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ملخ�ص 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سميم جمم�عة من مقايي�س املهارات الريا�سية التي تقي�س املعرفة بالريا�سيات لدى تالميذ 

ال�سف االأول – والتي ُيطلق عليها »مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر« – وتقييم القدرة الت�سخي�سية لهذه املقايي�س من 

ناحية فرز التالميذ املعر�سني للف�سل يف الريا�سيات، حيث ا�سُتخدمت ثالثة مقايي�س لال�ستعداد العددي املبكر القائمة 

على املنهاج، وهي: مقيا�س تعرف العدد، ومقيا�س العدد املفق�د، ومقيا�س التمييز بني الكميات.

وُطّبقت اأدوات الدرا�سة على عينة من تالميذ ال�سف االأول يف حمافظة جن�ب ال�سرقية والبالغ عددهم 149 تلميًذا 

. وك�سفت املعاجلات االإح�سائية التي  وتلميذة. وُح�سب ثبات املقايي�س بطريقتي االت�ساق الداخلي وثبات ا�ستقرار التكاف�ؤ

جريت على البيانات ال�ستخراج ثبات االت�ساق الداخلي عن تراوح قيم معامالت كرونباخ األفا ما بني 0.81 و0.97 
ُ
اأ

للمقايي�س الثالثة املطّبقة. كما تراوحت قيم معامالت ارتباط بري�س�ن املح�س�بة ال�ستخراج ثبات ا�ستقرار التكاف�ؤ ما بني 

0.72 و0.97 للمقايي�س الثالثة. 

وُوجد ال�صدق العيني من خالل اإعداد جداول امل�ا�سفات واإيجاد ال�صدق الظاهري من خالل اآراء املحّكمني الذين اتفق�ا 

بن�سبة %100 على �صالحية املقايي�س لتقييم مهارات اال�ستعداد العددي املبّكر. وُقّدرت الدقة الت�سخي�سية ملقايي�س 

اال�ستعداد العددي املبكر املطّبقة يف الدرا�سة باإجراء حتليل ال ROC. وقد تراوحت قيم احل�سا�سية ما بني 0.80 

و0.91، ووجدت قيم الن�عية ما بني 0.65 و0.70، وبلغت قيم التنب�ؤ امل�جبة 0.57 يف اأعلى قيمها و0.47 يف اأقل 

قيمة لها، كما كانت قيم التنب�ؤ ال�سالبة مرتفعة ن�سبًيا جلميع املقايي�س وتراوحت ما بني 0.89 و0.96. وذلك باالإ�سافة 

اإىل تراوح قيم الدقة الت�سنيفية ما بني 0.69 و0.74. وو�سحت النتائج اأّن مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر لها 

القدرة على التنب�ؤ باأداء التالميذ وفرز املعّر�سني منهم للف�سل يف الريا�سيات. 

الكلمات املفتاحية: الدقة الت�سخي�سية، اال�ستعداد العددي املبّكر، الفرز، الف�سل يف الريا�سيات
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Abstract
This study aims to examine the accuracy of three Early Numeracy Curriculum-Based 
Measurements (EN-CBMs). The measures were designed to assess three different skills 
of number knowledge, including number identification (NI), missing number (MN), and 
quantity discrimination (QD). The measures were applied to a sample comprising 149 
first-grade students from Sharqia South Governorate. The results showed that the EN-
CBMs have good internal consistency as indicated by Cronbach’s Alpha coefficients 
ranging between 0.81 and 0.97. In addition, the measures showed good alternate forms 
reliability as indicated by correlations coefficients ranging between 0.72 and 0.97. The 
validity of the measures was assessed by both content and face validity. Content validity 
was based on the use of specification tables. Face validity exhibited 100% approval by a 
panel of experts. Receiver Operating Characteristic curve (ROC) analysis was used to ex-
amine the diagnostic accuracy of the EN-CBMs, using the Learning Disabilities Diagnostic 
Inventory (LDDI) as the outcome measure. Sensitivity values ranged from 0.80 to 0.91, 
specificity ranged from 0.65 to 0.70, Positive Predictive Value (PPV) ranged from 0.47 to 
0.57, Negative Predictive Value (NPV) ranged from 0.89 to 0.91, and diagnostic accuracy 
ranged from 0.69 to 0.74. Overall, results showed that EN-CBM can predict can screen 
for students at risk for failure in mathematics.

Keywords: Diagnostic accuracy; Early Numeracy Curriculum-Based Measurement; 
Screening; Failing mathematics
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مقدمة
ت�ؤكد اآراء عديد من الرتب�يني واخلرباء والباحثني االأثر الكبري جل�دة عمليتي التعليم والتعّلم يف �سن�ات الطف�لة املبكرة 

كدت اأهمية ر�صد تعّلم التالميذ وتقييمهم يف تلك املرحلة املبكرة 
ُ
لتط�ر الطفل يف مراحله العمرية الالحقة، ومن اأجل ذلك اأ

للمهارات االأ�سا�سية يف القراءة واحل�ساب )Brassard & Boehm, 2007(. ويف هذا ال�سدد اأ�سار التقرير النهائي للجنة 

اال�ست�سارية للريا�سيات )National Mathematics Advisory Panel, 2008( يف ال�اليات املتحدة االأمريكية اإىل اأّن 

الريا�سيات التي يتعّلمها االأطفال منذ مرحلة ريا�س االأطفال وحتى ال�سف�ف املت��سطة تزّودهم بالركيزة االأ�سا�سية لتعّلم 

اجلرب والريا�سيات املتقّدمة.

ومن ثم كان ال بد من االهتمام باخلربات التعليمية يف الريا�سيات التي يتلقاها الطفل، ويتعر�س لها منذ بداية التحاقه 

بال�سّلم التعليمي االأكادميي، وربطها مبا اكت�سبه من معارف ريا�سية يف بيئته ومن خالل خرباته ال�سابقة. وُيطلق على املهارات 

 Early Numeracy Skills( )Hosp, Hosp, & Howell,( »الريا�سية املبكرة م�سمى »مهارات اال�ستعداد العددي املبكر

2016(، وهي ترّكز على اأحد اأهم مكّ�نات الريا�سيات، وه� مكّ�ن احل�س العددي )Number Sense(، حيث ي�سري مفه�م 
احل�س العددي يف �س�رته االأ�سا�سية اإىل »القدرة على تعرف القيمة التي ميثلها العدد، واملرتبطة بالكميات ال�سغرية، وال�سه�لة 

يف التعامل مع مهارات العد االأ�سا�سية، والكفاءة يف تقدير الكمية املقرتنة باالأعداد ال�سغرية لالأ�سياء، والعمليات احل�سابية 

)National Mathematics Advisory Panel, 2008, p. 27( .»الب�سيطة

واأولت الدرا�سات البحثية واالأنظمة التعليمية احلديثة اأهمية كربى لعملية تقييم املهارات املبكرة يف الريا�سيات. ويف هذا 

ال�سدد ظهرت القيا�سات القائمة على املنهاج ))Curriculum-Based Measurement )CBM( كطريقة فاعلة ذات 

قاعدة علمية كبرية. ولقد كان لدرا�سات املقايي�س القائمة على املنهاج يف جمال القراءة القدر االأكرب من جممل البح�ث 

والدرا�سات املن�س�رة )Tindal, 2013( يف حني اأّن الدرا�سات التي رّكزت على القيا�سات القائمة على املنهاج يف الريا�سيات 

قليلة. وت�سمل تلك القيا�سات يف الريا�سيات ما يلي: مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر القائمة على املنهاج، مقايي�س العمليات 

جريت 
ُ
احل�سابية القائمة على املنهاج، ومقايي�س املفاهيم والتطبيقات الريا�سية القائمة على املنهاج. وُتعترب الدرا�سات التي اأ

على مقايي�س العمليات احل�سابية اأكرث مقارنة مبقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر، واملفاهيم والتطبيقات الريا�سية وذلك يف 

البيئة الغربية، اأما يف البيئة العربية فاإّن الرتكيز على القيا�سات القائمة على املنهاج ب�جه عام �س�اء يف القراءة اأو الريا�سيات 

.)Abu-Hamour, Al-Hmouz, & Kenana, 2013( حمدود للغاية

ويف البيئة الغربية اأوجد الباحث�ن جمم�عة واعدة من املقايي�س القائمة على املنهاج يف مهارات اال�ستعداد العددي املبكر. 

فمن اأجل حتديد هذه املهارات ُط�رت جمم�عة من املقايي�س التي تغطي ج�انب احل�س العددي وجماالته لدى الطفل. وميكن 

Oral Count-( ااإجماله يف جمم�عات فرعية من املقايي�س التي ت�ستهدف تقييم عدد من املهارات، فت�سمل: العّد ال�سف�ي

ing(، العّد باللم�س )Touch Counting( والتناظر )One-To-One Correspondence Counting(، ت�سمية االأرقام 
Quantity Discrim-( التمييز بني الكميات ،)Number Identification( اأو تعرف االأعداد )Number Naming(

ination( اأو املقارنة بني الكميات )Quantity Comparison(، العدد املفق�د )Missing Number(، حقائق العدد 
.)Quantity Array( وترتيب الكميات ،)Number Facts(

وتتناول الدرا�سة احلالية اإعداد وت�سميم جمم�عة من املقايي�س القائمة على املنهاج التي تخترب امتالك التلميذ ملهارات 

اال�ستعداد العددي املبكر. كما اأّنها تركز على اختبار الدقة الت�سخي�سية لهذه املقايي�س باعتبارها اأدوات تقييم للمهارات املبكرة 

لتعّلم الريا�سيات، والتي ميكن من خاللها التنب�ؤ باالأداء الالحق للمتعّلمني يف تعّلم الريا�سيات املتقدمة.
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مشكلة الدراسة
على الرغم من التقدم الكبري الذي ت�سهده العملية التعليمية يف جمال التق�مي والتقييم يف �سلطنة عمان؛ اإال اأّنه ومنذ 

 Special( اإن�ساء برنامج �سع�بات التعّلم يف العام الدرا�سي 2002/2001، عانى املتخ�س�س�ن يف جمال الرتبية اخلا�صة

Education( من �سعف اأدوات التقييم يف امليدان الرتب�ي والتعليمي، حيث اأ�سارت بع�س التقارير والدرا�سات العربية )اإمام 
واآخرون، 2013( واالأجنبية )Emam & Kazem, 2016; Emam, Mohamed & Kazem, 2012( اإىل اعتماد 

امليدان على عدد من االختبارات االإدراكية التي مت تطبيقها وتقنينها على بيئات عربية اأخرى غري البيئة العمانية.

ويف هذا ال�سدد، مّت القيام مب�سروع بحثي ا�سرتاتيجي يف الفرتة ما بني 2012 و2015، بتم�يل من املكرمة ال�سامية 

جلاللة ال�سلطان قاب��س، ا�ستهدف بناء اإطار منهجي لت�سخي�س �سع�بات القراءة يف احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي يف 

�سلطنة عمان، واحتلت فيه القيا�سات القائمة على املنهاج يف القراءة مكاًنا رئي�ًسا. وكان من �سمن ت��سيات امل�سروع تطبيق 

التجربة نف�سها يف جمال الريا�سيات، وذلك للحاجة اإىل اأدوات تقييم قائمة على درا�سات اإمربيقية تت�سف بالثبات وال�سدق. 

وقدمت ال�سحي )2016( اأول درا�سة يف جمال القيا�سات القائمة على املنهاج يف جمال العمليات احل�سابية يف �سلطنة 

تعّلم  �سع�بات  فرز  يف  احل�سابية  العمليات  يف  املنهاج  على  القائمة  للقيا�سات  الت�سخي�سية  الدقة  اختبار  فيها  مت  عمان 

الريا�سيات يف ال�سف الرابع باحللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي. وا�ستكمااًل لهذا الت�جه البحثي وامليداين اختري يف هذا 

البحث اختبار الدقة الت�سخي�سية للقيا�سات القائمة على املنهاج يف مهارات اال�ستعداد العددي املبكر الأنها �س�ف تخدم 

امليدان الرتب�ي وخا�سة يف احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي، ومن ثم �سيدعم ذلك اإجراءات الت�سخي�س املبكرة والتدخل 

العالجي ال�قائي املبّكر.

وبعد مراجعة وثيقة لتق�مي تعّلم التالميذ يف م�اد املجال الثاين لل�سف�ف 4-1 )املديرية العامة للتق�مي الرتب�ي، 2015( 

مت الت��سل اإىل واقع عدم وج�د مقايي�س مطّبقة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �سلطنة عمان لتقييم مهارات اال�ستعداد العددي 

املبكر، كما ه� احلال يف باقي الدول العربية. وال�اقع اأّن فهم العالقة بني القدرات العددية املبكرة ومهارات احل�ساب 

الالحقة ُتعد اأمًرا هاًما يف فهم طبيعة التط�ر يف جمال الريا�سيات. وكرُثت املناظرات ح�ل ال�سلة ما بني املعرفة االإجرائية 

)Procedural( واملعرفة املفاهيمية )Conceptual knowledge( باالأعداد يف �سن�ات التعليم املبكرة والالحقة.  

وهناك العديد من االقرتاحات فيما يخ�س هذا ال�ساأن خّل�سها دوكر )Dawker, 2005( يف ثالثة اقرتاحات هي: اأّن 

مبادئ العّد )Counting Principles( ُتعترب مك�ًنا رئي�ًسا لتط�ير الدقة يف اإجراءات العّد )Counting Procedures(؛ 

واأّن الت��سع يف مبادئ العد ُيعترب كنتيجة لتجريد اإجراءاته؛ واأّن العملية تبادلية وتفاعلية يف تط�ير كل من املعرفة االإجرائية 

واملعرفة املفاهيمية لالأعداد.

وقد ذكر ه��سب واآخرون )Hosp et al., 2016( اأّن املع�سلة الرئي�سة يف تط�ير مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر 

القائمة على املنهاج تكمن يف عدم التحديد الدقيق للمهارة التي متّثل املنبئ االأكرث داللة على احل�س العددي؛ مبعنى اآخر: اأّي 

مكّ�ن من مكّ�نات القدرة العددية ه� االأكرث اأهمية يف اال�ستدالل عليها؟ لهذا ُت�ستخدم عدة مقايي�س الأكرث من مهارة لتقييم 

مهارات احل�س العددي. كما ُتعّد املهارات التي تقي�سها مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر اأ�سا�سية ليكت�سب الطفل الطالقة يف 

التعامل مع االأعداد واإجراء العمليات احل�سابية وحل امل�سكالت احلياتية.

وال بّد من تقييم م�ستمر ومنّظم للمخرجات التعليمية التي تنبثق من مرور التلميذ بخربات اأكادميية تعليمية يكت�سبها يف 

 National Association for the( بيئة التعلم. ووفًقا للت�سريح ال�سادر عن الرابطة ال�طنية لتعليم االأطفال ال�صغار
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Education of Young Children( والذي ن�ّس على اأّن »الهدف والغاية من اأّية عملية تقييم ال بّد اأن يك�ن من اأجل 
حت�سني وتط�ير م�ست�ى اخلدمات املقّدمة للطفل، ولتاأكيد اأّن الطفل م�ستفيد فعاًل من اخلربات التعليمية التي مير بها«، وذلك 

ح�سبما ورد يف )Brassard & Boehm, 2007, p. 2(. يف هذا االإطار، من ال�سرورة مبكان اإيجاد اأدوات تقييم لها 

خ�سائ�س ومميزات متنحها امتياًزا عن �س�اها من اأدوات التقييم املت�افرة يف امليدان واحلقل الرتب�ي والعمل على تط�يرها. 

ومن هذا املنطلق، ُط�رت املقايي�س القائمة على املنهاج )Curriculum-Based Measurement(. فقد اأ�سار ه��سب 

واآخرون )Hosp et al., 2016( اإىل اأّن هذه املقايي�س لي�ست جمرد تقييمات اإ�سافية على املعّلمني تطبيقها اإىل جانب 

االأ�ساليب التقييمية املاأل�فة واملعم�ل بها؛ ولكّنها ُتعّد بدياًل عن املمار�سات التقييمية التي قد يك�ن الرتب�ي مطّبًقا لها بالفعل 

اأو يحاول جتّنبها الأ�سباب عدة: كاأن تك�ن معقدة يف االأداء والتطبيق، اأو من ال�صعب تكييفها يف االأو�ساع االأكادميية املختلفة، 

اأو ب�سبب ا�ستهالكها للكثري من ال�قت �س�اء يف التطبيق اأو الت�سحيح اأو تف�سري النتائج اأو جميع ما �سبق.

ولذا رّكزت هذه الدرا�سة على اإعداد مقايي�س لال�ستعداد العددي املبّكر قائمة على املنهاج وتتالءم مع ما يدر�سه تالميذ 

ال�سف االأول االأ�سا�سي وفًقا للمنهج الدرا�سي يف �سلطنة عمان، ودرا�سة اخل�سائ�س ال�سيك�مرتية لهذه املقايي�س والك�سف عن 

الدقة الت�سخي�سية لها يف فرز التالميذ املعر�سني للف�سل يف الريا�سيات يف ال�سف االأول االأ�سا�سي.

أسئلة الدراسة
حتاول هذه الدرا�سة االإجابة على االأ�سئلة االآتية:

ما هي املعايري القيا�سية )Benchmark( الأداء تالميذ ال�سف االأول االأ�سا�سي على مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر  -

القائمة على املنهاج )EN-CBM(؟

ملقايي�س  -  )Specificity( الن�عي  والتحديد   )Sensitivity( احل�سا�سية  الت�سخي�سية:  الدقة  م�ست�يات  هي  ما 

اال�ستعداد العددي املبّكر؟

هل ت�جد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ست�ى داللة α = 0.05 يف اأداء تالميذ ال�سف االأول االأ�سا�سي يف مقايي�س  -

اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج ُتعزى ملتغريي الن�ع وااللتحاق بريا�س االأطفال والتفاعل بينهما؟

أهمية الدراسة
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية من الناحية النظرية يف اأّنها تلبي تطلعات الباحثني يف جمال مرحلة الطف�لة املبكرة ب�سكل 

عام وتعّلم الريا�سيات يف هذه املرحلة ب�سكل خا�س، حيث ت�ستهدف الدرا�سة م��س�ًعا حديًثا يتناول مقايي�س اال�ستعداد العددي 

املبّكر القائم على املنهاج )Early Numeracy CBM( يف �سلطنة عمان. فبالرج�ع اإىل م�سادر البحث وق�اعد البيانات 

املفهر�سة مثل دار املنظ�مة و�سمعة باالإ�سافة اإىل املراجع املتعددة مل يتم الت��سل اإىل درا�سات وبح�ث عربية من�س�رة ذات 

عالقة بهذا امل��س�ع.

كما تتمّثل اأهمية الدرا�سة من الناحية التطبيقية يف ك�نها تقدم مقايي�س جديدة لتقييم مهارات اال�ستعداد العددي املبّكر 

ذات كفاءة ت�سخي�سية ودقة ت�سنيفية عالية للميدان الرتب�ي، وت�ستهدف تالميذ ال�سف االأول للتعليم االأ�سا�سي. وهي يف ال�قت 

 )Diagnostic Accuracy( ذاته ت��سع قاعدة البيانات للدرا�سات والبح�ث االإمربيقية التي ا�ستهدفت الدقة الت�سخي�سية

ملقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر القائمة على املنهاج. اإ�سافة اإىل ذلك، فهي تقدم اأدلة �صدق وثبات للمقايي�س، االأمر الذي 

يجعل للبيانات امل�ستخرجة من تطبيقها م�ث�قية اأكرب يف اتخاذ القرارات التعليمية املرتبطة بفاعلية ا�سرتاتيجيات التعليم 

واأ�ساليبه املتبعة مع التالميذ، اأو بتقدمي الدعم للذين يظهرون عجًزا يف اكت�ساب املهارات الريا�سية التي مت تقييمها.
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أهداف الدراسة
ت�سميم مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر التي تقي�س املهارات الريا�سية ذات ال�سلة بالقدرة العددية املبكرة. -

حتديد اخل�سائ�س ال�سيك�مرتية للمقايي�س من حيث الثبات وال�سدق. -

حتديد معايري الدقة الت�سخي�سية التي متتلكها مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر يف فرز التالميذ املعر�سني للف�سل  -

يف الريا�سيات، وذلك من خالل حتديد احل�سا�سية والن�عية والدقة الت�سنيفية.

مصطلحات الدراسة
 Early( هي قدرة مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج :)Diagnostic Accuracy( الدقة الت�صخي�صية

Numeracy CBM( املطّبقة يف الدرا�سة احلالية على التحديد الدقيق لالأفراد الذين �سيقع م�ست�ى اأدائهم عند اأو اأقل من 
.)Clarke et al., 2011( )25th. Percentile( 25 الدرجة املئينية

املقايي�ص القائمة على املنهاج ))Curriculum-Based Measurement )CBM(: وهي عبارة عن جمم�عة من التقييمات 

املكررة وامل�ستمرة التي تهدف اإىل قيا�س ور�سد التغرّي يف تعليم وتقّدم التالميذ خالل فرتة زمنية ق�سرية. وهي تقييمات 

م��س�عية و�سادقة وذات خط�ات تطبيق معيارية، كما اأّنها مت�سلة ب�س�رة مبا�سرة باملهارات املت�سّمنة يف املنهج الذي يدر�سه 

التلميذ.

مقايي�ص اال�ستعداد العددي املبكرة القائمة على املنهاج ))Early Numeracy CBM )EN-CBM(: هي جمم�عة مط�رة 

من املقايي�س ُتطّبق فردًيا على تالميذ ال�سف االأول خالل دقيقة واحدة لتقييم قدرة التلميذ يف مهارات احل�س العددي. 

وت�ستهدف القدرة على: تعرف االأعداد )Number Identification(، اإيجاد العدد املفق�د )Missing Number( �سمن 

.)Quantity Discrimination( سل�سلة من االأعداد، والتمييز بني الكميات�

الفرز )Screening(: ه� عملية حتديد التالميذ الذين يظهرون �سعًفا يف امتالك مهارات اال�ستعداد العددي املبّكر 

املُطّبقة يف الدرا�سة.

التالميذ املعر�سون للف�سل يف الريا�سيات )Students at risk of failure in mathematics(: هم التالميذ الذين 

يقع م�ست�ى اأدائهم عند درجات القطع املناظرة للدرجة املئينية 25th. Percentile( 25(  25 اأو اأقل منه يف مقايي�س 

اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج املطبقة.

حدود الدراسة
احلدود املو�سوعية: تقت�سر الدرا�سة على م��س�ع مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج. -

احلدود الب�سرية واملكانية: مت تطبيق الدرا�سة على تالميذ ال�سف االأول من التعليم االأ�سا�سي يف حمافظة جن�ب  -

ال�سرقية يف �سلطنة عمان.

 احلدود الزمانية: مت تنفيذ الدرا�سة خالل العام االأكادميي 2017/2016. -

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 Response to( ارتبط ظه�ر القيا�سات القائمة على املنهاج وا�ستخدامها بظه�ر مدخل اال�ستجابة للتدخل العالجي

Intervention RTI(، حيث يت�سّمن هذا املدخل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات )Data-Based Decisions( من 
اأجل حّل امل�سكالت الرتب�ية املختلفة لنجاح مدخل اال�ستجابة للتدخل وج�دته. وال بّد من ت�افر عدد من املك�نات االأ�سا�سية 

التالية: ا�ستخدام التقييمات التخاذ قرارات امل�سح ال�سامل وقرارات ر�صد التقّدم، وتقدمي التعليم والتدخالت �سمن نظام 
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متعدد امل�ست�يات بحيث ي�سمن ح�س�ل التالميذ االأكرث احتياًجا للدعم على التعليم وامل�ساندة بقدر ينا�سب ذلك االحتياج. 

وُتعّد املقايي�س القائمة على املنهاج و�سيلة ممتازة التخاذ القرارات املتعّلقة بامل�سح ال�سامل ور�سد تقّدم التالميذ، وهذا ما 

.)Hosp et al., 2016( يتمح�ر ح�له مدخل اال�ستجابة للتدخل

Curriculum-Based Assess-( من�ذًجا للتقييمات القائمة على املنهاج )CBM( دوُتّع املقايي�س القائمة على املنهاج

 )Riley, H. Kelly, V.  & Shriver, 2005( التي مت تط�يرها كما ورد يف رايلي هيلر وكيلي فاين و�سريفر )ments
على يد �ستانلي دين� Stanley Deno وفيلي�س مريكن Phyllis Mirken، وهي عبارة عن جمم�عة من التقييمات املكررة 

مه عرب  وامل�ستمرة التي تهدف اإىل قيا�س ور�سد التغرّي يف تعليم وتقدم التلميذ خالل فرتة زمنية ق�سرية، وكذلك تقييم تقدُّ

الزمن يف جماالت القراءة والريا�سيات والعمليات احل�سابية واالإمالء والكتابة، وهي تقييمات م��س�عية و�سادقة وذات خط�ات 

تطبيق معيارية، كما اأّنها مت�سلة ب�س�رة مبا�سرة باملهارات املت�سّمنة يف املنهج الذي يدر�سه التلميذ.

لب املنهج التعليمي. وتق�م  وقد كان املق�سد الرئي�سي من تط�ير املقايي�س القائمة على املنهاج ا�ستخال�س م�اد من �سُ

فكرة اإيجاد وا�ستخدام املقايي�س القائمة على املنهاج على االأ�سا�س الذي َيفرت�س اأّن التقييم واتخاذ القرارات اأمران يع�دان 

.)Riley, H. Kelly, V. & Shriver, 2005( اإىل املنهج

واأ�سار في�ك�س وفي�ك�س )Fuchs & Fuchs, 2001( اإىل اأّنه مت تط�ير املقايي�س القائمة على املنهاج من اأجل تزويد 

املهتمني باملعل�مات املتكررة مبا يجب الرتكيز عليه يف تدري�س التالميذ من املهارات املختلفة التي يت�سّمنها املنهج.

وتختلف عدد مرات تطبيق املقايي�س القائمة على املنهاج تبًعا للغر�س الرتب�ي من هذه املقايي�س، وبالتايل لطبيعة القرارات 

الرتب�ية التي �سيتخذها الرتب�ي�ن. ففي حاالت ر�صد التقدم العلمي للتلميذ يتطّلب االأمر اإجراء تقييمات اأ�سب�عية. يف الدرا�سة 

التي اأجراها ه�مبت�ن واآخرون )Hompton et al., 2012(، مت فح�س �ستة مقايي�س مطبقة ملراقبة التقدم الريا�سي 

لتالميذ ال�سف االأول، والتي ُطّبقت ب�س�رة اأ�سب�عية.

ومن بني املقايي�س التي طبقتها الدرا�سة ما يلي: حقائق العدد، والتمييز بني الكميات، والعدد الالحق. اأظهرت نتائج 

الدرا�سة اأّن هناك تقدًما ذا داللة عرب فرتات تطبيق املقايي�س على تالميذ ال�سف االأول. اأما يف حاالت الفرز، فيتطّلب 

 Clarke et( االأمر اإجراء تقييمات متكررة ثالث مرات خالل العام الدرا�سي، وهذا ما قامت به درا�سة كالرك واآخرين

al., 2011( حيث ُطّبقت املقايي�س خالل بداية ومنت�سف ونهاية �سنة درا�سية.

ومن اأجل جذب اهتمام املعّلمني و�سّد انتباههم يف املدار�س العامة، مت تقدمي معل�مات املقايي�س القائمة على املنهاج على 

اأّنها معل�مات ت�سري اإىل نتائج تالميذ الف�سل الذي يدّر�سه املعّلم. وقد رّكز املعّلم�ن انتباههم على فئة ُمتارة من التالميذ 

الذين يحتاج�ن اإىل قدر كبري من الدعم وامل�ساندة.

وُي�ستفاد من هذه املقايي�س ب�س�رة كبرية جًدا يف ك�نها تقّدم ما يلي: 

تقييًما اأ�سب�عًيا على م�ست�ى الف�سل، حيث يق�م املعّلم بتطبيق املقايي�س لتتّبع تقدم التالميذ يف امتالك املهارات  -

املتعلمة، واإتقان تطبيقات وممار�سات املنهج. ويتم التطبيق االأ�سب�عي با�ستخدام �س�ر متكافئة من االختبارات التي 

�س مادة الريا�سيات لتالميذ ال�سف  ت�ستمل على املهارات املت�سمنة يف املنهج، على �سبيل املثال، اإذا كان املعّلم يدرِّ

الثالث فاإّنه يق�م باختبار جميع تالميذ الف�سل على مقايي�س ت�ستهدف امل�سكالت الريا�سية التي يت�سّمنها منهج ال�سف 

الثالث وب�سكل مت�اٍز مع ال�زن الن�سبي لها يف هذا املنهج.
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تغذية راجعة عن اأداء التالميذ كل اأ�سب�عني، حيث يتم ا�ستخدام برامج احلا�س�ب لتلخي�س اأداء التالميذ وا�ستعرا�سه  -

ح درجات التلميذ مبرور ال�قت، وملف االإجناز اخلا�س باملهارات التي  ب�س�ر متلفة تتمثل يف مططات بيانية ت��سّ

اأتقنها التلميذ خالل اأ�سب�عني يف كل جمال من جماالت املنهج.

ولقد اكت�سبت مهارات اال�ستعداد العددي املبكر �ساأًنا كبرًيا واهتماًما بحثًيا رائًدا يف جمال تقييم القدرات الريا�سية يف 

االآونة االأخرية، وذلك على الرغم من عدم و�س�ل م�ست�ى ال�عي بقيمة اكت�ساب املهارات العددية املبّكرة بالن�سبة للريا�سيات، 

 Hosp et al.,( ذات القدر الذي و�سل اإليه م�ست�ى ال�عي باأهمية مهارات اال�ستعداد الكت�ساب اللغة بالن�سبة للقراءة

2016(. وترّكز مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج )EN-CBM( على جمال مهم يف الريا�سيات، وه� 
.)Number Sense( ما مُيكن ت�سميته باحل�س العددي

وال تزال البح�ث والدرا�سات املتعّلقة باال�ستعداد العددي املبّكر يف مراحلها االأوىل، اإال اأّن هناك جمم�عة من املقايي�س 

 )Methe, Begeny & Leary, 2011( ال�اعدة التي ط�رتها تلك الدرا�سات. فقد طّبقت درا�سة ميث وبيجيني ولريي

اأربعة مقايي�س منف�سلة، ُطّبقت بثالث �س�ر متكافئة على تالميذ ال�سف االأول، ومن بينها مقايي�س: التجميع باخلم�سة، 

لت الدرا�سة اإىل اأّن بع�س املقايي�س ذات خ�سائ�س تقنية ق�ية. والرتتيب حتى ع�سرة، والتفكيك، واحلقائق اللفظية. وقد ت��سّ

كما بحثت عديد من الدرا�سات ا�ستخدام هذه التقييمات امل�ستمرة واملتكررة خالل العام الدرا�سي، واختربت مدى فاعليتها 

يف فرز املتعّلمني ور�سد تقّدمهم يف متلف املراحل الدرا�سية عامة ويف املرحلة االأ�سا�سية املبّكرة ب�سكل خا�س. وقد ا�ستهدف 

يل وليمبكي وم�ر وجين�سربغ وبابا�س )Lee, Lembke, Moore, Ginsburg & Pappas, 2012( فح�س الكفاءة 

التقنية ملقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر والتي �سمت املقايي�س التالية: العد ال�سف�ي، وتعرف العدد، والعدد املفق�د، والعدد 

الالحق، وحقائق العدد. وُطّبقت هذه املقايي�س على تالميذ ريا�س االأطفال وال�سف االأول. وبينت هذه الدرا�سة اأّن املهمات 

التي تناولتها املقايي�س املُطّبقة تقي�س بالفعل مهارات اال�ستعداد العددي املبكر.

المهارات التي تقيسها مقاييس االستعداد العددي المبكر القائمة على المنهاج
نظًرا الأهمية اال�ستعداد العددي املبّكر يف تعّلم الريا�سيات الالحقة وا�ستناًدا اإىل �سع�بة حتديد املهارة التي من �ساأنها 

اأن تدّل على امتالك التالميذ لهذه املهارة كان هناك تن�ٌع يف املقايي�س املُطّبقة يف الدرا�سات التي بحثت يف هذا املجال. 

 Oral( العّد ال�سف�ي ،)One-to-one Corresponding Counting( فمن بني هذه املقايي�س ما يلي: العّد باللم�س

 Laracy,(ر ،)Quantity Comparison( واملقارنة بني الكميات ،)Number Naming( ت�سمية االأرقام ،)Counting
.)Hojnoski, & Dever, 2016 ; Floyd, Hojnosky & key, 2006

واأ�سافت درا�سة )Clarke & Shin, 2004( مقيا�س العدد املفق�د )Missing Number( اإىل جمم�عة املقايي�س يف 

الدرا�سات ال�سابقة واقت�سار قيا�س مهارة العّد على العّد ال�سف�ي فقط. ويف الدرا�سة احلالية، مت االقت�سار على اأكرث ثالثة 

مقايي�س تطبيًقا وقدرًة على التعبري عن اال�ستعداد العددي املبكر.

Number Identification )NI( التعرف على العدد

ّممت مقايي�س تعرف العدد )NI-CBM( لتقييم احل�س العددي لدى املفح��سني، والذي ُيعّد من اأ�سا�سيات املهارات  لقد �سُ

الريا�سية. وهذه املهارة �ساأنها يف االأهمية بالن�سبة للريا�سيات ك�ساأن مهارة ت�سمية احلروف بالن�سبة للقراءة، فهي م�ؤ�سر 

مهم، ويدل على االآلية )Automaticity( ويقي�سها يف اآن واحد.
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Missing Number )MN( العدد املفقود

تتطلب مقاي�س العدد املفق�د القائمة على املنهاج )MN-CBM( من التلميذ اأن يتعّرف العدد املفق�د �سمن منط ل�سل�سلة 

ل للعدد املفق�د  عددية مكّ�نة من اأربعة اأعداد، يتم تزويد املفح��س بثالثة اأعداد �سمن ال�سل�سلة، وعلى التلميذ اأن يت��سّ

وامل�سار اإىل م�قعه بعالمة �سرطه »ــــ«. وُتعّد مهارة تعّرف النمط من املهارات االأ�سا�سية يف علم اجلرب. كما اأّنها من 

تطبيقات مهارة احل�س العددي.

Quantity Discrimination )QD( التمييز بني الكميات

ا. وتعترب القدرة على حتديد  يتطّلب هذا املقيا�س من املفح��س اأن يحدد اأي عدد من بني زوج من االأعداد ه� االأكرب كمًّ

املقادير التي تعرب عنها االأعداد مك�ًنا اأ�سا�سًيا للح�س العددي )Number Sense(، ومتطلًبا اأولًيا كمهارة الإجراء العمليات 

احل�سابية وحّل امل�سكالت الريا�سية.

وتت�ساوى املدة الزمنية الالزمة لتطبيق مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج يف اأربعة مقايي�س: العّد 

)Counting(، تعرف العدد )Number Identification(، العدد املفق�د )Missing Number(، والتمييز بني الكميات 
)Quantity Discrimination(. ومبجرد جل��س التلميذ على مقعد التقييم، وحّل مقيا�س اال�ستعداد العددي املحدد بدقيقة 
واحدة، وت�سجيل ا�ستجاباته على ورقة التقييم اخلا�صة بالفاح�س �سيك�ن قد انق�سى من ال�قت ما يعادل دقيقتني اإىل ثالث 

دقائق. ويف حال تطبيق التقييمات – بغر�س امل�سح ال�سامل والذي ينفذ باأن يحل املفح��س ثالث ن�سخ متكافئة من كل 

مقيا�س – ف�سي�سبح زمن التطبيق امل�ستغرق مقارًبا خلم�س اإىل �ست دقائق.

الدقة التشخيصية للمقاييس المستخدمة في المسح الشامل
ُيق�سد من عملية امل�سح ال�سامل حتديد التالميذ الذين يحتاج�ن للم�ساندة والدعم. فالتلميذ الذي يقّدم م�ست�ى )�سعيًفا( 

يف االأداء يف مقايي�س الفرز يحتاج اإىل مزيد من املتابعة والتقييم لتقدمه التح�سيلي وتكثيف التدري�س اإذا تطلب االأمر. 

وت�سمح عملية امل�سح ال�سامل مبتابعة جميع التالميذ وتتحقق من بقاء التالميذ املجيدين على نف�س امل�سار ال�سحيح، وهذا 

بطبيعة احلال يعك�س اأثر التدري�س اجليد على اأداء املتعّلمني ويتيح فر�سة مالئمة لالإدارات بتقييم اخلدمات املقدمة له�ؤالء 

التالميذ. وقد ت�ساعد مقايي�س امل�سح ال�سامل على فرز التالميذ وت�سنيفهم اإذا كان�ا �سمن اإحدى احلالتني: االإيجابيات 

احلقيقية )True Positives( وت�سمل التالميذ الذين مّت ت�سنيفهم باأّنهم معّر�س�ن خلطر الف�سل الدرا�سي وهم بالفعل 

�س�ن �سمن ال�سلبيات احلقيقية )True Negatives(، وت�سمل التالميذ الذين مّت ت�سنيفهم باأّنهم  كذلك، اأو اإذا كان امل�سخَّ

غري معر�سني خلطر الف�سل، وهم فعلًيا لي�س�ا كذلك.

ولكن يجب التن�يه اإىل اأّن جميع مقايي�س امل�سح ال�سامل قد تخطئ يف فرز التالميذ باإحدى الطريقتني: اإما اأن يقع بع�س 

 False( التالميذ �سمن املحتاجني للم�ساعدة بينما هم لي�س�ا كذلك فعلًيا، وهذا ما ُيطلق عليه حالة االإيجابيات اخلطاأ

Positives(، اأو اأن ي�سنف بع�س التالميذ باأّنهم لي�س�ا بحاجة للدعم وامل�ساندة، بينما هم يف حقيقة االأمر يحتاج�ن لذلك، 
.)False Negatives( وُيطلق على هذه احلاالت حالة ال�سلبيات اخلطاأ

ولتاليف ال�ق�ع يف مثل هذه االأخطاء الت�سخي�سية ي�سع الرتب�ي�ن يف اعتبارهم اأمرين مهّمني وهما: رفع اأعداد التالميذ 

 Measure’s( من خالل ارتفاع قيمة ح�سا�سية املقيا�س )At Risk Students( امل�سّنفني بدقة باأّنهم معّر�س�ن للخطر

Sensitivity(. ورفع اأعداد التالميذ امل�سّنفني بدقة باأّنهم لي�س�ا �سمن املعّر�سني للخطر من خالل ارتفاع قيمة الن�عية 
.)Johnson, Jenkins & Petscher, 2010( كما ورد يف )Measure’s Specificity( للمقيا�س
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وتعتمد قيم احل�سا�سية والن�عية للمقايي�س على درجات القطع الفا�سلة التي ُيفرز التالميذ بناًء عليها. فعندما تك�ن درجة 

القطع مرتفعة، اأي اأّن جميع املتعّلمني احلا�سلني على درجات ت�ساويها اأو اأقل منها يتم ت�سنيفهم باأّنهم معّر�س�ن للخطر، 

فهذا ي�سري اإىل اأّن للمقيا�س قيمة مرتفعة للح�سا�سية )High Sensitivity(، حيث �سيك�ن التالميذ املتعرثون فعاًل �سمن 

امل�سّنفني كمعّر�سني للخطر. ولكن �سيرتتب على ذلك اأن يك�ن هناك عدد من التالميذ غري املحتاجني بالفعل اإىل امل�ساندة 

ّنف�ا باأّنهم معّر�س�ن للخطر، اأي اأن للمقيا�س ن�عية منخف�سة )Low Specificity( وب�س�رة مماثلة. والدعم �سمن من �سُ

وميكن الق�ل اإّنه عندما تك�ن درجة القطع منخف�سة �سيعني ذلك اأّن ح�سا�سية املقيا�س منخف�سة، فعديد من التالميذ 

املحتاجني فعاًل اإىل اخلدمات والدعم لن يك�ن�ا �سمن امل�سّنفني كمعّر�سني للخطر، فن�عية املقيا�س يف هذه احلالة تك�ن 

ذات قيمة مرتفعة، حيث اأّن التالميذ الذين لي�س�ا بحاجة للم�ساعدة فعاًل لن يقع�ا �سمن التالميذ املعّر�سني للخطر. وهنا 

ال بّد من االنتباه وال�عي بطبيعة العالقة بني احل�سا�سية والن�عية يف املقايي�س، فينبغي للرتب�يني و�سّناع القرار االنتباه اإىل 

اأثر ارتفاع اأو انخفا�س درجات القطع يف فرز التالميذ وت�سنيفهم، وبالتايل اتخاذ القرارات ال�سليمة ح�ل ن�عية اخلدمات 

ودرجة الدعم وامل�ساندة بناًء على نتائج الفرز، كما اأّنه ال بّد من حتديد كّم امل�سادر واالإمكانيات ودرجة ت�افرها عند اتخاذ 

القرارات الرتب�ية املختلفة ليتم ا�ستغاللها وت�ظيفها بال�سكل االأمثل.  

اإلجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدرا�سة: ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج ال��سفي الذي عّرفه )عبد امل�ؤمن، 2008، �س. 287( باأّنه »اأحد 

اأ�سكال التحليل والتف�سري العلمي املنّظم ل��سف ظاهرة اأو م�سكلة حمددة وت�س�يرها كمًيا، عن طريق جمع بيانات ومعل�مات 

معّينة عن الظاهرة اأو امل�سكلة وت�سنيفها وحتليلها واإخ�ساعها للدرا�سة الدقيقة«.

مجتمع وعيّنة الدارسة
جمتمع الدرا�سة: ي�سمل جمتمع الدرا�سة جميع تالميذ ال�سف االأول من احللقة االأوىل يف التعليم االأ�سا�سي )من ال�سف 

االأول اإىل ال�سف الرابع( يف حمافظة جن�ب ال�سرقية خالل العام الدرا�سي 2017/2016 والبالغ عددهم 4621 تلميًذا 

وتلميذًة )دائرة االإح�ساء وامل�ؤ�سرات، 2016(. ويقّدم اجلدول 1 و�سًفا ملجتمع العّينة.

اجلدول 1

جمتمع الدرا�سة وفًقا ملتغرّي الن�ع

املجم�عاالإناثالذك�رالن�ع

230923124621العدد
%100%50.1%49.9الن�سبة

العينة: مت اختيار العينة بطريقة ع�س�ائية من تالميذ ال�سف االأول االأ�سا�سّي يف حمافظة جن�ب ال�سرقية. وقد اختري مكان 

خذت جمم�عة من الع�امل 
ُ
ر عملية جمع البيانات يف تلك املنطقة اجلغرافية من ال�سلطنة. وقد اأ انتقاء العينة نظًرا لتي�سُّ

بعني االعتبار عند اختيار املدار�س التي ُطّبقت فيها اأدوات البحث واأهّمها: �سه�لة ال��س�ل اإىل املدار�س امل�ساركة، وذلك 

ال�ستغالل ال�قت بالطريقة املثلى؛ وتعاون الطاقم االإداري والهيئة التدري�سية مع الباحثني، وت�سهيل اإجراءات التطبيق وت�فري 

املكان املنا�سب لذلك، واحل�س�ل على م�افقة من اإدارات املدار�س الإجراء البحث.

وبناًء على هذه الع�امل وا�ستيفائها، اختريت عّينة ا�ستطالعية من مدر�سة للتعليم االأ�سا�سي يف والية �س�ر ب�سلطنة عمان، 

وهي من املدار�س التي وافقت على تطبيق الدرا�سة. وقد ا�ستملت العينة اال�ستطالعية على 44 تلميًذا وتلميذًة اختريوا بطريقة 

ع�س�ائية من تالميذ ال�سف االأول باملدر�سة. اأما فيما يتعّلق بالعينة االأ�سا�سية فقد وقع االختيار الع�س�ائي على مدر�ستني 



123 جملة العلوم الرتبوية، العدد 14، 2019، دار ن�شر جامعة قطر

للتعليم االأ�سا�سي يف والية �س�ر ب�سلطنة عمان من املدار�س التي وافقت على تطبيق الدرا�سة. وا�ستملت العينة على 149 

ح اجلدول 2 ت�زيع العينتني  تلميًذا وتلميذًة مّت اختيارهم بطريقة ع�س�ائية من تالميذ ال�سف االأول من املدر�ستني. وي��سّ

طبًقا ملتغرّي الن�ع.

اجلدول 2

عينتا الدرا�سة اال�ستطالعية واالأ�سا�سية وفًقا ملتغرّي الن�ع

العّينة االأ�سا�سيةالعّينة اال�ستطالعية

اإناثذك�راإناثذك�رالن�ع

19257673العدد
44149املجم�ع

أدوات الدراسة
ا�ستملت الدرا�سة على اإعداد وت�سميم جمم�عة من املقايي�س القائمة على املنهاج بناًء على مراجعة االأدبيات والدرا�سات 

 Laracy et al., 2016; Purpura., 2015; Hompton et al., 2012; Lee et al., 2012; Methe et(
al., 2011; Hojnoski et al., 2009; Clarke et al., 2008 & Floyd et al., 2006( التي بحثت اخل�سائ�س 

ال�سيك�مرتية والدقة الت�سخي�سية لتلك املقايي�س. وفيما يلي املقايي�س التي مّت اإعدادها: 

)Early Numeracy )CBM(( اأواًل: مقايي�ص اال�ستعداد العددي املبكر القائمة على املنهاج

 Laracy et al., 2016; Purpura., 2015; Hompton et al., 2012; Lee et al.,( بعد مراجعة االأدبيات

 )2012; Methe et al., 2011; Hojnoski et al., 2009; Clarke et al., 2008 & Floyd et al., 2006
التي تناولت درا�سة مقايي�س وم�ؤ�سرات اال�ستعداد العددي املبّكر لدى تالميذ ريا�س االأطفال وال�سف االأول يف ال�سّلم التعليمي، 

مت االعتماد على ثالثة مقايي�س لها قدرة ت�سنيفية منا�سبة لتقييم التط�ر يف القدرات الريا�سية املبّكرة واحل�س العددي 

للطفل يف مراحله التعليمية االأوىل، وهي:

- :)NI( مقايي�ص التعرف على العدد

تقّيم هذه املقايي�س قدرة الطفل على تعّرف االأعداد املطب�عة �سمن االأرقام من 0 اإىل 99 التي ُتدّر�س خالل ال�سنة 

الدرا�سية االأوىل �سمن مقرر مادة الريا�سيات لل�سف االأول من احللقة االأوىل يف التعليم االأ�سا�سي. ويتطّلب تطبيق هذا 

املقيا�س ت�سجيل االإجابة ال�سف�ية التي يقّدمها املفح��س اأثناء العر�س الع�س�ائي لالأعداد املطب�عة خالل دقيقة واحدة متثل 

مدة التطبيق. وت�ستمل ن�سخة التلميذ من مقيا�س تعرف العدد القائم على املنهاج )MN-CBM( على 84 عدًدا مرتًبا ب�س�رة 

ع�س�ائية مطب�عة على ثالث اأوراق ِبي�ٍس ذات مقا�س A4 ومق�ّسمة ب�اقع 28 عدًدا يف كل ورقة، وذلك يف �سبعة �سف�ف 

واأربعة اأعمدة من املرّبعات املنف�سلة التي حت�ي بداخلها االأعداد.

ومن خ�سائ�س تطبيق مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر )EN-CBM( اأن يتم تقدميها للمفح��سني ب�س�رة فردية لتقييم 

القدرات التي ي�ستهدفها كل مقيا�س منها، وبهذا يك�ن تطبيق مقيا�س تعرف العدد القائم على املنهاج فردًيا على تالميذ 

ال�سف االأول من اأفراد عينة الدرا�سة.

- :)MN( مقايي�ص العدد املفقود القائمة على املنهاج

ت�ستهدف هذه املقايي�س قدرة املفح��س على اإيجاد العدد املفق�د �سمن �سل�سة مكّ�نة من اأربعة اأعداد متتابعة بنمط ترتيبي 

معنّي، مطب�ع منها ثالثة اأرقام وفراغ ) ( مما ي�ستدعي الك�سف عن الن�سق الرتتيبي. ومن ثم تعرف العدد املكّمل لهذا 

النمط والذي يلزم و�سعه يف الفراغ ويقدم املفح��س ا�ستجابات �سف�ية خالل زمن التطبيق املحدد بدقيقة واحدة فقط. يبلغ 
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عدد املفردات يف ن�سخة املفح��س 63 مفردة مق�سمة ب�اقع 21 مفردة و�سبعة �سف�ف وثالثة اأعمدة يف كل �سفحة من 

ال�سفحات الثالث للمقيا�س. وُتقّدم املقايي�س مطب�عة على اأوراق ِبي�ٍس بحجم A4، وتطبع كل �سل�سلة عددية داخل م�ستطيل، 

ويك�ن التقييم فردًيا يف هذا الن�ع من املقايي�س �ساأنه ك�ساأن مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر االأخرى. 

- :)QD( مقايي�ص التمييز بني الكميات

ا. وُتعترب القدرة على حتديد  يتطّلب هذا املقيا�س من املفح��س اأن يحدد اأي عدد من بني زوج من االأعداد ه� االأكرب كمًّ

املقادير التي تعرّب عنها االأعداد مك�ًنا اأ�سا�سًيا للح�س العددي )Number Sense( ومتطلًبا اأولًيا كمهارة الإجراء العمليات 

احل�سابية وحّل امل�سكالت الريا�سية. يقّيم هذا املقيا�س قدرة الطفل على حتديد العدد االأكرب من بني زوج من االأعداد 

املطب�عة، ويبلغ عدد املفردات يف ن�سخة املفح��س 63 مفردة مق�ّسمة ب�اقع 21 مفردة و�سبعة �سف�ف وثالثة اأعمدة يف كل 

�سفحة من ال�سفحات الثالث للمقيا�س. وُتقّدم املقايي�س مطب�عة على اأوراق ِبي�س بحجم A4، ويطبع كل زوج من االأعداد 

عددية داخل م�ستطيل.

)Learning Disabilities Diagnostic Inventory )LDDI(( ثانًيا: قائمة ت�سخي�ص �سعوبات التعّلم

ا�سُتخدمت قائمة ت�سخي�س �سع�بات التعّلم كاختبار حمك لقيا�س الدقة الت�سخي�سية ملقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر 

القائمة على املنهاج. وقد بنّي اإمام وكاظم واملحرزي واملخمري )2017( اأّن قائمة ت�سخي�س �سع�بات التعّلم ُتعّد اأحد 

ّممت مل�ساعدة االأخ�سائيني النف�سيني واملخت�سني يف جماالت �سع�بات التعّلم والنطق والتخاطب  مقايي�س التقدير، والتي �سُ

وغريهم من ذوي االخت�سا�س يف ج�هر عملية ت�سخي�س اال�سطرابات و�سع�بات التعّلم لدى التالميذ يف املرحلة التعليمية 

من ال�سف االأول اإىل ال�سف ال�ساد�س. 

وُقننْت القائمة على عينة من التالميذ ذوي �سع�بات التعّلم والبالغ عددهم 2152 تلميًذا يف �سلطنة عمان. وتت�سم 

القائمة بخ�سائ�س �سيك�مرتية من ال�صدق والثبات، ويعتمد تف�سري الدرجات فيها على املئينيات )Percentile( والُت�ساعّيات 

 .)Stanines( املعيارية

وتتاألف القائمة من �ستة مقايي�س تقديرية م�ستقلة تقّيم املجاالت ال�ستة ل�سع�بات التعّلم كما مّت حتديدها من قبل املكتب 

االأمريكي للتعليم )US Office of Education(، واللجنة ال�طنية امل�سرتكة )National Joint Committee(. وت�سم 

Writ-( الكتابة ،)Reading( القراءة ،)Speaking( التحدث ،)listening( تجماال �سع�بات التعّلم ما يلي: اال�ستماع

  .)Reasoning( واال�ستدالل ،)Mathematics( الريا�سيات ،)ing

يتاألف كل مقيا�س م�ستقل من 15 مفردة �سهلة الت�سنيف. وقد مّت ت�ليد هذه املفردات بعد مراجعة ومتحي�س لالأدبيات 

والبح�ث االإمربيقية املنهجية يف جمال �سع�بات التعّلم وب�سكل خا�س تلك التي تناولت جمال النف�س الع�سبي ل�سع�بات 

التعّلم. وقد مت التحقق من مدى مالئمة ال�سل�كيات التي تعرّب عنها تلك املفردات من خالل درا�سة قام بها جمم�عة من 

الباحثني واخلرباء يف امليدان.

وال تعد القائمة الت�سخي�سية ل�سع�بات التعّلم )LDDI( مقيا�ًسا كمًيا للقدرة اأو لالإجناز يف املجال املُقّيم، ولكّنه ي�سف 

النمط الذي يظهره التلميذ يف مهارة حمددة يف املجال املُ�ستهدف )على �سبيل املثال، القراءة والكتابة( واملرتافقة مع �سع�بات 

 .))Dysgraphia( سع�بات الكتابة� ،)Dyslexia( التعّلم املحددة )�سع�بات القراءة
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وي�ساعد ا�ستخدام القائمة على حت�ل امل�سار الت�سخي�سي لالأفراد ذوي �سع�بات التعّلم من جمرد اإيجاد درجة التلميذ 

يف اختبار حمكي اإىل درا�سة منط املهارة التي ميتلكها، ال �سيما تلك املهارات ذات ال�سلة ال�ثيقة ب�سع�بات التعّلم الن�عية 

)Specific Learning Disabilities(. لقد قام )اإمام واآخرون، 2017( بتكييف وم�اءمة هذه القائمة من خالل ترجمته 
للغة العربية وتقنينه على البيئة العمانية.

ا من املفردات لتتنا�سب مع خ�سائ�س اللغة العربية من حيث ال�سياق اللغ�ي وال�سياغة والبناء  وعّدل الباحث�ن بع�سً

كاملفردة 11 من مقيا�س اال�ستماع واملفردة 13 من مقيا�س الكتابة. كما اأدرج امل�ؤلف�ن اأمثلة ت��سيحية يف م�اقع متلفة 

من املقيا�س حتى يك�ن اأكرث و�س�ًحا بني يدي امل�ستفيدين من هذه القائمة، االأمر الذي زاد من �صدق الن�سخة العربية من 

قائمة الت�سخي�س ل�سع�بات التعّلم. وقد ُطّبقت القائمة على عّينة ممّثلة للمجتمع العماين بلغت 1250 من تالميذ احللقة 

االأوىل من التعليم االأ�سا�سي من ال�سف االأول وحتى ال�سف ال�ساد�س ممن ترتاوح اأعمارهم بني ال�سبع �سن�ات اإىل 12 �سنة. 

وقد اأظهرت النتائج متتع املقيا�س بخ�سائ�س �سيك�مرتية جيدة.

فمن ناحية ال�صدق، قام اإمام واآخرون )2017( باإجراء حتليل عاملي ت�كيدي للقائمة للتاأكد من �صدق البناء و�سالمة 

بنية املقيا�س، حيث ُاختريت ثالثة مناذج وهي: من�ذج العامل ال�احد، ومن�ذج الع�امل ال�ستة امل�ستقلة، ومن�ذج الع�امل ال�ستة 

املرتبطة. واأظهرت نتائج التحليل العاملي الت�كيدي اأّن م�ؤ�سرات ح�سن املطابقة دعمت من�ذج الع�امل ال�ستة املرتبطة. فقد 

كانت قيمة الن�سبة بني مربع كاي ودرجة احلرية اأ�سغر القيم 2.934، وكانت قيمة جذر مت��سط مربعات خطاأ التقريب 

)RMSEA( اأ�سغر القيم 0.046، وحققت قيمة م�ؤ�سر املطابقة املقارن )CFI( القيمة الكاملة 1.00، وحققت قيمة م�ؤ�سر 
ح�سن املطابقة )GFI( اأكرب القيم 0.80. ومن ناحية الثبات، اأ�سارت درا�سة اإمام واآخرين 2017 اإىل متّتع القائمة بقيم 

ثبات مرتفعة با�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي. وجدت القيم التقديرية للثبات يف املقايي�س التقدير الفرعية جيدة يف 

مقايي�س: اال�ستماع α= 0.85، التحدث α=0.93، القراءة α=0.91، الكتابة α=0.92، الريا�سيات α=0.95، واال�ستدالل 

.α=0.94

الخصائص السيكو مترية لمقاييس االستعداد العددي المبّكر القائمة على المنهاج
ال�صدق

تقدير �سدق مقايي�ص اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج: يبحث ال�صدق يف م�ست�ى اأداء الفرد يف احلاالت التي 

تعترب االختبار عّينة لل�سل�ك املُراد قيا�سه. ويرتبط ال�صدق وفق ما ذكر ع�دة )1999( باالإجابة عن ال�س�ؤال االآتي: اإىل اأي 

حد يك�ن االختبار قادًرا على قيا�س جمال حمدد من ال�سل�ك؟ ونظًرا لك�ن املهارات امل�ستهدفة يف مقايي�س اال�ستعداد العددي 

املبّكر مهارات حمددة ووا�سحة ومبا�سرة، فاإّن لهذا الن�ع من اأن�اع ال�صدق اأهمية اأكرث من غريه. 

�سدق املحتوى )Content Validity(: يعّرف �صدق املحت�ى باأّنه »ال�صدق الذي يتم عن طريق اإجراء حتليل منطقي 

ا  مل�اد القيا�س وفقراته وبن�ده لتحديد مدى متثيلها مل��س�ع القيا�س، اأي اأن يق�م الفاح�س بفح�س م�سم�ن االختبار فح�سً

دقيًقا منظًما«. )جميد، 2010(

م�ؤ�سرات �صدق املحت�ى:

ال�سدق العيني )Sampling Validity(: مت اتباع جمم�عة من اخلط�ات االأ�سا�سية لتحري �صدق املحت�ى وهي:

التحديد الدقيق للمجال املعريف الذي تقي�سه مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر املُطّبقة يف البحث، فهذه املقايي�س  -

تعك�س فهم التالميذ للقدرة العددية اأو ما ُيطلق عليه احل�س العددي )Number Sense( يف ال�سنة الدرا�سية االأوىل 

 .)Clarke et al., 2008( وما قبلها يف ريا�س االأطفال

حتليل وكتابة حمت�ى املادة املراد اختبار العينة بها. وهذا املحت�ى يتمثل يف حم�ر االأعداد يف منهج الريا�سيات  -

لل�سف االأول االأ�سا�سي.
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كتابة االأهداف املُراد حتقيقها وترتيبها ح�سب االأهمية واالرتباط مبجال املقايي�س القائمة على املنهاج، وحتديد وزن  -

كل ق�سم منها وه� ميثل الن�سبة املئ�ية لعدد ال�سفحات التي تناولت الهدف. 

حتديد ال�زن الن�سبي مل�ست�يات االأهداف يف املجال املعريف: معرفة، وفهم، وتطبيق، وحتليل، وتركيب، وتق�مي. قد مّت  -

فرز االأهداف املرتبطة مبجال تقييم مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر من اأدّلة املعّلم للريا�سيات )�ستة اأجزاء(، ومن 

االأجزاء ال�ستة للكتاب املدر�سي للتلميذ يف ال�سف االأول االأ�سا�سي.

حتديد وزن واأهمية كل ق�سم وذلك ب�سرب الن�سبة املئ�ية للق�سم يف الن�سبة املئ�ية مل�ست�يات االأهداف. -

 �سياغة فقرات املقيا�س بحيث تتالءم وتن�سجم يف عددها مع االأوزان الن�سبية املح�س�بة كما ذكر يف اخلط�ة ال�سابقة.  -
ووفًقا ملعايري تطبيقات مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر القائمة على املنهاج فاإّن ط�ل االختبار اأي عدد الفقرات 

وزمن التطبيق واإجراءات التطبيق والت�سحيح ُتعّد م�حدة وثابتة.

وقد اأ�سار )ع�دة، 1999( اإىل اأّن جدول امل�ا�سفات ي�فر درجة مقب�لة من �صدق حمت�ى االختبار اأو �صدق متثيل عينة 

الفقرات لالأهداف اإذا مّت تق�سيم امل��س�عات واأوزانها وامل�ست�يات واأزانها على اأ�س�س منطقية.

ال�سدق الظاهري )Face Validity(: مّت اإيجاد ال�صدق الظاهري من خالل حكم مت�س على درجة قيا�س االختبار 

لل�سمة املقا�سة )ع�دة، 1999(. ومن اأجل االبتعاد عن الذاتية، مّت عر�س املحت�ى واالأهداف وفقرات االختبار على جلنة 

مك�نة من خم�سة حمّكمني من االأ�ساتذة اجلامعيني يف جامعة ال�سلطان قاب��س من ذوي التخ�س�سات املختلفة ملعرفة اآرائهم 

ا. وقد بلغت ن�سبة االتفاق بني املحكمني 100%. يف مدى مطابقة املحت�ى واالأهداف وفقرات املقيا�س لبع�سها بع�سً

الثبات

تقدير ثبات �سدق مقايي�ص اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج: مت تقدير الثبات الذي ذكر عمر وفخرو وال�سبيعي 

وتركي )2010( اأّنه ي�سمح مبعرفة درجة الدقة التي يف �س�ئها تف�ّسر الدرجات التي يتّم احل�س�ل عليها بطرق متلفة. 

ومن الطرق التي ُطّبقت يف هذه الدرا�سة ما يلي:

االت�ساق الداخلي )Internal Consistency(: تعتمد هذه الطريقة على ا�ستخدام كل من تباين فقرات االختبار وتباين 

االختبار ككل لتقدير الثبات وهي من الطرق ال�سائعة لتعيني الثبات حيث يتّم ح�ساب الثبات من خالل تطبيق ن�سخة من 

املقيا�س ملرة واحدة وا�ستخدام الدرجات اجلزئية اأو الكلية على فقرات االختبار يف تلك الن�سخة لتقدير ثبات االختبار. ومّت 

ا�ستخدام معادلة األفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( حيث متثل هذه املعادلة ال�صيغة العامة حل�ساب ثبات االختبار من 

خالل التجان�س الداخلي وتتمثل يف اللج�ء اإىل عدد الفقرات وجمم�ع تباينات الفقرات املكّ�نة لالختبار وكذلك تباين االختبار 

ككل )حما�سنة، 2013(. واأ�سارت قيم املعامالت التي ترتاوح ما بني 0.81 يف مقيا�س العدد املفق�د و0.97 يف مقيا�س 

تعرف العدد اإىل اأّنها اأعلى من م�ست�ى العتبة املقب�ل )Acceptable Threshold( ملعامالت الثبات والذي ي�ساوي 0.70 

)Lee et al., 2012(. اإّن اأعلى القيم للمعامالت كانت ملقيا�س تعرف العدد )Number Identification(، فقد ُوجد 
الثبات م�ستقًرا يف جميع التطبيقات الثالثة، واأقّلها كان ملقايي�س العدد املفق�د )Missing Number( يف التطبيق االأول ثم 

بداأت معامل الثبات لهذا املقيا�س يزداد يف التطبيقات االآتية ب�س�رة جيدة.

لالختبارات  الثبات  معامالت  لتقييم  معايري  و�سع  مّت  قد  اأّنه   )Clarke & Shinn, 2004( وقد ذكر كالرك و�سني 

واملقايي�س وحتديد مدى القيم املقب�لة تبًعا للغر�س املق�س�د من تطبيق االأدوات يف اإطار اتخاذ القرارات الرتب�ية. ومّت حتديد 

هذه املعايري من قبل �سالفيا وي�سلدايك )Salvia & Ysseldyke(، وهي كاالآتي: 

اأن تك�ن قيم الثبات ≤ 0.90 لغر�س اتخاذ قرارات ترب�ية تتعّلق باحلاالت الفردية للتالميذ   -

.)Individual Students(
اأن تك�ن قيم الثبات ≤ 0.80 لغر�س اتخاذ قرارات ترب�ية ترتبط بامل�سح )Screening( ال�سامل للتالميذ. -
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اأن تك�ن قيم الثبات ≤ 0.60 التخاذ قرارات ترب�ية ترتبط بتدري�س جمم�عة من التالميذ. -

ونظًرا ال�ستخدام مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر )EN-CBM( يف هذا البحث الأغرا�س امل�سح ت�افقت النتائج التي مّت 

احل�س�ل عليها ملعامالت الثبات مع املعايري العامة التي تعتمد عليها البح�ث والدرا�سات كما ورد يف النقطة الثانية من 

ت�سل�سل تقييم معامالت الثبات وفق املعايري.

معامل ثبات ا�ستقرار التكافوؤ )Stability Equivalence(: اأ�سار ع�دة )1999( اإىل اأّن فكرة هذه املعامل تق�م على 

ح�ساب االرتباط بني عالمات عّينة البحث على �س�رتني متكافئتني لالختبار مع وج�د فا�سل زمني ط�يل ن�سبًيا بني تطبيق 

ال�س�رة االأوىل وال�س�رة الثانية. وُيطلق على ثبات ال�س�ر املتكافئة يف املقايي�س القائمة على املنهاج م�سمى ثبات ال�س�ر 

البديلة )Alternate forms Reliability(. فقد ذكر )عمر وفخرو وال�سبيعي وتركي، 2010( اأّنه ال بّد من وج�د اأكرث 

من �س�رة م�ستقلة للمقيا�س بحيث ت�سرتك يف املحت�ى وتغطي نف�س املدى من ال�سع�بة وبنف�س العدد من املفردات، اإ�سافة 

اإىل التكاف�ؤ يف التعليمات وزمن التطبيق واالأمثلة الت��سيحية.

وتت�سم �س�ر مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر باأّنها ذات طبيعة متكافئة، حيث مّت ت�سميم �س�رتني )اأ و ب( لكل مقيا�س 

من املقايي�س الثالثة: تعرف العدد، والعدد املفق�د، والتمييز بني الكميات لكل فرتة من فرتات التطبيق الثالثة املحددة. 

فباختالف املحت�ى الذي يدر�سه التلميذ يف كل فرتة كان ال بّد من ت�سميم املقايي�س لتنا�سب ما مّت تدري�سه عرب املقرر 

الدرا�سي. كما اأّن املبداأ االأ�سا�سي الذي تق�م عليه تطبيقات املقايي�س القائمة على املنهاج ه�: »اأن نخترب ما مّت تدري�سه« 

ه��سب واآخرين )Hosp et al., 2016(، وعليه قد ا�ستهدفت املقايي�س التي ّطّبقت يف �سهر فرباير االأعداد من 0 اإىل 

جريت بدايًة على العّينة اال�ستطالعية ن=44 ال�س�رة اأ من كل مقيا�س، وبعد ثمانية اأيام على االأقل من هذا االإجراء، 
ُ
20 واأ

مّت اختبارهم يف ال�س�رة ب من كل مقيا�س، ومن ثم ح�ساب معامل الثبات الذي ُيطلق عليها يف هذه احلالة م�سمى معامل 

التكاف�ؤ )Equivalence Coefficients( والذي متّثلها معامل االرتباط بني درجات التلميذ يف ال�س�رتني اأ وب من كل 

مقيا�س. متّثلت اخلط�ة االآتية من تطبيق الفرتة االأوىل على اختبار العّينة االأ�سا�سية ن= 149 يف ال�س�رة اأ من كل مقيا�س.

فيما يتعّلق بالفرتة الثانية من فرتات التطبيق والتي كانت خالل �سهر مار�س، فقد كان املحت�ى امل�ستهدف تقييمه ه� 

االأعداد من 0 اإىل 49، وقد مّت اتباع اخلط�ات بالرتتيب املعم�ل به يف التطبيق االأول. واالأمر كذلك يف التطبيق االأخري الذي 

مّت يف نهاية �سهر اإبريل اإال اأّن الفرق بينه وبني التطبيقات ال�سابقة كان يف املحت�ى امل�ستهدف الذي ا�ستمل على نطاق اأو�سع 

من االأعداد وه� من 0 اإىل 99. وقد ُوجد اأّن اأعلى القيم ملعامالت الثبات كان ملقايي�س تعرف العدد اإذ بلغ اأعلى قيمه خالل 

« و»ب«  التطبيق الثالث يف �سهر اإبريل. فبح�ساب معامل االرتباط بري�س�ن بني درجات العّينة على ال�س�تني املكافئتني »اأ

ُوجد اأّنه ي�ساوي 0.97 وهي قيمة مرتفعة، وميكن االعتماد عليها يف اتخاذ القرارات املرتبطة باحلاالت الفردية للتالميذ. 

كما متت االإ�سارة �سابًقا يجب ت�سنيف معامالت الثبات ح�سب الغر�س واال�ستخدام الذي ي�ستهدفه الباحث. كما اأّن اأقل 

قيم ملعامالت الثبات متتلكها مقايي�س العدد املفق�د يف التطبيق االأول والتمييز بني الكميات يف التطبيق الثاين، حيث بلغت 

هذه القيم 0.72 و0.73 على الت�ايل، اإال اأّنه وب�س�رة عامة ميكن اعتبار اأّن قيم معامالت الثبات لهذه املقايي�س جتعلها 

�ساحلة التخاذ القرارات الرتب�ية املرتبطة بعملية امل�سح )Screening(، اإذ اإّنها غالبا ≤ 0.80.

نتائج الدراسة ومناقشتها 
نتائج ال�سوؤال االأول: ما هي املعايري القيا�سية )Benchmark( الأداء تالميذ ال�سف االأول االأ�سا�سي على مقايي�ص اال�ستعداد 

العددي املبّكر القائمة على املنهاج )EN-CBM(؟

مّت اإجراء جمم�عة من احل�سابات للت��سل اإىل املعايري القيا�سية الأداء تالميذ ال�سف االأول االأ�سا�سي يف مقايي�س اال�ستعداد 
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 Universal( ال�سامل  امل�سح  عملية  ه�  االأدوات  هذه  تطبيق  من  الرئي�س  الغر�س  اإّن  البحث.  يف  املطبقة  املبكر  العددي 

Screening( والذي يق�سي باأن يتم تقييم جميع التالميذ لثالث مرات خالل العام الدرا�سي با�ستخدام اأدوات تقييم بنف�س 
م�ست�اهم ال�سفي. وهذا التقييم كما اأ�سار اإليه )Hosp et al., 2016( يتّم خالل الف�س�ل ال�ستاء والربيع واخلريف من 

العام الدرا�سي. وقد مّت تعديل فرتات التطبيق لتتالءم مع ظروف التنفيذ وال�سري وفق املخطط الزمني الإجراءات الدرا�سة 

احلالية، وقد ُعّدلت فرتات التطبيق لتك�ن جميعها خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي يف اأ�سهر فرباير ومار�س 

واإبريل. وتكمن اأهمية البيانات التي يتّم جمعها يف عملية امل�سح ال�سامل يف اأّنها:

حتدد ما اإذا كان املفح��س يعاين فعاًل من الف�سل بحل�ل نهاية العام الدرا�سي. -

ح مدى تغطية االإجراءات واالأ�ساليب التدري�سية الحتياجات التالميذ الالزمة من اأجل اكت�ساب املهارات االأكادميية  - ت��سّ

املرج�ة.

اإّن التحقق من بيانات عملية امل�سح هي ما يق�د ب�س�رة مبا�سرة اإىل اإيجاد املعايري القيا�سية الأداء املفح��سني. فقد اأ�سار 

)Clarke et al., 2011 & Methe et al., 2011( اإىل اأّن التالميذ الذين يعان�ن من م�سكالت و�سع�بات يف اكت�ساب 
مهارات الريا�سيات هم ال�اقع�ن اأ�سفل الدرجة املئينية 25th. Percentile( 25(. وبناء على ذلك مّت حتديد درجات 

القطع )Cut-off Scores( التي مّت تعريفها من ِقبل هامبلت�ن )Hambleton( كما ورد يف )جميد، 2007( باأّنها 

»نقطة على مت�سل درجات االختبار ُت�ستخدم لت�سنيف التالميذ اإىل فئتني تعك�س م�ست�يات االأداء املختلفة بالن�سبة لهدف 
معني اأو االأهداف املراد قيا�سها يف االختبار«. كما حددت درا�سة )Laracy et al., 2016( التالميذ املعر�سني للخطر 

 ،)25th. Percentile( 25 اأو اأ�سفل الدرجة املئينية )40th. Percentile( 40 باأّنهم ال�اقع�ن اأ�سفل الدرجة املئينية

حيث حللت النتائج يف عّينة البحث عند هاتني الدرجتني ح�سب الفرتات املختلفة للتطبيق. 

 25th.( 25 من خالل االتفاق بني الدرا�سات ال�سابقة على فرز املفح��سني وفق الدرجة الفا�سلة عند الدرجة املئينية

25th. Per-( 25 املقابلة للدرجة املئينية )Cut-off Score( فتّم اال�ستناد اإىل حتديد الدرجة الفا�سلة ،)Percentile
centile(  يف كل فرتة من فرتات التطبيق املحددة للمقايي�س الثالثة. 

ومّت حتديد التالميذ املعر�سني خلطر الف�سل االأكادميي )At Risk Students( يف مهارات اال�ستعداد العددي املبّكر 

ح�سب درجات القطع باأّنهم التالميذ احلا�سلني على درجة ≥ 23.50 يف مقيا�س تعرف العدد، ودرجة ≥ 7 يف مقيا�س 

العدد املفق�د، ودرجة ≥ 10 يف مقيا�س التمييز بني الكميات. كما اأّنهم ميتلك�ن احلد االأدنى من املهارة مما يقت�سي اإىل 

اتخاذ اأحد القرارات االآتية: اإما اأن يتم اجراء تغيري يف عملية التدري�س اأو اأن يتم اإجراء مزيد من التقييمات الت�سخي�سية 

وفًقا الحتياجات املفح��س )Hosp et al., 2016(. لقد حددت الدرا�سة املعايري القيا�سية الأداء تالميذ ال�سف االأول 

االأ�سا�سي يف مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر وفق البيانات التي �ُسّجلت يف نهاية العام الدرا�سي. لقد �سنف الرا�سي واآخرون 

)Laracy et al., 2016( التالميذ ال�اقعني اأ�سفل الدرجة املئينية 25 )25th. Percentile( واأ�سفل الدرجة املئينية 
40th. Percentile( 40( واعتبارهم معر�س�ن خلطر الف�سل يف مهارات اال�ستعداد الريا�سي املبّكر. وقد ُحددت درجات 
القطع للمئني 25 يف التطبيقني الثاين والثالث، وكذلك درجات القطع عند املئني 40 يف التطبيقني االأول والثاين. وباأخذ 

الدرجات الفا�سلة للتالميذ ال�اقعني اأ�سفل الدرجة املئينية 25th. Percentile( 25( يف التطبيق الثالث ات�سح اأّن درجة 

القطع ملقيا�س التمييز بني الكميات ت�ساوي 23، وهي درجة اأكرب من الدرجة الفا�سلة التي حددتها الدرا�سة احلالية. كما 

اأّن درجة القطع ملقيا�س ت�سمية االأرقام )Number Naming( ت�ساوي 11، علًما باأّن هذا املقيا�س يقيم القدرة على تعرف 

االأعداد املطب�عة على ورقة االختبار �ساأنه يف ذلك �ساأن مقيا�س تعرف االأعداد )Number Identification( املُطّبق يف 

الدرا�سة احلالية. ويرى الباحث�ن اأّن اختالف درجات القطع اأمر ُمت�ّقع لعدة اأ�سباب منها: اختالف املفح��سني يف بيئات التعّلم 

واخلربات التدري�سية التي يتعر�س�ن اإليها وطرق التدري�س وا�سرتاتيجياته املتباينة، باالإ�سافة اإىل اختالف مناذج التدخالت 

العالجية املعم�ل بها مل�ساعدة التالميذ ذوي االحتياج للدعم وامل�ساندة. 
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 )Specificity( واخل�سو�سية   ،)Sensitivity( احل�سا�سية  الت�سخي�سية:  الدقة  م�ستويات  هي  ما  الثاين:  ال�سوؤال  نتائج 

ملقايي�ص اال�ستعداد العددي املبّكر؟

اأّن  اأي   )Representative Testing( املمثلة االختبارات  من   )EN-CBM( املبّكر العددي  اال�ستعداد  مقايي�س  ُتّعد 

ال�سل�ك املقا�س بها مياثل اأو ي�سابه اإىل حد كبري ال�سل�ك املرتقب مثل درجة امتالك التلميذ ملهارات اال�ستعداد العددي املبّكر 

)Early Numeracy Skills( وحت�سيله الدرا�سي يف الريا�سيات يف ال�سف�ف الالحقة. وقد اأ�سار )ع�دة، 1999( اإىل اأّن 
االختبار الذي يعمل كممثل ال بّد اأن يعمل كمتنبئ )Predictor( والعك�س لي�س �سحيًحا بال�سرورة. ويرتكز االهتمام على 

الدقة التنّبئية التي حتددها معامل االرتباط بني االختبار وحمك معنّي. وقد مّت جمع البيانات الإيجاد العالقة بني درجات 

التالميذ يف مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر وبني درجاتهم يف مقيا�س الت�سنيف وه� القائمة الت�سخي�سية ل�سع�بات التعّلم 

)LDDI(، والذي مّت تطبيقه من قبل املعّلمات بالتزامن مع التطبيق االأخري للمقايي�س خالل �سهر اإبريل 2017. 

ويعد القيام بقيا�س وحتليل ا�ستجابة التالميذ الأدوات التقييم املعّدة الأغرا�س امل�سح من الركائز االأ�سا�سية للعمل ح�سب 

مدخل اال�ستجابة للتدخل )RTI( يف اتخاذ القرارات التدري�سية. فمن خالل هذه اخلط�ة يتم حتديد التالميذ الذين يظهرون 

م�ست�يات اأداء غري كافية، مبعنى اآخر التالميذ الذين يعان�ن من م�سكالت يف التمّكن من املهارات املقّيمة اأو التالميذ 

 Laracy et( وبالتايل تقدمي خدمات تدري�سية اإ�سافية لهم )At Risk Students( املعر�سني خلطر الف�سل يف املهارة

 .)al., 2016

Assessment Mea-( بوتتطّل العملية الت�سخي�سية للتالميذ وح�سر ذوي االحتياج للم�ساعدة اأن تك�ن اأدوات التقييم

sures( ذات دقة مرتفعة. وميكن اإجراء عديد من املعاجلات واحل�سابات االإح�سائية لتحديد الدقة )Accuracy( لهذه 
Receiver Operator Char-( تاالأدوا واملقايي�س. وت�سمل هذه املعاجلات اإجراء حتليل اخل�سائ�س العملياتية للم�ستقبل

 ،)Sensitivity( واحل�سا�سية ،)Classification Accuracy( من اأجل ح�ساب الدقة الت�سنيفية )acteristic ROC
 ،)True Negatives( وال�سلبيات احلقيقية ،)True Positives( واالإيجابيات احلقيقية ،)Specificity( واخل�س��سية

 Johnson, Jenkins &(ر ،)False Negatives( اخلاطئة   وال�سلبيات   ،)False Positives( اخلاطئة  االإيجابيات 

.)Petscher, 2010

يقع التالميذ الذين مت حتديدهم بدقة )Accurately Identified Students( �سمن فئتني هما:

-  At( ّنفت باأّنها معر�سة خلطر الف�سل االإيجابيات احلقيقية ))True Positives )TP(: وهي احلاالت التي �سُ

Risk( وهي بالفعل كذلك.
-  Not( ّنفت باأّنها لي�ست معر�سة خلطر الف�سل ال�سلبيات احلقيقية ))True Negative )TN(: وهي احلاالت التي �سُ

At Risk( وهي بالفعل كذلك.

ا �سمن فئتني: بينما يقع التالميذ الذين مت حتديدهم وفرزهم ب�س�رة خاطئة )Misclassified Students( اأي�سً

ّنفت باأّنها غري معر�سة خلطر الف�سل  - فئة ال�سلبيات اخلاطئة ))False Negatives )FN(: هي احلاالت التي �سُ

وفق اأدوات امل�سح والتي اأظهرت م�ست�يات �سعيفة على املحك فيما بعد.

ّنفت باأّنها معر�سة خلطر الف�سل والتي  - فئة االإيجابيات اخلاطئة ))False Positives )FP(: هي احلاالت التي �سُ

اأحرزت نتائج مر�سية الحًقا يف املحك.
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ومن اأجل ح�ساب دقة اأدوات البحث يف فرز التالميذ املعّر�سني خلطر الف�سل، مّت القيام بخط�ات ميكن تلخي�سها يف 

النقاط االآتية:

ا�ستخراج عالمات التالميذ يف مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر: التعرف على العدد، العدد املفق�د، التمييز بني  -

الكميات، املُطّبقة خالل �سهر اأبريل اأي عالماتهم يف التطبيق الثالث.

-  )Normal( والعادي�ن ،)At Risk( ت�سنيف التالميذ ح�سب درجة القطع عند املئني 25 اإىل فئتني: املعر�س�ن للف�سل

يف كل من املقايي�س الثالثة على حدة.

-  ،)Cut-off Score( اإعادة تعريف قيم الدرجات اخلام بحيث ُيعطى الرقم 1 للدرجات التي تك�ن > درجة القطع

وُيعطى الرقم 0 للدرجات التي تك�ن ≤ درجة القطع.

فرز التالميذ ح�سب ت�سنيفهم تبًعا لقائمة ت�سخي�س �سع�بات التعّلم )LDDI( كما ورد يف دليل التطبيق اخلا�س  -

بالقائمة )اإمام واآخرون، 2017(، والتي ُطّبقت كمقيا�س للت�سنيف ملقارنة نتائج الفرز امل�ستخرجة مع نتائج الفرز 

عرب مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر. 

اإعادة تعريف ت�سنيفات التالميذ ح�سب مقيا�س الت�سنيف بحيث ُيعطى الرقم 1 للمفح��سني الذين اأ�سارت نتائجهم  -

اإىل اأّنهم ذوو �سع�بات تعّلم، وُيعطى الرقم 0 ملن هم غري ذلك. 

فرز عالمات التالميذ وفق ت�سنيفهم يف االأداة التقييمية ومقيا�س الت�سنيف وت�زيعهم يف الفئات االأربع يف م�سف�فة  -

الت�سنيف )Confusion Matrix( التي تظهر االنتماء الفعلي للمفح��س ح�سب اأدوات الفرز: مقايي�س اال�ستعداد 

العددي املبّكر واالنتماء املتنبئ به يف مقيا�س الت�سنيف.

حها اجلدول 3. - ا�ستخراج خ�سائ�س الدقة من خالل املعادالت التي ي��سّ

ح اجلدول 3 كيفية ح�ساب نتائج الفرز تبعًا ملقيا�س اال�ستعداد العددي القائم على املنهاج وقائمة ت�سخي�س �سع�بات  ي��سّ

التعّلم.

اجلدول 3

)LDDI( نتائج الفرز تبًعا ملقيا�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائم على املنهاج ومقيا�س الت�سنيف

مقيا�س اال�ستعداد العددي املبّكر

املعر�س�ن خلطر الف�سل 

)At Risk(
غري املعر�سني خلطر الف�سل 

)Not At Risk(
حمك قائمة ت�سخي�س 

)LDDI( سع�بات التعّلم�

املعر�س�ن خلطر الف�سل 

)At Risk(
TP اإيجابيات حقيقيةFP اإيجابيات خاطئة

غري املعر�سني للف�سل 

)Not At Risk(
FN سلبيات خاطئة�TN سلبيات حقيقية�

TP/)TP+FN =)Sensitivity(  احل�سا�سية

 )TN/ )TN+ FP = )Specificity( الن�عية

 )TP+ TN( / )TP+ FP+ FP+ FN( =)Classification Accuracy(  الدقة الت�سخي�سية

 )TP/ )TP+ FP =)Positive Predictive Value(  القيمة التنب�ؤية امل�جبة

 )TN/ )TN+FN =)Negative Predictive Value(  القيمة التنب�ؤية ال�سالبة

 
جرى حتليل ROC لتحديد الدقة الت�سخي�سية الأدوات البحث من خالل امل�ساحة حتت املنحنى )AUC( لكل مقيا�س. 

ُ
اأ

ومن خالل التحليل، نت��سل اإىل جمم�عة من املعل�مات: حيث متثل الزاوية يف اأق�سى اليمني اإحداثيات )التنبيهات اخلاطئة 

)False Alarms( واحل�سا�سية )Sensitivity((، وكّلما اجته املنحنى اإىل الزاوية يف اأق�سى الي�سار دّل ذلك على اأّن 
للمقيا�س اأو االأداة قدرة متييزية مثالية، وكلّما ابتعد املنحنى عن اخلط الُقُطْري دلّ ذلك اأي�سًا على قدرة متييزية اأف�سل. 
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وذكر )Youngstrom, 2014( اأّنه مّت و�سع معايري قيا�سية )Benchmarked Measures( لتقييم امل�ساحة حتت 

املنحنى )AUC( من ِقبل Swets كاالآتي:

ُتعترب القيمة ≤ 0.90 ممتازة والقيمة ≤ 0.80 جيدة. اأما القيمة ≤ 0.70 فهي مقب�لة، كما اأّن القيمة ≥ 0.70 

�سعيفة. لقد تراوحت قيم امل�ساحة حتت املنحنى ما بني 0.81 و0.83. وتراوحت قيم احل�سا�سية )Sensitivity( ما بني 

0.80 ملقيا�س العدد املفق�د و0.91 ملقيا�س التعرف على العدد، بينما تراوحت قيم الن�عية ما بني 0.65 ملقيا�س العدد 
املفق�د و0.70 ملقيا�س التمييز بني الكميات.

وب�س�رة عامة، فمن ال�سروري اأن متتلك االأدوات واملقايي�س التي تهدف لتحري وفح�س احلاالت خ�سائ�س ق�ية لقيم 

الن�عية )Specificity(، اأما املقايي�س التي يك�ن الغر�س من ا�ستخدامها تقلي�س عدد احلاالت ال�سلبية فينبغي اأن يك�ن لها 

 .)Sensitivity( )Laracy et al., 2016( قيم ح�سا�سية مرتفعة

وبح�ساب قيم القدرة التنب�ؤية االإيجابية )PPV(، فقد بلغت اأعلى قيمها عند مقيا�س التمييز بني الكميات وت�ساوي 0.57. 

وت�سري هذه القيمة اإىل اأّن التلميذ الذي يقع اأ�سفل الدرجة املعيارية يف مقيا�س التمييز بني الكميات لديه احتمالية ت�سل اإىل 

%57 اأن يقع �سمن التالميذ امل�سّنفني باأّنهم ذوو �سع�بات تعّلم ح�سب املحك )LDDI(. واأقل قيمة تنب�ؤيه م�جبة بلغت 
0.47 ملقيا�س العدد املفق�د وتف�سر كذلك باأّن التلميذ ال�اقع اأ�سفل العالمة املعيارية املئني 25 فاإّنه من املرجح اأّن يقع 

�سمن التالميذ ذوو �سع�بات التعّلم يف قائمة )LDDI( بن�سبة 47%. 

وفيما يتعّلق بقيم القدرة التنبئية ال�سلبية )NPV( والتي تعرّب عن ن�سبة التنب�ؤ باحلاالت ال�سلبية احلقيقية من بني امل�سّنفني 

باأّنهم غري معر�سني لف�سل الريا�سيات، فكانت قيمها مرتفعة. فبلغت اأعلى قيمة لها %96.2 ملقيا�س التعرف على العدد، 

ووجدت م�ساوية لـ %89.9 ملقيا�سي العدد املفق�د والتمييز بني الكميات. بلغت اأعلى قيمة للدقة الت�سخي�سية 74.5% 

ملقيا�س التمييز بني الكميات وتلتها الدقة الت�سخي�سية ملقيا�س التعرف على العدد والتي بلغت %73.8. واأخرًيا جاءت الدقة 

الت�سخي�سية ملقيا�س العدد املفق�د والتي بلغت 69.8%.

 Youngstrom,( 0.7 وتعرّب قيمة امل�ساحة حتت املنحى لالأدوات عن دقة جيدة حيث اإّنها اأعلى من احلد االأدنى املقب�ل

2014(. كما تعترب امل�ساحة حتت املنحنى مقيا�ًسا عاًما لل�سدق التنب�ؤي )Predictive Validity( وت�سري اإىل اأّنه عند 
االختيار الع�س�ائي للمفح��سني احلا�سلني على درجات اأعلى من الدرجة املعيارية يف مقايي�س املخرجات، فاإّنهم �سيحرزون 

درجات اأعلى يف االأداة املحكية، وهي اأعلى من الدرجة التي �سُيحرزها املفح��س احلا�سل على عالمة اأقل من الدرجة 

 .)Hanley & McNeil, 1982( املعيارية

وقد ك�سفت درا�سة )الر�سي واآخرون )Laracy et al., 2016( اأّن قيم امل�ساحة حتت املنحنى جلميع املقايي�س املطبقة 

 )Quantity Comparison( يف الدرا�سة قد تراوحت بني 0.69 و0.82. وُوجدت اأق�ى هذه القيم عند ا�ستخدام مقيا�س

للتنب�ؤ باأداء العينة يف مقيا�س التمييز بني الكميات )Quantity Discrimination( فكانت القيم حم�س�رة ما بني 0.77 

و0.82. كما ُوجدت خ�سائ�س الدقة للقدرة التنب�ؤية الأداء املفح��سني اأ�سفل املئني 25 كاالآتي: قيم احل�سا�سية حم�س�رة 

بني 0.44 و0.69، قيم الن�عية حم�س�رة بني 0.70 و0.91، القدرة التنب�ؤية االإيجابية )PPV( تقع �سمن املدى من 

0.35 و0.60، والقدرة التنب�ؤية ال�سلبية )NPV( تراوحت ما بني 0.83 و0.90. اأما قيم الدقة الت�سخي�سية فقد تراوحت 
ما بني 0.68 و0.81. 
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كما اأ�سارت درا�سة ميث واآخرين )Methe et al., 2011( اإىل اأّن قيم امل�ساحة حتت املنحى للمقايي�س املطبقة على 

عينة املفح��سني من ال�سف االأول واملحّكات املعيارية املختلفة، قيمها اأعلى من امل�ست�ى املقب�ل فقد تراوحت ما بني 0.72 

و0.83. 

واأجرت درا�سة )Clarke et al., 2011( حتليَل ROC على عالمات العّينة يف املقايي�س القائمة على املنهاج ومقيا�س 

)TerraNova-3(. ومّت ا�ستخدام املئني 25 كدرجة قطع. وظهرت خ�سائ�س الدقة التنب�ؤية من خالل التحليل عرب قيم 
احل�سا�سية التي بلغت 0.96، والن�عية التي بلغت 0.81، وكذلك ُوجدت الدقة الت�سخي�سية م�ساوية للقيمة 0.83.

نتائج ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى داللة α = 0.05 يف اأداء تالميذ ال�سف االأول 

االأ�سا�سي يف مقايي�ص اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج ُتعزى ملتغرّيي النوع وااللتحاق بريا�ص االأطفال والتفاعل 

بينهما؟

جرى حتليل التباين الثنائي )Two-Way ANOVA(، والذي يفرت�س وج�د متغرّيين )الن�ع وااللتحاق بريا�س االأطفال( 
ُ
اأ

ي�ؤثران على املتغرّي التابع: درجات املفح��سني يف املقيا�س. فيتّم اختبار تاأثري كل متغرّي على حدة، وكذلك التفاعل بني هذين 

 )SPSS( املتغرّيين اإن وجد. مت القيام باإجراء حتليل التباين الثنائي با�ستخدام برنامج احلزم االإح�سائية للعل�م االجتماعية

من خالل التحليل )Univariate( امل�ج�د �سمن النم�ذج اخلطي العام )General Linear Model(. لقد ك�سف حتليل 

التباين لدى الثنائي )Two-Way ANOVA( باأّنه ال ت�جد فروق دالة اإح�سائًيا عند م�ست�ى داللة α= 0.05 على اأداء 

املفح��سني يف مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر ُتعزى ملتغرّيي االلتحاق بريا�س االأطفال ملا قبل املدر�سة والن�ع، اأو التفاعل 

فيما بينهما.

ويرّجح الباحث�ن اأن عدم وج�د فروق ذات داللة يع�د الأ�سباب ترتبط بن�عية اخلدمات الرتب�ية التي تقدمها ريا�س االأطفال 

ملرتاديها. فهي مرحلة ال تقع �سمن ال�سّلم التعليمي يف �سلطنة عمان. ونظًرا الأن هذه املرحلة تخل� من اأية مناهج ر�سمية 

لالأطفال يف هذه املرحلة العمرية فاإنه ال ميكن اجلزم باأّن ه�ؤالء املفح��سني قد تعر�س�ا ملهارات ترتبط بالقدرة العددية.

وقد اأ�سار الزغل�ل )2009( اإىل اأّن انتقال اأثر التعلم ي�سري اإىل االإفادة يف امل�قف التعليمي الالحق مما مت تعلمه من 

امل�قف التعليمي ال�سابق. ويتاأثر هذا االنتقال بعدة ع�امل منها: اخلربة ال�سابقة، واملمار�سة، والت�سابه والتماثل يف اخلربات 

والزمن الالزم لتعلم اخلربة والفا�سل الزمني الذي يف�سل تعّلم املهمة الثانية عن االأوىل. ومل يقع �سمن الع�امل ال�سابقة 

عامل الن�ع كم�ؤثر على انتقال اأثر التعّلم والذي ُيقا�س باأداء التلميذ على املقايي�س املطبقة يف هذه الدرا�سة لذلك مل يظهر 

فرق بني الذك�ر واالإناث يف االأداء والنتائج التي ح�سل عليها املفح��س�ن يف مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على 

املنهاج.

كالعل�م  املختلفة  العلمية  التخ�س�سات  يف  للتالميذ  االأكادميي  النجاح  اعتماد  �س�ء  يف  الدرا�سة  نتائج  تف�سري  وميكن 

والتكن�ل�جيا والهند�سة وغريها على تط�ير مهارات اأ�سا�سية يف الريا�سيات، حيث ُتّعد مهارات القدرة العددية – اأو التي 

ُيطلق عليها مهارات اال�ستعداد العددي املبكر – اأول مهارة يط�رها الطفل بطريقة طبيعية تط�رية خالل من�ه، اأو من خالل 

التعّلم املق�س�د الر�سمي الذي يتلقاه يف م�ؤ�س�سات التعليم.  

فالعالقة وثيقة جًدا بني التمّكن من مهارات اال�ستعداد العددي املبّكر وتط�ير مهارات الريا�سيات الالحقة ب�سكل عام. 

فمن ال�سروري اأن يتّم الك�سف عن ال�سع�بات وامل�سكالت التي قد يتعر�س لها الطفل يف مهارات القدرة العددية على وجه 
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.)Leracy et al., 2016( اخل�س��س يف �سبيل تعزيز التح�سيل واالإجناز يف الريا�سيات يف املراحل الدرا�سية فيما بعد

كما اأّن هناك ارتباًطا وثيًقا بني التقليل من وج�د العجز يف اكت�ساب مهارات الريا�سيات يف املرحلة الدرا�سية وبني 

اأنظمة التقييم التي ت�ستخدم اأدوات دقيقة يف حتديد التالميذ الذين قد يعان�ن من م�سكالت وتعرث يف اإحراز التقدم العلمي 

املطل�ب. فكلما كانت االأدوات ر�صينة ودقيقة وذات خ�سائ�س ت�سنيفية مرتفعة كان عدد املخرجات التعليمية التي تعاين 

من م�سكالت التعّلم اأقل. ولهذا كان االهتمام يف هذه الدرا�سة م�جًها لتقدمي اأدوات تقييم بخ�سائ�س �سيك�مرتية ق�ية، 

وذات دقة ت�سنيفية مرتفعة. ومن اأجل حتقيق ذلك، مّت تقييم مقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة على املنهاج – التي 

ّممت وا�سُتخدمت الأغرا�س امل�سح ال�سامل الذي يهدف اإىل التعرف على الطلبة الذين يعان�ن بالفعل من م�سكالت يف  �سُ

اكت�ساب مهارات اال�ستعداد العددي املبكر – للعمل على حتديد اأوجه امل�ساعدة والدعم املمكن تقدميها يف �س�ء نقاط ال�سعف 

واالحتياج لدى ه�ؤالء الطلبة.  

اأظهرت التحليالت االإح�سائية قيما مرتفعة للثبات. فكانت معامل كرونباخ األفا بقيمة 0.97 يف مقيا�س تعّرف العدد، 

0.88 يف مقيا�س العدد املفق�د، و0.83 يف مقيا�س التمييز بني الكميات. ُتعّد هذه القيم منا�سبة جدًا اإذا كان الغر�س من 
ا�ستخدام االأدوات ه� عملية امل�سح ال�سامل اأو الفرز.

وُتعّد خ�سائ�س الدقة مك�ًنا رئي�سًيا اآخر يف �سبيل دعم اأدوات التقييم والنظام التقييمي ب�س�رة عامة، حيث اأّن �سعف 

االأدوات يف خ�سائ�س الدقة )احل�سا�سية والن�عية والدقة الت�سخي�سية( ي�ؤدي اإىل اأخطاء فادحة يف الت�سنيف. وبالتايل يف 

اتخاذ القرارات املرتبطة بذلك. فعلى �سبيل املثال، اإّن اأدوات التقييم ذات احل�سا�سية املنخف�سة )Low Sensitivity( تق�د 

اإىل اأخطاء يف ت�سنيف التالميذ الذين يحتاج�ن حًقا للم�ساعدة. ويرتّتب على ذلك حرمان عديد من املفح��سني املعر�سني 

للخطر )At Risk Students( من الدعم واخلدمات والتدري�س املكّثف الذي يحتاج�ن اإليه. وكذلك فاإّن اأدوات التقييم 

ذات الن�عية املنخف�سة )Low Specificity( تزيد من درجة اخلط�رة لدى احلاالت االإيجابية اخلاطئة )FN( فتزيد بذلك 

من فر�س تقدمي خدمات وتدخالت عالجية لتالميذ لي�س�ا بحاجة اإليها يف ال�اقع. لذا دعت هذه االعتبارات لظه�ر ت��سيات 

.)Laracy et al., 2016( الأن تك�ن قيم احل�سا�سية والن�عية يف اأدوات التقييم من %90 فاأعلى

وبح�ساب خ�سائ�س الدقة ملقايي�س اال�ستعداد العددي املبكّر القائمة على املنهاج وقائمة ت�سخي�س �سع�بات التعلّم تراوحت 

قيم احل�سا�سية ما بني 0.48 ملقيا�س تعّرف العدد و0.57 ملقيا�س التمييز بني الكميات؛ بينما تراوحت قيم الن�عية ما بني 

0.90 و0.96 ملقيا�سي العدد املفق�د والتمييز بني الكميات. وب�سبب قيم الن�عية املرتفعة، فيمكن االعتماد على هذه املقايي�س 
يف حتري احلاالت االإيجابية ومتحي�سها. 

اإّن املقايي�س التي تهدف اإىل الك�سف الدقيق عن احلاالت االإيجابية – اأي املفح��سني املعر�سني للخطر – هي املقايي�س التي 

متتلك قيم عالية للن�عية )Specificity(. اأما املقايي�س التي تهدف اإىل تقلي�س عدد احلاالت ال�سالبة هي تلك املقايي�س 

ذات القيم املرتفعة للح�سا�سية )Sensitivity(. واأخريا ميكن الق�ل اأّن اأدوات ومقايي�س اال�ستعداد العددي املبّكر القائمة 

على املنهاج، هي اأدوات فاعلة يف عملية التقييم للمفح��سني يف ال�سف االأول االأ�سا�سي. فكما تبنّي اأّنها ذات خ�سائ�س 

�سيك�مرتية مالئمة من حيث ال�صدق والثبات لعملية التقييم الأغرا�س امل�سح ال�سامل. وقد ات�سح اأي�سا امتالكها خل�سائ�س 

الدقة الت�سخي�سية التي متّكن املعلمني والرتب�يني واملهتمني من تطبيقها لفرز التالميذ املعر�سني لف�سل الريا�سيات.
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التضمينات التربوية
يف �س�ء نتائج الدرا�سة ميكن الق�ل باأّنها ا�ستملت على عدد من الت�سمينات الرتب�ية، وهي التالية:

من املمكن اإدراج املقايي�س القائمة على املنهاج �سمن اأ�ساليب التقييم املدرجة �سمن وثيقة تق�مي تعّلم التالميذ مل�اد  -

املجال الثاين وذلك من لل�سف االأول اإىل ال�سف الرابع. 

يتّم اإعداد وتدريب املعلمني على العمل وفق معايري اإعداد وتطبيق املقايي�س القائمة على املنهاج �سمن برامج االإمناء  -

املهني.

يجب تنظيم دورات تدريبية ملعلمات املجال الثاين يف احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي الإعداد جمم�عة وا�سعة من  -

املقايي�س مهارات اال�ستعداد العددي املبّكر وتك�ين بنك من اأوراق العمل اجلاهزة للتطبيق.

 من املهم ت�ظيف هذه املقايي�س وتفعيلها من قبل املعلمات يف مدار�س احللقة االأوىل على تالميذ ال�سف االأول، فهي  -
تك�سف – بالفعل – عن م�سكالت يف مهارات متلفة وهذا ميّكن املعلم من اتخاذ قرارات تدري�سية ت�ساعد التالميذ 

وتدعمهم وتعزز تعّلمهم.

ُت�ستخدم مقايي�س اال�ستعداد العددي املبكر كاأدوات تقييم للتالميذ املر�سحني لالإدراج �سمن برنامج �سع�بات التعّلم.  -

فتبًعا للنظام الت�سخي�سي املعم�ل به يف مدار�س احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي يف �سلطنة عمان فاإّنه يتّم 

ت�سخي�س تالميذ ال�سف االأول يف نهاية الف�سل الثاين من العام الدرا�سي، وبا�ستخدام نتائج مقايي�س اال�ستعداد 

العددّي املبّكر ميكن تقييم قدرة التالميذ يف املهارات االأ�سا�سية وو�سع االأهداف التعليمية املنا�سبة لتدري�سهم.
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