرياضية ،وقد بلغت قيمة التحديد النوعي  0.92أي أهنا حتدد التالميذ الغري متقنني للمفاهيم
والتطبيقات الرياضية بنسبة  ،%92لكن نسبة  %8من التالميذ حتددهم عىل أهنم متقنني للتطبيقات واملفاهيم الرياضية
بشكل خاطئ.

كام أشارت النتائج إىل القوة التنبؤية اإلجيابية والسلبية للدرجة الفاصلة 21؛ حيث كانت القيمة التنبؤية اإلجيابية
 0,71وهي نسبة تنبؤ الدرجة الفاصلة  21بالتالميذ املتقنني بالفعل للتطبيقات واملفاهيم الرياضية من إمجايل التالميذ
الذين صنفتهم بأهنم متقنني بالفعل للتطبيقات واملفاهيم الرياضية.
كذلك يتضح من اجلدول القيمة التنبؤية السالبة والتي بلغت  0.93وهي نسبة تنبؤ الدرجة الفاصلة
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بالتالميذ الغري متقنني بالفعل للتطبيقات واملفاهيم الرياضية من إمجايل التالميذ الذين صنفتهم بأهنم متقنني
للتطبيقات واملفاهيم الرياضية.

أظهرت نتائج الدقة التشخيصية أن الدرجة الفاصلة  21تتمتع بحساسية جيدة بلغت قيمتها  0,71وحتديد
نوعي عال  ،0.93مما يمكن االعتامد عليها يف حتديد املتقنني للتطبيقات واملفاهيم الرياضية؛ ونربر هذه النتيجة من
خالل املحك املستخدم (درجات الطالب خالل عام درايس كامل يف مادة الرياضيات) مناسب وجيد لالستخدام
مع القياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية ألنه ناتج من تقييامت خمتلفة يمر هبا الطالب
خالل العام الدرايس أي تتميز الدرجة العامة بالشمولية بمعنى أهنا شاملة للمهارات جمملة بام فيها القدرة عىل العد،
وتوظيف املفاهيم يف تطبيق املسائل احلياتية وكذلك املفاهيم الرياضية املختلفة كمفهوم العدد ،املساحة ،الزمن،
الكتلة ،).........،كام يتميز هذا املحك بالدقة إىل حد كبري كونه يعكس مستوى الطالب التحصييل كام هو وليس
ناتج من تقديرات املعلمني والتي قد تفتقد للدقة واملصداقية حيث يشري العاين ( )2009إىل أن تقديرات املعلمني تتأثر
باملعرفة السابقة بالطلبة ،كذلك تقوم فلسفة التعليم األسايس بسلطنة عامن عىل حتديد زمن معني إلجراء األنشطة
الصفية فكل نشاط صفي يقوم به الطالب حمدد بزمن معني وفقا لصعوبة وسهولة النشاط (وزارة الرتبية والتعليم،
 )2016وهذا يتناسب مع القياسات القائمة عىل املنهج التي يتم تطبيقها ضمن أزمنة معينة لذلك نجد أن الزمن
مل يكن عائقا أمام التالميذ يف أداء االختبار بصورة جيدة ،.ومن ناحية أخرى تتميز القياسات القائمة عىل املنهج
يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية بخاصية االرتباط واالتساق ،وذلك ألن التالميذ خيضعون لالختبار يف مفردات
املنهج الذي يدرسونه أي أن املحتوى نفسه  -ارتباط اختبار املفاهيم والتطبيقات الرياضية بمحتوى املنهج ومستمدة
منه .)Hosp et al., 2016( -
ومن الدراسات التي تتفق مع الدراسة احلالية يف استخدام حتليل ال  ROCلقياس الدقة التشخيصية والتي
استخدمت االختبارات التحصيلية ومل تعتمد عىل تقديرات املعلمني دراسة كيلر مارجوليس وآخرون (Keller-
 )Margulis et al., 2008والتي أشارت أن القياس القائم عىل املنهج يف الرياضيات والقراءة مرتبط بصورة ملحوظة
ومعتدلة بمستوى األداء يف االختبار التحصييل .كام أشار حتليل منحنى  ROCإىل الدقة التشخيصية املقبولة للقياسات
القائمة عىل املنهج وتتفق مع دراسة دراسة هال ( )Hall, 2009التي استخدمت حتليل منحنى ROC؛ للتعرف عىل
التقييامت األكثر فعالية يف الفرز من خالل القياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات والقراءة مع اختبار التحصيل
عىل مستوى الوالية ،وأكدت الدراسة عىل أن حتليل منحنى  ROCيستخدم لتحديد دقة التشخيص (Diagnostic
أيضا مع دراسة سيسكوتايلور وآخرون (Sisco-Taylor et
 )Accuracyومقارنتها مع نتائج التحصيل كذلك تتفق ً
قادرا عىل متييز
 )al., 2015التي أشارت إىل أن القياس القائم عىل املنهج يف الرياضيات يتوقع أداء التالميذ ،وأنه ً
التالميذ املعرضني لصعوبات التعلم عن غريهم.

كام ختتلف الدراسة احلالية مع دراسة فيوكز وآخرون ( )Fuchs et al., 2007حيث أن نتائج حتليل منحنى
 ROCمل تظهر الدقة املثالية واملقبولة لكال من القياسات القائمة عىل املنهج يف العمليات احلسابية واملفاهيم والتطبيقات
الرياضية حيث أشارت النتائج إىل ظهور عدد من اإلجيابيات اخلاطئة يفوق عدد السلبيات اخلاطئة ،كام ختتلف نتائج
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الدراسة احلالية مع هدفت دراسة شابريو ،وكيللر ،ولوتز ،وسانتورو وهينتز (Shapiro, Keller, Lutz., Santoro,

 )& Hintze, 2006التي أجرت حتليل منحنى  ROCبني القياسات القائمة عىل املنهج يف كل من القراءة والعمليات

احلسابية واملفاهيم والتطبيقات مع االختبار التحصييل والتي أظهرت نتائجها أن درجة ارتباط القياس القائم عىل
املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية مع درجات التحصيل مل تكن قوية مقارنة بدرجة االرتباط يف القراءة.

ثال ًثا :نتائج السؤال الثالث :هل توجد ٌ
فروق دال ٌة إحصائ ًيا يف املستويات التصنيفية لطلبة الصف الرابع األسايس

عىل القياسات القائمة عىل املنهج وف ًقا ملتغري النوع؟

وقد أشارت النتائج

تم استخدام اختبار (ت) للمجموعات املستقلة
ٍ
ٍ
إحصائية بني الذكور واإلناث يف مستوى اإلحباط لصالح اإلناث ،ويعزو الباحثون السبب
داللة
لوجود فروق ٍذات
Independent Samples T-Test

إىل أن الذكور حيبون من الصغر احلركة والنشاط ،لذلك لدهيم صعوب ٌة أكرب يف الرتكيز عىل الدراسة ،عكس اإلناث

كثريا عىل التفاصيل ،وتشري دراسة (صواحلة )2002 ،إىل أن اإلناث يمضني وقتًا أطول يف املنزل عن
الاليت يركزن ً
ٍ
ٍ
زمنية
لفرتات
الذكور ،مما يساعدهن عىل الدراسة أكثر وملء الفراغ ،عكس الذكور الذين يتاح هلم مغادرة املنزل

أطول ،ومن الدراسات التي أشارت لالختالف بني الذكور واإلناث يف القياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات

دراسة يربوت وزمالئه (.)Yarbrough, Cannon, Bergman, Kidder-Ashley & McCane-Bowling, 2016
ٍ
ٍ
ٍ
إحصائية لصالح اإلناث ،وقد أكدت الدراسة عىل أمهية معرفة الفروق
داللة
فروق ذات
التي أظهرت نتائجها وجود

بني اجلنسني يف مجيع جماالت التحصيل الدرايس؛ ألنه يمكن أن يساعد املعلمني يف وضع إسرتاتيجيات التدريس
ٍ
ٍ
داللة
فروق ذات
املناسبة لكل تلميذ ،وكذلك تتفق مع دراسة دكرسون ( )Dickerson, 2012والتي أشارت لوجود
ٍ
إحصائية يف القياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات لصالح اإلناث.

ٍ
ٍ
إحصائية بني الذكور واإلناث يف ٍ
كام أظهرت الدراسة أنه ال توجد ٌ
كل من املستويني :التعليمي،
داللة
فروق ذات

واإلتقان ،ويرجع الباحثون السبب إىل توافق اخلصائص العمرية للنوعني ،وأن أغلب الفروق بني اجلنسني تظهر يف
ٍ
متقدمة كمرحلة املراهقة ،والشباب ،وقد أكدت الدراسات يف جمال علم النفس كدراسة (عيسى )2006 ،أن
مراحل
ٍ
واضحة.
الفروق بني اجلنسني سوا ًء املعرفية أو تلك املرتبطة بالشخصية يف مرحلة الطفولة تكاد تكون غري

ومن الدراسات التي تتفق مع الدراسة احلالية والتي تناولت الفروق بني الذكور واإلناث يف البيئة ال ُعامنية
ٍ
ٍ
دراسة (الشحي ،)2016 ،والتي أشارت إىل أنه ال توجد ٌ
إحصائية بني الذكور واإلناث يف القياسات
داللة
فروق ذات

القائمة عىل املنهج بالرياضيات بالصف الرابع األسايس ،ويعزي الباحثون السبب إىل توافق اخلصائص العمرية
للجنسني ،كام تتفق مع دراسة كيلني (2013

القياسات القائمة عىل املنهج بالرياضيات.

ٌ
فروق بني الذكور واإلناث يف
 )killen,التي أوضحت أنه ال توجد
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جدول ()5
اختبار «ت» لداللة الفروق بني متوسطي درجات التالميذ يف املستويات التصنيفية الثالثة
التصنيف
اإلحباط
التعليمي
اإلتقان

اجلنس

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

ذكور

53

6.26

2,98

إناث

59

7,31

1,91

ذكور

83

15,19

3.12

إناث

111

15.86

3,20

ذكور

39

25,85

2,83

إناث

48

25,69

2,57

قيمة (ت)

مستوى الداللة

-2,2

0,03

-1.4

0.15

0.3

0,78

ملخصا ألبرز نتائج الدراسة:
ونقدم فيام ييل
ً

ً
أول :تتمتع القياسات القائمة عىل املنهاج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية بزمن ( 6دقائق) بدقة تشخيصية.

ثان ًيا :الدرجة الفاصلة للمئيني ( )25يمكن االعتامد عليها يف حتديد التالميذ املعرضني لصعوبات التعلم.

وأخريا ،يمكن القول إن نتائج هذا البحث تفتح الباب أمام املزيد من الدراسات والبحوث يف جمال القياسات
ً
القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية؛ حيث أهنا أدوات فاعلة يف عملية التقييم ،فكام تبني أهنا ذات
خصائص سيكومرتية مالئمة من حيث الصدق والثبات ،كام اتضح أيضا امتالكها خلصائص الدقة التشخيصية التي
متكن املعلمني والرتبويني واملهتمني من تطبيقها لتحديد التالميذ املعرضني لصعوبات تعلم الرياضيات.
التوصيات والمقترحات:

ً
أول :التوصيات

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية فإن الباحثني يوصون بام ييل:

1.1من املمكن إدراج املقاييس القائمة عىل املنهاج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية ضمن أساليب التقييم
املدرجة يف وثيقة تقويم تعلم التالميذ ملواد املجال الثاين وذلك من الصف األول إىل الصف الرابع؛ كوهنا
قائمة عىل دراسات إمربيقية ويمكن االسرتشاد هبا يف صنع القرارات التعليمية.
ٌ
2.2الرتكيز عىل استخدام القياسات القائمة عىل املنهج يف الرتبية اخلاصة؛ ألن القياس القائم عىل املنهج يف
املفاهيم والتطبيقات الرياضية يمكِّن معلمي الرتبية اخلاصة من مراقبة مجيع التالميذ ومتابعتهم عن كثب
ٍ
ٍ
فاعلة ويف الوقت املناسب.
بطريقة
3.3يتم إعداد وتدريب املعلمني عىل العمل وفق معايري إعداد وتطبيق املقاييس القائمة عىل املنهاج ضمن
برامج اإلنامء املهني.
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4.4جيب تنظيم دورات تدريبية ملعلامت املجال الثاين يف احللقة األوىل من التعليم األسايس إلعداد جمموعة
واسعة من مقاييس املفاهيم والتطبيقات الرياضية وتكوين بنك من أوراق العمل اجلاهزة للتطبيق.
5.5من املهم توظيف هذه املقاييس وتفعيلها من قبل معلامت الرياضيات يف احللقة األوىل من التعليم األسايس،
ألهنا متكن املعلم من اختاذ قرارات تدريسية تساعد التالميذ وتدعمهم وتعزز تعلمهم.
ثان ًيا :املقرتحات

ً
استكامل للدراسة احلالية يقرتح الباحثون القيام بالدراسات اآلتية:

1.1إجراء دراسات حول الزمن املعياري املناسب للتطبيقات واملفاهيم الرياضية بالبيئة العامنية.
ٍ
ٍ
مقارنة بني الدقة التشخيصية ألنواع القياس القائم عىل املنهاج يف الرياضيات ،وهي املفاهيم
دراسة
2.2إجراء
ٍ
ٍ
فعالة لتحديد التالميذ املعرضني لصعوبات التعلم.
بصورة
والتطبيقات والعمليات احلسابية ،وأهيا يسهم
ٍ
ٍ
مقارنة بني الدقة التشخصية للقياسات القائمة عىل املنهج يف الرياضيات والقياسات القائمة
دراسة
3.3إجراء
عىل املنهج يف القراءة.
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ملحق ( :)1نموذج للقياسات القائمة عىل املنهج يف املفاهيم والتطبيقات الرياضية
االختبار()1

اسم الطالب.................. :

اسم املعلم............................ :

تم تصنيف طالب الصف الرابع األساس ي حسب الهواية

1

5

التاريخ................... :

اكتب اإلجابة في الفراغ:

املفضلة لدى كل منهم ثم مثلت البيانات بيانيا باألعمدة

................... ،55 ،52 ،49

6

بنى أحمد مجسما بأعواد الخشب .ما الجملة
العددية التي تشير إلى ارتفاع املجسم فيما يلي:

 5سـم

 3سـم

ما الهواية األكثر تفضيال لدى التالميذ؟ ...............
2

 2سـم

أكمل اإلجابة في الفراغ أدناه:

أ) 5 + 3 + 2
ب) 4 + 5 + 4

................ = 6000 + 500 + 8 + 40

ج) 5 + 4 + 4

3

أجب عن السؤال التالي:

7

كم طول الحذاء؟  .............سم

4

8

أكمل الفراغ بما يناسبه:
32,567

4,912

العدد األكبر............... :

32,987

ضع عالمة > أو < أو = فيما يلي:
8

5

10

100

يوضح الجدول مساحة بعض الدول في العالم
الدولة
األردن
اإلمارات العربية املتحدة
هولندا

ما الدولة األعلى في املساحة؟ ...........

العدد األصغر............. :

188

املساحة (الكيلومترمربع)
89342
83600
41543
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االختبار()1

اسم الطالب.................. :

اسم املعلم............................ :

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل املعطاة.
أي شكل من األشكال أدناه يحتوي على قطع مستقيمة
متوازية؟

9

14

ب)

10

الجدول التالي يمثل الوقت الذي يستغرقه أحمد
ملمارسة الرياضات املفضلة لديه:
النشاط
السباحة
ركوب الدراجة
الجري

أ)

ج)

التاريخ................... :

الوقت املستغرق
 30دقائق
 15دقيقة
 30دقيقة

كم الوقت الذي استغرقه أحمد في ممارسته للرياضات الثالث؟

ما نوع الزاوية فيما يلي:

 ..........ساعة  .......دقيقة

15

كم درجة الحرارة التي يمثلها الترمومتر أدناه:

....................
11

اكتب الكسر في الصورة العشرية
=..........

12

 ...........................درجة سيليزية

في العدد التالي 543,09
ما الرقم املوجود في خانة املئات؟
........................

13

16

اكتب الكسر الذي يمثل الجزء املظلل من الشكل:

أوجد الزمن في الشكل أدناه:
....................
17

........ : ........

أوجد العدد الذي يجعل العبارة صحيحة.
............ + 9 = 6 + 1+ 4
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االختبار()1

اسم الطالب.................. :
18

اسم املعلم............................ :

تطير طائرة على ارتفاع  15100قدما

أمامك جدول يبين أوزان بعض الفواكه .ادرسه جيدا
ثم أجب عما يلي:

22

العدد  15100بالكلمات هو:

الفاكهة
البرتقال
البطيخ
العنب

أ) خمسة عشر ألفا ومائة
ب) خمسة آالف ومائة
ج) خمسة عشر ألفا وعشرة
19

أكمل ما يلي:

 1ســم

 1ســم

23

 6ســم

20

الوزن
 1200غرام
 60غرام
 130غرام

الوزن اإلجمالي للفواكه =  ...................غرام

 6ســم

املساحة بالشكل =  .........سم

التاريخ................... :

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

الشكل أدناه يمثل الجملة العددية التالية8 = 4 × 2 :
2

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

ما الجملة العددية املعاكسة للجملة السابقة مما يلي:
أ) 2 = 4 ÷ 8
ب) 4 = 1 ÷ 4
النمط الذي يكمل الشكل السابق هو:
أ)

ج) 4 = 4 – 8
24

ب)

أوجد قيمة النقود أدناه:
 10بيسات

 5بيسات
 25بيسة

ج)

 10بيسات

 5بيسات

 5بيسات

 10بيسات
21

أوجد العدد الذي يجعل العبارة التالية صحيحة.

 5بيسات

 .........بيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

............... × 2 + 1 × 2 = )2 + 1( × 2
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مفتاح اإلجابة
رقم املفردة

اإلجابة

صحيحة

غري صحيحة

1

الرسم

1

0

2

6548

1

0

3

6

1

0

4

4,912 /32.987

2

0

5

58

1

0

6

أ

1

0

7

>

1

0

8

األردن

1

0

1

0

10

منفرجة

1

0

11

0,3

1

0

12

5

1

0

13

7:00

1

0

14

 1و15

2

0

15

30

1

0

16

13 / 8

1

0

17

2

2

0

18

أ

1

0

19

6

1

0

20

ج

1

0

21

2

2

0

22

1390

1

0

23

أ

3

0

1

0

9

24

ج

 75بيسة
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