دراسات نفسية و تربوية

2018  جوان/1  عدد،11 مجمد

فعالية العمميات العقمية كمحكات لتشخيص صعوبات تعمم مادة الرياضيات
دراسة مقارنة لحاالت تالميذ التعميم االبتدائي من ذوي النتائج الضعيفة والنتائج المرتفعة في الرياضيات
The effectiveness of mental processes as standards to diagnose learning difficulties in
mathematics
A comparative study of primary school students the cases with both low and high scores
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، لتشخيص حاالت صعوبات تعمـ الرياضيات، سعت الدراسة الحالية لمكشؼ عف فعالية العمميات العقمية:ممخص
: والمتمثمة في،وىذا انطالقا مف التناوؿ المعرفي الذي حدد أىـ العمميات المعرفية المتحكمة في تعمـ الرياضيات

: تـ تطبيؽ مجموعة مف االختبارات العقمية.  واالنتباه، التمثيؿ الفضائي، التذكر البصري،اإلدراؾ البصري
: المصفوفات المتتابعة المموف لػ،  اختبار رسـ الرجؿ،REY

 الشكؿ المعقد ؿ،NEMI 2،WISC (

عمى عينة مف التالميذ، )Piaget  بياجيو:  اختبار توجيو اليميف واليسار لػ،  التنظيـ البياني لإلدراؾ،Ravenرافف
 وخمصت الدراسة إلى نتائج جد ميمة تمثمت في،ذوي النتائج الضعيفة وذوي النتائج المرتفعة في الرياضيات
 ذات عالقة باالضطراب الذي يمس إحدى العمميات العقمية،تشخيص أىـ الصعوبات التي يواجييا التالميذ

. والتي ثمنت أيضا قيمة فعاليتيا في تشخيص صعوبات تعمـ الرياضيات،السابقة الذكر
 تالميذ التعميـ االبتدائي/  تشخيص صعوبات تعمـ الرياضيات/  العمميات العقمية: الكممات المفتاحية
Summary: The present study aims to reveal the effectiveness of mental tests selected for
application , to diagnose cases of difficulties in learning mathematics, From the cognitive
approach, which identified the most important processes controlling knowledge in learning
mathematics, Visual perception, Visual remember, space representation and attention, Been
applied to a range of mental tests :( NEMI 2 – WISC-complex figure for REY- Draw a man
test- Successive color matrices- Organization chart for cognition- Steer left and right), a
sample of students with low results in mathematics. The study found very important results
was the diagnosis main difficulties faced by students, related to the disorder, which affects
one of the above mental processes , which also praised the value of diagnostic tests.
Keywords: the effectiveness of mental / Diagnosis of learning difficulties of mathematics/
Pupils in primary education

*corresponding author
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مقدمة:

بالرغـ مف اإلصالحات الجذرية التي عرفتيا المنظومة التربوية لمواكبة التقدـ العممي ،إال أننا ما نزاؿ

نصادؼ حاالت كثيرة مف تدني االنجاز لدييا ،إف لـ نقؿ تعاني مف ضعؼ التحصيؿ ،باألخص في مادة

الرياضيات ،التي تعتبر لغة رمزية ،وىي األساس لمكثير مف أنماط تواصؿ اإلنساف ،مف حيث التفكير واالستدالؿ،
وادراؾ العالقات الكمية ،والمنطقية واليندسية ،وىي أشمؿ مف الحساب ،ألنيا درست البنية الكمية لألعداد وعالقتيا

(الزيات،1998 ،ص .)546

ىذا ما جعمنا نتساءؿ إذا كاف ضعؼ التحصيؿ في ىذه المادة راجع لمنظاـ التربوي أو لخصوصية إمكانيات

وقدرات التالميذ ،وبتعميؽ مطالعتنا النظرية في التراث السيكولوجي المعرفي والتربية الخاصة ،أثار انتباىنا مفيوـ

صعوبات التعمـ الذي يعرؼ حسب تحديد لجنة الرابطة القومية لصعوبات التعمـ سنة

 ،1988بأنو مجموعة

متباينة مف االضطرابات التي تظير في صورة صعوبات كبيرة في اكتساب واستخداـ كؿ مف ميارات االستماع

والكالـ والقراءة والقدرة عمى التفكير وحؿ المسائؿ الرياضية ،عمما بأف ىذه االضطرابات تنشأ لدى الفرد كداللة
لالختالؿ الوظيفي لمجياز العصبي المركزي ،تستثني منيا تمؾ الصعوبات التي تنشأ مف ضعؼ الحواس أو

التخمؼ العقمي أو االضطراب الوجداني أو الخمفيات االقتصادية أو التعميمية (سالـ وآخروف،

،2008ص ،)25

ليذا يشير األخصائيوف إلى أف المشكمة الرئيسية المميزة لصعوبات التعمـ ىي التفاوت بيف األداء و القابمية

(النوبي،2011 ،ص.)20

وما ييمنا في ىذا الموضوع ىو صعوبات تعمـ الرياضيات الذي شغؿ اىتماـ المربيف والباحثيف في المجاؿ
السيكولوجي في وقتنا الحاضر (حمادي وآخروف، 2000 ،ص  ،)149إذ عرفيا (الزيات )2002 ،بأنيا مصطمح
يعبر عف عسر أو صعوبات في استخداـ وفيـ المفاىيـ والحقائؽ الرياضية ،والفيـ الحسابي واالستدالؿ العددي
والرياضي واجراء العمميات الحسابية  .أما

)(Lee- Swanson& Jerman, 2006فيرى أف صعوبة تعمـ

الرياضيات ،وذوي صعوبة الرياضيات ،وضعؼ الميارة الرياضية ،وذوي صعوبة الحساب ،كميا مفاىيـ تشير إلى

مصطمح عاـ ،يتضمف صعوبة كؿ الجوانب الحسابية(الزيادة ،ب س

 ،ص. )6ويتمثؿ اضطرابيا في صعوبة

الربط بيف الرقـ ورمزه ،صعوبة في تمييز األرقاـ ،صعوبة في كتابة األرقاـ،وقمبيا أو كتابتيا معكوسة ،صعوبة في

إتقاف بعض المفاىيـ الخاصة بالعمميات الحسابية (النوبي ،2011 ،ص.)85

والجدير بالذكر أف صعوبات التعمـ الحسابي أو العجز الرياضي النمائي تعد األكثر انتشا ار بيف األطفاؿ في

مرحمة التعميـ االبتدائي ،وذلؾ حسب ما أقره كؿ مف

& Geary 1993 & Jordan et Montani 1997

 . Butter Worth2001&Miller etMercer 1997وقد حاوؿ العديد مف الباحثيف ،منيـ

Manon et

Kerem 2001 & Shalev & Badian 1999تحديد معدالت انتشاره ،فوجدوا أنو يتراوح بيف  3إلى 6،5
 . وفي مصر وجد(عواد )1988 ،أف   46،28مف األطفاؿ بالصؼ الثالث االبتدائي يعانوف مف صعوبات
تعمـ الحساب ،كما وجد (توفيؽ )1993 ،في دراسة أجراىا بالبحريف مع تالميذ الصفوؼ مف الرابع إلى السادس

ابتدائي ،وجد   10،8منيـ يعانوف مف صعوبات التعمـ ،وقد جاءت الصعوبات األكاديمية المتعمقة بالحساب
في المرتبة األولى (خالد زيادة.)2005 ،

 -1مشكمة الدراسة:
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بناءا عمى النسب المعروضة أعاله والتي تشير لالنتشار الواسع لظاىرة صعوبات تعمـ الرياضيات ،نجد أف األمر
يستدعي التفكير وبجدية في تشخيص ىذه الحاالت ،وفي ىذا السياؽ أقرت أغمبية الدراسات و

التناوالت النظرية

في المجاؿ العصبي والمعرفي أف ىذه الصعوبات ترجع إلى اضطراب يمس العمميات العقمية ،والتي تظير جميا

في صعوبات في اإلدراؾ البصري ،اضطراب االنتباه ،صعوبات في التذكر ،اضطراب المغة ،وصعوبات في
التصور البصري المكاني ( النوبي( ،)2011 ،الزيات( ،)1998 ،سالـ وآخروف.)2008 ،

وفي ذات السياؽ نتساءؿ بدورنا عف طبيعة العمميات العقمية التي تتميز بيا الحاالت المدروسة مف ذوي

النتائج الضعيفة في مادة الرياضيات عف أقرانيـ مف ذوي النتائج المرتفعة ،في الجوانب السابؽ ذكرىا وما إذا كاف
ليذه العمميات دور في الحكـ عف وجود صعوبات تعمـ في الرياضيات لدييـ.وىذا مف خالؿ اإلجابة عمى
التساؤالت التالية:
تساؤالت الدراسة:

1ػ ىؿ يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في مستوى الذكاء العاـ ؟

-2ىؿ يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في اإلدراؾ البصري ؟

 -3ىؿ يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في التذكر البصري ؟
 -4ىؿ يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في التصور البصري المكاني ؟
 -2فرضيات الدراسة:

1ػ يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج

المرتفعة في مستوى الذكاء العاـ لصالح ذوي النتائج المرتفعة.

 -2يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في اإلدراؾ البصري لصالح ذوي النتائج المرتفعة.

 -3يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في التذكر البصري لصالح ذوي النتائج المرتفعة.
 -4يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج
المرتفعة في التصور البصري المكاني لصالح ذوي النتائج المرتفعة.
 -3أىداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تسميط الضوء عمى ضرورة إيالء أىمية لموضوع صعوبات تعمـ الرياضيات،وما

ينجـ عنيا مف ضعؼ مستوى تحصيؿ التالميذ في ىذه المادة ،مف أجؿ تباحث أسبابيا والتدخؿ لتشخيص

الوضعية وحصر أىـ العوامؿ المتسببة في ذلؾ ،بالتالي تيدؼ دراستنا إلى اإللماـ بأىـ العمميات العقمية التي
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تتدخؿ في تعمـ الرياضيات والتي يمكف االستدالؿ مف خالؿ فعاليتيا أو فشميا عمى الصعوبات التي يعاني منيا

التالميذ ذوي التحصيؿ الضعيؼ في مادة الرياضيات ،مف جراء االضطرابات التي مست تمؾ العمميات لدييـ.
 -4تحديد المفاىيم:
تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات:

يعتبر" ىاولوزمالؤه )  "( 1979التشخيص عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ التقييـ وىو مصطمح مستعارمف العموـ
الطبية ،ويستخدـ بشكؿ خاص في ميداف التربية الخاصة ألغراض الحكـ عمى السموؾ.وفي التربية الخاصة أمثمة
متعددة عمى عممية التقييـ أوالتشخيص ،فمثال:يصنؼ األفراد إلى موىوبيف أو عادييف أو معوقيف عقمياً بناءعمى

بناء عمى وحدات الديسبؿ المقاسة لدييـ،كما يصنؼ
نسب ذكائيـ،كمايصنؼ األفراد إلى عادييف أو معوقيف سمعياً ً
بناء عمى قد ارتوـ البصرية المقاسة ،كما يصنؼ األفراد إلى عادييف أو ذوي
األفراد العادييف أو معوقيف بصرياً ً

بناء عمى أدائيـ عمى المقاييس الخاصة بصعوبات التعمـ  .وىكذا يتـ تقييـ أداء الفرد أو
صعوبات تعمميو ً
بناء عمى المعمومات التي يحصؿ عمييا االختصاصي نتيجة لعممية القياس،ومقارنتيا بالمعايير الخاصة
تشخيصو ً
بكؿ مظير مف مظاىر السموؾ التي يقيسيا ذلؾ المقياس (البطاينة والرشدان.)205 :2005 ،

التعريف اإلجرائي:

يقصد بتشخيص صعوبات تعمـ الرياضيات في ىذه الدراسة ىو تحديد فئة ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات مف
خالؿ جممة مف الخطوات مستخدماً في ذلؾ األدوات التشخيصية التالية:

* -دراسة النتائج المدرسية لمتمميذ في مادة الرياضيات خالؿ مساره الدراسي.
* -رائز رسـ الرجؿ ل ػgoodenough :لقياس الذكاء العام.

* -رائز المصفوفات المتتابعة المموف لػ :جوف رافف .Raven
* -رائز التوجيو (يميف/يسار) لػ :جوف بياجيو .J. Piaget
* -رائز الشكؿ المعقد لػ :راي . Rey
*-سمـ الذكاء ػؿ :ويكسمر لألطفاؿ النسخة الرابعة .Wisc IV :
* -السمـ الجديد لتقدير الذكاء NIMI 2
* -رائز  Stroopلتقدير االنتباه .
التعميم االبتدائي:

وذلؾ حسب النظاـ التربوي الجديد في إطار إصالح المنظومة التربوية،حيث قسمت مرحمة التعميـ االبتدائي إلى

ثالثة أطوار وكؿ طور يشتمؿ عمى:
* -الطور األوؿ مف التعميـ االبتدائي  :السنتيف األولى والثانية مف التعميـ االبتدائي.

* -الطور الثاني مف التعميـ االبتدائي  :السنتيف الثالثة والرابعة مف التعميـ االبتدائي.
* -الطور الثالث مف التعميـ االبتدائي  :السنة الخامسة مف التعميـ االبتدائي ( وزارة التربية الوطنية،الوثيقة
المنيجية لنشاط التربية الخمقية في مرحمة التعميم االبتدائي.)22 :2008 ،
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التعريف اإلجرائي:

يقصد بتالميذ التعميـ االبتدائي في ىذا البحث عمى أنوـ تالميذ جميع مستويات التعميـ االبتدائي لمسنة الدراسة

.2017/2016

 -5اإلطار النظري لمدراسة:
صعوبات التعمم :تعرؼ لجنة صعوبات التعمـ ومجمس األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ،صعوبات التعمـ بأنيا
مفيوـ يشير إلى طفؿ عادي مف ناحية القدرة العقمية العامة والعمميات الحسية ،والثبات االنفعالي ،توجد لديو

عيوب نوعية في اإلدراؾ والتكاممية أو العمميات التعبيرية والتي تعوؽ تعممو بكفاءة ،وىذا التعريؼ يتضمف

األطفاؿ الذيف لدييـ خمؿ في الجياز العصبي المركزي (السيد،

 ،2003ص  .)95وتظير صعوبات التعمـ في

شكميف ىما:
• صعوبات التعمم األكاديمية :تشير إلى االضطراب الواضح في تعمـ القراءة أو الكتابة أو الحساب ،وىي نتيجة

محصمة لصعوبات التعمـ النمائية (النوبي،2011 ،ص.)57
• صعوبات التعمم النمائية:

ىي واحدة مف العوامؿ التي تفسر انخفاض التحصيؿ الدراسي حيث تتضمف

اضطرابات في فاعمية االنتباه واإلدراؾ والذاكرة والتفكير والمغة ،تمؾ االضطرابات التي تؤدي إلى صعوبات تعوؽ
التقدـ األكاديمي (سالـ وآخروف،2008 ،ص .)69ويظير ىؤالء األطفاؿ تباعدا واضحا بيف أدائيـ العقمي المتوقع
كما يقاس باختبار الذكاء ،وأدائيـ الفعمي كما يقاس باختبار التحصيؿ في مجاؿ أو أكثر (النوبي،

،2011ص.)61

والجدير بالذكر أف ىذيف النوعيف مف الصعوبات غير مستقميف تماما ،بؿ ىناؾ عالقة قوية بينيما ،فالطفؿ
الذي يعاني مف صعوبات تعمـ نمائية البد أف يؤدي بو ذلؾ إلى صعوبات تعمـ أكاديمية ،باإلضافة إلى أف
صعوبات التعمـ النمائية تتعمؽ بالوظائؼ الدماغية والعمميات المعرفية ،وىذه الصعوبات في األصؿ ترجع إلى

اضطرابات وظيفية في الجياز العصبي المركزي (سالـ وآخروف،

،2008ص .)71ومف المظاىر العامة لذوي

صعوبات التعمـ نجد :التمتع بقدرات عقمية عادية ،الضعؼ اإلدراكي ػ الحركي،اضطراب االنتباه ،الميؿ لمتشتت
نحو المثيرات الخارجية ،اضطراب الذاكرة والتفكير ،مشكالت أكاديمية محددة في القراءة والحساب ...إلخ  ،وكذا

تقمبات شديدة في المزاج (النوبي،2011 ،ص .)76كما يظير عمييـ أيضا اضطراب اإلحساس البصري مما
يفقده القدرة عمى التمييز ،قصور في إدراؾ االتجاىات واألماكف ( فوؽ/تحت  ،يميف/يسار ...إلخ)  ،واضطراب
في اإلدراؾ يظير في صعوبة تمييز مثال األشكاؿ اليندسية (سالـ وآخروف،2008 ،ص.)29

صعوبات تعمم الرياضيات:

قدـ كوسؾ ( )Kosc 1974تعريؼ نفسي ػ عصبي لصعوبات الحساب النمائي

كصعوبة عمى مستوى األداء في الرياضيات ناتجة عف تمؼ

déficitواقع عمى أجزاء المخ المسؤولة عمى

الحساب.وعرفيا (الزيات )2002 ،بأنيا صعوبات في استخداـ وفيـ المفاىيـ الرياضية ،والفيـ الحسابي
واالستدالؿ العددي والرياضي واجراء العمميات الحسابية (المجيدؿ وآخروف ،)2009 ،كما تعتبر اضطراب نوعي
في تعمـ المفاىيـ الرياضية ،ويرتبط ىذا االضطراب باضطرابات وظيفية في الجياز العصبي المركزي (الزيات،

،1998ص .)548والجدير بالذكر أف تعمـ الرياضيات عامة وتعمـ الحساب خاصة ،يتطمب كفاية ميارات
التصور البصري المكاني والمفاىيـ الكمية ،والمعرفة بمدلوالت األعداد وقيمتيا (غني،
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تتطمب الذاكرة وميارات المغة والقدرة عمى عمؿ تمثيالت عقمية لمعدد والمكاف ،و أيضا عممية تنظيـ المعطيات

الرياضية (حمادي وآخروف،2000 ،ص.)149

وتظير صعوبات تعمـ الرياضيات جميا بشكؿ صعوبة العد ،صعوبة تمييز األعداد ،صعوبة معالجة الرموز

الرياضية ذىنيا أو كتابة ،وخمط األعداد (زيادة ،)2005 ،عدـ القدرة عمى وضع األرقاـ في صفوؼ ،صعوبة في
فيـ المسائؿ الحسابية ،صعوبة في فيـ الرموز الرياضية ،صعوبة في إجراء العمميات الحسابية (غني،
،2010ص ،)160صعوبة في فيـ القيمة المكانية لمعدد (آحاد ،عشرات ،مئات)  ،مثال كأف يجمع = 12+25

 ،01ويفسر ذلؾ عمى النحو اآلتي  ،10=1+2+2+5 :مع عكس منزلة األرقاـ،إذ كتب

 01عوض ( 10أبو

حالوة.)2009 ،
ومف الخصائص النفسية  ،العصبية والمعرفية التي يتميز بيا التالميذ مف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات
نجد :امتالؾ نسبة ذكاء متوسطة فـ ا فوؽ (حمادي وآخروف،2000 ،ص ،)149لكنيـ يواجيوف صعوبات خاصة
في مجاؿ اإلدراؾ والتذكر والتصور (الزيات،1998 ،ص ،)548وقد حدد كؿ مف ،Strang & Rourke 1985
األخطاء التي يرتكبيا التالميذ مف ذوي صعوبات التعمـ ،والمتمثمة في أخطاء في التنظيـ المكاني لمكميات،

أخطاء في االنتباه البصري ،أخطاء في حركة الكتابة ،أخطاء االستنتاج والضبط العددي،أخطاء في االحتفاظ

واالستالؼ في إجراء العمميات الحسابية (الزيادة ،ب ت،ص .)8

تشخيص صعوبات التعمم :اعتمد أغمبية الباحثوف في تشخيص صعوبات التعمـ عمى المحكات األساسية الثالثة

اآلتية:

• محؾ التباعد أو التبايف :يقصد بو تباعد بيف القدرة العقمية لمفرد (الذكاء)  ،والتحصيؿ األكاديمي.
• محؾ التربية الخاصة :يشير إلى أف ذوي صعوبات التعمـ ال يمكف تعميميـ بالطرؽ العادية ،بؿ البد مف تعميميـ
الميارات األكاديمية بطرؽ التربية الخاصة ،وذلؾ بسبب وجود االضطرابات النمائية التي تمنع أو تعيؽ قدرة

الطفؿ عمى التعمـ (سالـ وآخروف،2008 ،ص.)41

• محؾ االستبعاد :فيو يستبعد األطفاؿ ذووا صعوبات التعمـ الناتجة عف التخمؼ العقمي واضطرابات سمعية
وبصرية ،واضطرابات انفعالية (زيادة.)2005 ،

خصائص العمميات العقمية والمعرفية لذوي صعوبات التعمم :
أ ــ الذكاء :ىو القدرة عمى الفيـ واالستيعاب والتكيؼ لمحاالت واألوضاع الجديدة ،وىو القدرة كما تبدو مف خالؿ
أداء الفرد الخاصة بقياس النمو العقمي ،تطبؽ الستبعاد أثر اإلعاقة العقمية عمى تحصيؿ الطالب ،فإذا تحصؿ

عمى نسبة الذكاء (  85ػ  )115وأظير مع ذلؾ تدنيا في التحصيؿ ،اعتبر مف ذوي صعوبات التعمـ (سالـ

وآخروف،2008 ،ص.)38

ب ـــ االنتباه :يقصد بو القدرة عمى اختيار العوامؿ المناسبة وثيقة الصمة بالموضوع مف بيف مجموعة مف المثيرات
التي يصادفيا الكائف الحي في كؿ وقت يحاوؿ فيو الطفؿ االنتباه واالستجابة لمثيرات كثيرة (سالـ وآخروف،

،2008ص ،)70كما يقصد باالنتباه االنتقائي القدرة عمى االحتفاظ واالستمرار في االنتباه إلى موضوع االنتباه في
ظؿ وجود العديد مف المشتتات (الزيات،1998 ،ص.)252
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وقد توصؿ Badian 1983إلى أف العديد مف األطفاؿ يرتكبوف الكثير مف األخطاء الحسابية ،مثؿ األخطاء

االسترجاعية (صعوبة إجراء العمميات الرياضية) ليس بسبب صعوبة رياضية خاصة ولكف بسبب صعوبة إنتباىية
أكثر عمومية (زيادة.)2005 ،
ت ــــ اإلدراك البصري :ىو عبارة عف عممية مركبة مف استقباؿ ،دمج وتحميؿ المثيرات البصرية بواسطة فعاليات
حركية ذىنية ،وعمميات حركية مشروطة بقدرة التمييز بيف الضوء والقدرة عمى رؤية األشياء الصغيرة (أبو حالوة،

.)2009

واالضطراب عمى ىذا المستوى يظير جميا في الصعوبة التي يشعر بيا التالميذ في ترجمة ما يروف ،إذ ال

يميزوف العالقة بيف األشياء ،وعندما ينسخوف شيئا فيـ يكرروف النظر إلى النموذج الذي يقوموف بنسخو،صعوبة
في تمييز الشكؿ عف األرضية ،أو عقد مقارنة بصرية (النوبي،2011 ،ص .)86وبالتالي يمكف توضيح اضطراب

اإلدراؾ البصري في الجوانب اآلتية:

*ػ عدـ القدرة عمى التمييز بيف الشكؿ واألرضية :يفقد التمميذ مكاف المتابعة في الصفحة التي أمامو ،ال ينيي
حمو لممشكالت عمى صفحة واحدة ،يجد صعوبة في قراءة األعداد متعددة األرقاـ ،مثؿ .372193

*ػ التمييز البصري :صعوبة في التمييز بيف األرقاـ ،مثال (  ،)6،9صعوبة في تمييز النقود ورموز العمميات،

اليميف واليسار ....إلخ.

*ػ العالقات المكانية :صعوبة في نسخ األشكاؿ ،صعوبة في الخصائص االتجاىية لمعمميات الحسابية (االحتفاظ

 /االستالؼ ) ،وضع األرقاـ العشرية والفاصمة في غير مكانيا (الزيات،1998 ،ص.)560
ث ـــ التذكر البصري  :يرى (راجح  )1993 ،أف التذكر بمعناه العاـ ىو استعادة ما سبؽ أف تعممناه واحتفظنا بو،
ولو طريقتاف ىما االسترجاع (استحضار الماضي في صورة ألفاظ أو معاف أو حركات أو صور ذىنية)

التعرؼ (شعور الفرد أف ما يدركو اآلف جزء مف خبراتو السابقة ،وأنو معروؼ ومألوؼ لديو وليس شيء جديد

 ،و

عميو) (زيادة.)2005 ،

والجدير بالذكر أف لمذاكرة ثالثة أقساـ :القصيرة ،العاممة ،والبعيدة ،حيث تتفاعؿ تمؾ األجزاء مع بعضيا

البعض لتخزيف واستخراج المعمومات والمثيرات الخارجية عند الحاجة إلييا ،لذلؾ عادة ما يفقد األطفاؿ الذيف
يعانوف مف صعوبات التعمـ القدرة عمى توظيؼ تمؾ األقساـ ،أو بعضيا بالشكؿ المطموب ،بالتالي يفقدوف الكثير

مف المعمومات (النوبي،2011 ،ص )78كما يكمف اضطراب الذاكرة عمى المدى القصير في عدـ القدرة عمى

االحتفاظ بالحقائؽ الرياضية أو المعمومات الجديدة ،ينسى خطوات الحؿ ،غير قادر عمى االحتفاظ بمعنى الرموز،
أما عمى المدى الطويؿ فيظير اضطراب الذاكرة في العمؿ ببطء ،أخذ وقت في استرجاع الحقائؽ الرياضية ،ينسى
خطوات الحؿ لممشكالت المتعمقة بالدروس السابقة (الزيات،1998 ،ص.)561
ج ــــ التصور البصري المكاني( :التمثيل الفضائي)  :يعرفو (الزيات  )1998بأنو وضع األشياء أو المدركات في
الفراغ ،بحيث يتعيف عمى الطفؿ أف يتعرؼ عمى إمكانية تسكيف شيء ما أو رمز أو شكؿ (حروؼ ،أشكاؿ) في
عالقة مكانية ليذا الشيء مع األشياء األخرى المحيطة بو .أما

(مميكة )1998 ،فيعرفو بأنو القدرة عمى فيـ

وتصور التمثيالت البصرية والعالقات المكانية في أداء المياـ ،مثؿ قراءة الخرائط ،وتصور أشياء مف فراغ مف

منظور مختمؼ ،والقياـ بالعمميات اليندسية المختمفة (زيادة،
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األشياء ( الشكؿ والحجـ والموف)  ،والمواقع النسبية لألشياء (المسافة ،بجانب ،خمؼ)  ،وتدوير األشياء عمى أنيا

نفس األشياء (الدوراف واالنقالب)  ،تركيب وتفكيؾ األشياء وتمييز الرموز (عالمة يساوي ،وعالمة الطرح)

،

والتوجيو المكاني وتفسير الرسوـ (بدوي،2009 ،ص.)54

والجدير بالذكر أف أطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ غالبا ما يكتسبوف صعوبات تعمـ الرياضيات بسبب ارتباكيـ

واضطرابيـ وعدـ تمييزىـ بيف مفاىيممثؿ :أعمى  /أدنى  ،فوؽ  /تحت ...إلخ (الزيات،1998 ،ص.)551
 -6اإلجراءات الميدانية لمدراسة :
المنيج المعتمد :اعتمدنا المنيج الوصفي كوننا سنحاوؿ تشخيص الصعوبات التي يعاني منيا التالميذ مف خالؿ
تطبيؽ بطارية مف اختبارات الذكاء والقدرات العقمية ،لذلؾ سنعتمد عمى دراسة الحالة والتي يقصد بيا تناوؿ
الموضوع مف خالؿ فرد أو جماعة تقوـ عمى أساس التعمؽ في دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الوحدة قصد
الوصوؿ إلى تعميمات عممية (الرشيدي ،2000 ،ص  ،)72كما أنيا تكشؼ لنا وقائع حياة شخص معيف منذ
ميالده وحتى الوقت الراىف (ممحـ ،2002 ،ص.)573

عينة الدراسة :تـ اختيار حاالت عينة بحثنا بطريقة مقصودة بالمدارس اآلتية (مدرسة الشييد عوف بوعالـ /

مدرسة اإلخوة رباحي  /مدرسة مرج شكير الجديدة) بوالية المدية وذلؾ لمتسييالت والمساعدات التي منحت لنا
لتطبيؽ اختبارات الذكاء والعمميات المعرفية ،وقد بمغ عدد أفراد أو حاالت دراستنا عشرة تالميذ مف مستوى الرابعة

مف التعميـ االبتدائي (  )05منيـ ممف تحصموا عمى نتائج جد ضعيفة في مادة الرياضيات ،و(  )05ممف تحصموا
عمى نتائج جد مرتفعة والجدوؿ الموالي يوضح خصائص عينة دراستنا.
جدول رقم ( :)01خصائص الحاالت المدروسة من حيث المستوى الدراسي و التحصيمي .
التالميذ المتحصمون عمى نتائج جد ضعيفة في الرياضيات
الرقم

االسم

العمر الزمني

المستوى
الدراسي

المعدالت المحصل عمييا في مادة

اإلعادة لمسنة

الرياضيات خالل المسار الدراسي

01

ىاجر

 11سنة و  05أشير

 04ابتدائي

معيدة

01 / 2.95 / 01 / 2.18 / 1.75

02

يعقوب

 09سنوات و  08أشير

 04ابتدائي

غير معيد

3.75 / 05 / 4.80 / 4.50

03

فتحي

 11سنة و  02شيريف

 04ابتدائي

معيد

4.50 / 2.75 / 2.93 / 03 / 3.15

04

أسماء

 09سنوات و  06أشير

 04ابتدائي

غير معيدة

2.50 / 3.33 / 3.25 / 4.25

05

عبد الوىاب

 10سنوات و  01شير

 04ابتدائي

غير معيد

2.50 / 02 / 2.75 / 03

التالميذ المتحصمون عمى نتائج جد مرتفعة في الرياضيات
01

بالؿ

 09سنوات و  09أشير

 04ابتدائي

غير معيد

09 / 10 / 9.5 / 10

02

سمسبيؿ

 09سنوات و  04أشير

 04ابتدائي

غير معيدة

10 / 09 /8.5 /10

03

عبد الرحيـ

 09سنوات و  08شيريف

 04ابتدائي

غير معيد

9.75 / 10 / 10 / 10

04

عبد القادر

 09سنوات و  06أشير

 04ابتدائي

غير معيد

09 / 10 /10 / 9.25

05

لطفي

 09سنوات و  07شير

 04ابتدائي

غير معيد

9.50 / 10 / 9.75 / 09
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أدوات الدراسة:

انطالؽ مف اعتبار العديد مف الباحثيف في مجاؿ التربية الخاصة أف األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات

التعمـ يتميزوف بنسبة ذكاء في حدود المتوسط فما فوؽ ،لذلؾ حاولنا قياس الذكاء العاـ لمحاالت المدروسة بتطبيؽ
االختبارات التي اتفؽ العديد مف الباحثيف عمى تطبيقيا لتشخيص ذوي صعوبات التعمـ ،والمتمثمة في:
ــ اختبار رسم الرجل لـ  :Goodnoughوىو اختبار مقنف لقياس ذكاء األطفاؿ مف خالؿ رسوميـ ،وىو اختبار
أدائي ،يطمب مف الطفؿ رسـ رجؿ ،ويتـ استخراج نسبة الذكاء

 QIمف حاصؿ قسمة العمر العقمي عمى العمر

الزمني ،ويتـ استخراج العمر العقمي المقابؿ لعدد النقاط المحصؿ عمييا ،وذلؾ باعتماد سمـ التنقيط الستخراج
 Goodnoughبعدىا يتـ تصنيؼ نسبة الذكاء ،وتحديد مستوى الذكاء

العمر العقمي المعد مف طرؼ
(.)Pasquasy1957
ــ اختبار المصفوفات المتتابعة الممون :أعد االختبار  Ravenسنة  1947وعدؿ سنة  ،1956يسمح بقياس
الذكاء العاـ ،يطبؽ مع أطفاؿ مف  5سنوات إلى  11سنة ،وىو اختبار غير لفظي بعرض مجموعة مف األشكاؿ
المفتقدة ألجزاء محددة ،ويختبر المفحوص األجزاء التي يمكف أف تكتمؿ الجزء الناقص مف الشكؿ (أبو الديار،

 ،2012ص ص  82ػ  .)83وتصحح إجابة الطفؿ باعتماد ورقة التصحيح ،وتحتسب الدرجة الكمية المحصؿ
عمييا ،بعدىا نمجأ لقائمة المعايير المئينية ،لتقدير ما يقابؿ الدرجات الخاـ ،بعدىا نحدد ما يقابميا مف توصيؼ
لممستوى العقمي ونسبة الذكاء (حماد.)2012 ،

االختبارات السابقة الذكر طبقت لتحديد القدرة العامة ،أي الذكاء العاـ ،عالوة عمى ذلؾ تـ اعتماد اختبارات

لتقدير العمميات العقمية التي أقر عمييا الباحثوف في مجاؿ التربية الخاصة ،حوؿ التمييز البصري ،صعوبات
التذكر ،والتصور الفضائي ،وتمثمت في:
ـ السمم الجديد لقياس الذكاء

 :NIMI 02ىو اختبار السمـ الجديد لقياس الذكاء المعد في األصؿ مف طرؼ

 ،Binet /Simonأعاد تقنينو  Zazzoسنة  ،1946وتمت مراجعتو ثانية سنة

 2006مف طرؼ الباحث

George cognetبحيث أدرجت فيو اختبارات فرعية جديدة اشتقت مف آخر البحوث في المجاؿ المعرفي ،مع

االحتفاظ بمبادئ مؤسسي

 ،NEMI02يسمح ىذا االختبار بتقييـ القدرات العقمية لمطفؿ لفيـ توظيفو

المعرفي،يتضمف أربع اختبارات إجبارية (المعارؼ ،المقارنات ،المصفوفات المتماثمة ،المفردات ) ،وثالثة إضافية

(التكيؼ االجتماعي ،نقؿ األشكاؿ ،تعداد المكعبات) .يسمح االختبار بحساب مؤشر الفعالية المعرفية

indice

 ،d’efficience cognitiveأي تقييـ القدرات العقمية لمطفؿ ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ جمع الدرجات الخاـ
لالختبارات اإلجبارية ،بعدىا تحويؿ حاصؿ الجمع إلى درجة معيارية ،كما يتـ تحويؿ كؿ درجة خاـ لالختبار

الفرعي إلى ما يقابميا مف درجة معيارية عمى جدوؿ المعايير بعدىا يتـ تحديد مستوى األداء ( ضعيؼ ،متوسط

 ،)...كما يتضمف تقدير العمر الزمني الذي يقابؿ كؿ درجة خاـ يتحصؿ عمييا الطفؿ ( .)cognet, 2006
ــ سمم الذكاء لويكسمر لألطفال النسخة الرابعة :Wisc IV :الصورة األصمية تضمنت  10اختبارات ،أما الصورة

المعدلة مف طرؼ  Wierzbickiفتضمنت  15اختبار ،موزعة عمى أربعة مؤشرات:

• مؤشر الفيـ المفظي :مفردات ،متشابيات ،الفيـ ،المعمومات ،البرىاف المفظي (.)raisonnementverbal
• مؤشر البرىاف اإلدراكي :مكعبات ،مصفوفات ،تكممة الصور ،التعرؼ عمى المفيوـ.
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• مؤشر ذاكرة العمؿ :ذاكرة األرقاـ ،تسمسؿ حرؼ  /رقـ ،العمميات الحسابية arithmétique
• مؤشر سرعة المعالجةBarrage  Symbol Code :

كما يسمح كؿ اختبار فرعي وكؿ مؤشر مف تقدير مستوى األداء ،وما يقابميا مف عمر زمني

(Simon et al,

).2005

ــ رائز التوجيو يمين/يسار لـ  :Piagetيقيس ىذا الرائز التوجيو في الفضاء ( يميف  /يسار) ويتضمف

03

اختبارات وىي :التعرؼ عمى الذات (اليد اليمنى /اليد اليسرى)  ،التعرؼ عمى الغير،وأخي ار التعرؼ عمى الوضع
النسبي لألشياء الثالث،وىو مف االختبارات األدائية يسمح بتحديد الجانبية ،يتـ تطبيقو بطرح أسئمة شفويا عمى
الطفؿ ومطالبتو في كؿ مرة تحديد اليميف واليسار ( . )Zazzo1960
ــ اختبار الشكل المعقد لـ :راي

 :Reyتسمح ىذىالتقنية باستكشاؼ الضعؼ والتأخر واضطراب االنتباه،كما

تعطينا فكرة حوؿ نسبة اإلدراؾ البصري ،ومؤىالت اإلنتاج البصري :خطي  /حركي ،كما يدرؾ نشاطات اإلدراؾ
والتمثيؿ الفضائي ،وتعطينا فكرة حوؿ تخزيف المعمومات وأنماط استعماليا  .يطبؽ عمى مرحمتيف ،في األوؿ نعرض

عمى الطفؿ النموذج ) (Aأو النموذج ) (Bحسب سنو ونعطيو ورقة وقمما ،ونطمب منو نقؿ ىذا الشكؿ عمى

الورقة .أما المرحمة الثانية فنطمب مف الطفؿ إعادة إنتاج الشكؿ اليندسي بالتذكر أي دوف أف نعرض عميو

النموذج ،ويتـ تنقيط الشكؿ باعتماد شبكة التنقيط ،بعدىا تحسب العالمة الكمية وتصنؼ في المعايير المحددة مف

طرؼ Osterriethحسب ما ىو وارد في ىذه المراجع A . Rey  ( ، c. Vaz-Cerniglia et al  2005 ) .
. )M . Montheil 1993( ، ) 1959
ــ اختبار التنظيم البياني لإلدراك :صمـ مف طرؼ ،Hieda Santuelيعطينا فكرة حوؿ تنظيـ اإلدراؾ وبالتالي
يسمح باستكشاؼ التالميذ ذوي صعوبات التعمـ التي يرجع سببيا إلى لمتأخر في تنظيـ اإلدراؾ البياني،وىو عبارة
عف اختبار أدائي يتضمف أشكاال ىندسية ،يطمب مف الطفؿ إنتاجيا ورسميا باالعتماد عمى اإلدراؾ البصري

(.)Zazzo 1960
 -7عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
عرض ومناقشة نتاج الفرضية األولى لمدراسة :نصت عمى أنو :يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي
النتائج الضعيفة وأقرانيـ مف ذوي النتائج المرتفعة في مستوى الذكاء العاـ لصالح ذوي النتائج المرتفعة .ولمتأكد

مف صحتوا ،تـ تطبيؽ اختباري الذكاء :رسـ الرجؿ والمصفوفات المتتابعة المموف ،وتحصمنا عمى النتائج اآلتية:
جدول رقم ( :)02نتائج اختباري رسم الرجل والمصفوفات المتتابعة الممون لتقدير نسبة الذكاء لمحاالت المدروسة.
التالميذ المتحصمون عمى نتائج جد ضعيفة في الرياضيات
اختبارات الذكاء المطبقة
رسـ الرجؿ
المصفوفات
المتتابعة
المموف

ىاجر

يعقوب

فتحي

أسماء

عبد الوىاب

نسبة الذكاء

51.33

118

103.17

120

96.15

مستوى الذكاء

تأخر عقمي بسيط

نوعا ما مرتفع

عادي أو متوسط

نوعا ما مرتفع

نسبة الذكاء

70

 100ػ 110

 90ػ 99

 90ػ 99

100

مستوى الذكاء

تخمؼ عقمي بسيط

أعمى مف

متوسط في القدرة

متوسط في القدرة

أعمى مف

المتوسط

العقمية

العقمية

المتوسط

التالميذ المتحصمون عمى نتائج جد مرتفعة في الرياضيات

110

عادي أو
متوسط

دراسات نفسية و تربوية

مجمد  ،11عدد  /1جوان 2018

اختبارات الذكاء المطبقة
رسـ الرجؿ
المصفوفات
المتتابعة
المموف

بالؿ

سمسبيؿ

عبد الرحيـ

عبد القادر

لطفي

نسبة الذكاء

125

120

147

128

130

مستوى الذكاء

ذكاء مرتفع

نوعا ما مرتفع

ذكاء مرتفع جدا

ذكاء مرتفع

ذكاء مرتفع

نسبة الذكاء

 110ػ 120

 110ػ 120

140

 110ػ 120

 110ػ 120

مستوى الذكاء

ذكاء مرتفع

ذكاء مرتفع

قدرة عقمية عالية

ذكاء مرتفع

ذكاء مرتفع

يظير لنا جميا مف الجدوؿ أعاله ،والذي تضمف تحديد نسب ومستوى الذكاء لمحاالت المدروسة ذات النتائج
الضعيفة في الرياضيات عمى اختباري رسـ الرجؿ والمصفوفات المتتابعة المموف ،أف كؿ الحاالت تتميز بذكاء في
حدود العادي والمتوسط إلى المرتفع نوعا ما ،باستثناء حالة واحدة التي تحصمت عمى أضعؼ نسبة ذكاء ،التي
عكست تأخر عقمي بسيط ،في حيف أف مستوى ذكاء الحاالت ذات النتائج العالية تراوح بيف المرتفع نوعا ما إلى
المرتفع جدا .وىذا ما يؤكد أن صعوبات تعمم الرياضيات ترتبط أكثر باالضطرابات األدائية مع توفر المستوى
العادي لمذكاء وليس بالضرورة الذكاء المرتفع ،وبالتالي لم تتحقق الفرضية األولى.

وبالرجوع لمتناوالت النظرية والنتائج الميدانية لمدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ ،نجد إجماع واتفاؽ أغمبية

الباحثيف عمى اعتبار أف صعوبات التعمـ ال تطرح مشكؿ القدرة العقمية العامة (الذكاء)  ،بؿ العكس يتميز األطفاؿ
ذوي صعوبات التعمـ بمستوى ذكاء في حدود المتوسط فما فوؽ وفي بعض الحاالت يصؿ إلى المستوى المرتفع ،

( ، )2000خالد زيادة ( ، )2005 ،محمد السعيد أبو

وىذا ما أقر بو كؿ مف (حسيف ربيع حمادي وآخروف ،

حالوة ( ، )2009 ،محمد النوبي محمد عمي ( )2011 ،مسعد نجاح أبو الديار ( ، )2012 ،محمود عوض اهلل
سالـ وآخروف  .)2008 ،وىذا ما ينفي صحة فرضيتنا.

ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج ،وما دعمو نظريا يجعمنا نتوقع ،ونبني فرضيتنا التفسيرية ،أف الحاالت التي

تحصمت عمى نتائج ضعيفة جدا في الرياضيات ،والتي تميزت بذكاء في حدود المتوسط إلى المرتفع نوعا ما،
تعاني مف صعوبات تعمـ الرياضيات.
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية لمدراسة  :نصت عمى أنو :يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف

ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج المرتفعة في اإلدراؾ البصري لصالح ذوي النتائج

المرتفعة ،ولمتأكد مف صحتيا تـ تطبيؽ اختبارات القدرات العقمية ،كما ىي مبينة في الجدوؿ األتي ،وتحصمنا عمى
النتائج اآلتية:
جدول رقم ( :)03نتائج اختباري WISC IVو  NEMI 2فيما يخص تنظيم اإلدراك البصري لمحاالت المدروسة.
التالميذ المتحصمون عمى نتائج جد ضعيفة في الرياضيات
االختبارات المطبقة

ىاجر

يعقوب

فتحي

أسماء

ضعيؼ جدا

ضعيؼ جدا

متوسط

ضعيؼ جدا

()67

()75

()94

()71

اختبار فرعي

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

المصفوفات

مستوى طفؿ 06

مستوى طفؿ

مستوى طفؿ 07

مستوى طفؿ 07

مستوى طفؿ

سنوات

 07سنوات

سنوات

سنوات

 08سنوات

مؤشر
Wisc IV

البرىاف
اإلدراكي

NEMI 2

المتماثمة

111

عبد الوىاب
متوسط إلى
ضعيؼ
()90

دراسات نفسية و تربوية

مجمد  ،11عدد  /1جوان 2018

اختبار فرعي

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

مستوى ضعيؼ

تعداد

وفقت في عد

وفقفي عد

وفؽ في عد شكميف

وفقت في عد

وفؽ في عد

شكميف فقط

شكميف فقط

شكميف فقط

شكميف فقط

مف أصؿ 10

مف أصؿ 10

مف أصؿ 10

مف أصؿ 10

المكعبات

فقط
مف أصؿ 10

التالميذ المتحصمون عمى نتائج جد مرتفعة في الرياضيات
االختبارات المطبقة
Wisc IV

بالؿ

سمسبيؿ

عبد الرحيـ

عبد القادر

لطفي

مرتفع

مرتفع

مرتفع جدا

مرتفع

مرتفع جدا

()120

()119

()135

()120

()132

اختبار فرعي

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع جدا

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع

المصفوفات

مستوى طفؿ

مستوى طفؿ

مستوى طفؿ

مستوى طفؿ

مستوى طفؿ

 11سنة

 11سنة

 13سنة

 11سنة

 12سنة

مستوى مرتفع

مستوى جدا

مستوى مرتفع جدا

مستوى نوعا ما

مستوى مرتفع جدا

مؤشر
البرىاف
اإلدراكي

المتماثمة
NEMI 2

اختبار فرعي
تعداد
المكعبات

مرتفع

مرتفع
وفؽ في عد

وفقت في عد

وفؽ في عد

وفؽ في عد

وفقت في عد

 06أشكاؿ مف

 08أشكاؿ مف

 06أشكاؿ مف

 05أشكاؿ مف

 07أشكاؿ مف

أصؿ 10

أصؿ 10

أصؿ 10

أصؿ 10

أصؿ 10

يضح لنا مف الجدوؿ  ،ما يمي :
ػ فيما يخص مؤشر البرىان اإلدراكي :(IRP) indice de raisonnement perceptif

يقيس ىذا المؤشر البرىاف اإلدراكي والمعالجة الفضائية واإلدماج البصري – الحركي ،يتضمف تركيب

المكعبات والمصفوفات وتكممة الصور .فيرتكز النجاح في ىذه االختبارات الفرعية عمى

التنسيق البصري-

الحركي واإلدراك البصري إلنتاج الشكؿ المطموب ،وكذا التصنيؼ والقدرة عمى التركيز والتعرؼ البصري عمى

تمييز وتحديد تفاصيؿ وأجزاء األشياء الناقصة .وبالرجوع إلنتاجات الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة
في الرياضيات عمى االختبارات الفرعية ليذا المؤشر نجد أف كؿ الحاالت أظيرت ضعؼ المستوى في اختبار

المكعبات الذي يركز كثي ار عمى القدرة عمى تحميؿ المثيرات البصرية ،بحيث يتطمب مف الطفؿ عف طريؽ

المكعبات إنتاج الشكؿ الذي يعرض عميو .عمى عكس إنتاجات نظرائيـ مف ذوي النتائج المرتفعة في الرياضيات
الذيف أظيروا مستوى مرتفع وعالي سواء في جانب تكممة الصور أو تركيب المكعبات أو المصفوفات.

بيذا

يتضح لنا جميا أن الحاالت المدروسة من ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات تعاني من صعوبات خاصة في
القدرة عمى تحميل المثيرات البصرية لألشياء المعروضة عمييا ومعالجتيا وتمثيميا فضائيا إلعادة إنتاجيا ،
وىذا ما عكسو لنا االختبار الفرعي لممكعبات.
ــ فيما يخص االختبار الفرعي لممصفوفات المتماثمة (

 :)NEMI 2يوضح ىذا االختبار الفرعي القدرة عمى

االستدالؿ واالستنتاج  Inductionوالقدرات البصرية ،ذاكرة العمؿ والتمثيؿ الفضائي ،إذ يتطمب ىذا االختبار حؿ
المشكالت معروضة أماـ التمميذ مف خالؿ استدالؿ أو تحويؿ أو استنتاج التحويؿ الذي وقع لمشيء المعروض

أمامو سواء مف حيث :الشكؿ ،الموف ،التناظر األفقي ،حذؼ واضافة ،الدوراف واالتجاه.
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ــ فيما يخص االختبار الفرعي تعداد المكعبات ( :)NEMI 2يطبؽ مع األطفاؿ الذيف يبمغ سنيـ مف  09سنوات
فما فوؽ ،ألنو يصعب عمى الطفؿ الصغير فيـ وادراؾ العالقات الفضائية مف خالؿ عرضنا عميو شكال ما

ببعديف ،يكشؼ لنا ىذا االختبار الفرعي عف التمثيؿ الفضائي-البصري ،ذاكرة العمؿ ،االنتباه ،معرفة األعداد
والعد .وبالرجوع إلنجازات الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات نجد كؿ الحاالت المعنية
بالتطبيؽ قد أخفقت في تعداد المكعبات ،إذ لـ تتمكف مف عد أكثر مف شكميف اثنيف مف أصؿ

 10أشكاؿ بالرغـ

مف أف النموذج معروض أماميـ،عمى عكس الحاالت ذوي النتائج المرتفعة في الرياضيات الذيف استطاعوا عد

حتى  08أشكاؿ مف أصؿ  .10األمر الذي يعكس صعوبات خاصة في فيم العالقات الفضائية بين األشياء
المعروضة ببعدين لدى الحاالت ذوي النتائج الضعيفة في الرياضيات ،أي مع تعقد و صعوبة المثيرات الخارجية
يشعر ىؤالء بصعوبات في المجال البصري اإلدراكي.
جدول رقم( :)4نتائج اختباري الشكل المعقد لــ  :راي والتنظيم البياني لإلدراك فيما يخص تنظيم اإلدراك
البصري لمحاالت المدروسة
االختبارات المطبقة

الحاالت من ذوي
النتائج الضعيفة

اختبار الشكؿ المعقد ؿ Rey

في الرياضيات
ىاجر

يعقوب

أسماء

فتحي

عبد الوىاب

إنتاج الشكؿ مف النموذج ( نقؿ الشكؿ)
مئيف  : 10إنتاج ضعيؼ مف حيث التحريؼ والتشويو

مستوى ضعيؼ جدا (إخفاؽ تاـ) .

اضطراب في اإلدراؾ البصري.

وصعوبة في اإلدراؾ البصري

لمشكؿ /صعوبة في تحميؿ الواقع البصري وكذا

في الرياضيات
بالؿ

اضطراب التنظيـ البياني لإلدراؾ  ،خمط

مئيف  : 20إنتاج غير كاؼ لمشكؿ مف حيث الدقة /

مستوى متوسط  /ضعيؼ  :نقؿ األشكاؿ

اإلدراؾ البصري.

لمتنظيـ البياني لإلدراؾ.

صعوبة في تحميؿ الواقع البصري واضطراب في

مئيف  : 30إنتاج غير كاؼ لمشكؿ وفي وقت طويؿ

يشوبو تحريؼ وتشويو  :اضطراب نسبي

مستوى ضعيؼ (تشويو وتحريؼ األشكاؿ)

نسبيا  /عدـ القدرة الكافية عمى تحميؿ الواقع البصري

صعوبات نسبية عمى مستوى اإلدراؾ البصري.

مئيف  : 25إنتاج غير كاؼ لمشكؿ مف حيث تحريؼ

مستوى متوسط  /ضعيؼ  :تذبذب وعدـ

البصري وخمط في اإلدراؾ البصري.

البياني لإلدراؾ

مع اضطراب في اإلدراؾ البصري.
وتشويو ووقت طويؿ

 /صعوبة في تحميؿ الواقع

مئيف  : 50إنتاج في حدود المتوسط لمشكؿ مف حيث
الدقة

/القدرة النسبية عمى تحميؿ الواقع البصري.

الحاالت من ذوي
النتائج المرتفعة

اختبار التنظيـ البياني لإلدراؾ

استقرار المستوى  ،االضطراب النسبي لمتنظيـ

مستوى متوسط :

سالمة اإلدراؾ البصري والتنظيـ البياني

لإلدراؾ.

االختبارات المطبقة
اختبار الشكؿ المعقد ل ػ Rey:

إنتاج الشكؿ مف النموذج ( نقؿ الشكؿ)
مئيف  : 90إنتاج حسف لمشكؿ في وقت قصير مع
الدقة في اإلنتاج

/قدرة مرتفعة عمى تحميؿ الواقع

البصري وكذا سالمة اإلدراؾ البصري.
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مئيف  : 80إنتاج حسف لمشكؿ لكف في وقت طويؿ
سمسبيؿ

مستوى حسف  :نقؿ جد مقبوؿ لألشكاؿ
المعروضة

نسبيا

/القدرة عمى تحميؿ الواقع البصري وسالمة اإلدراؾ
البصري.

عبد الرحيـ

عبد القادر

لطفي

مئيف  : 90إنتاج جيد لمشكؿ وفي وقت قصير جدا

سالمة التنظيـ البياني لإلدراؾ.

مستوى جيد  :نقؿ جيد لألشكاؿ المعروضة

القدرة العالية عمى تحميؿ الواقع البصري باإلضافة إلى

وبدقة عالية

مئيف  : 80إنتاج حسف لمشكؿ في وقت طويؿ نسبيا

مستوى حسف  :نقؿ جد مقبوؿ لألشكاؿ

سالمة اإلدراؾ البصري.

/القدرة عمى تحميؿ الواقع البصري وسالمة اإلدراؾ
البصري.

مئيف  : 90إنتاج حسف لمشكؿ في وقت قصير

القدرة عمى تحميؿ الواقع البصري وكذا سالمة اإلدراؾ

البصري.

المعروضة

سالمة التنظيـ البياني لإلدراؾ.

سالمة التنظيـ البياني لإلدراؾ.

 /مستوى جيد  :نقؿ جيد لألشكاؿ المعروضة
وبدقة عالية

سالمة التنظيـ البياني لإلدراؾ.

يتضح لنا مف الجدوؿ أعاله ،ما يمي:
ػ فيما يخص إنتاج الشكل من خالل النقل من النموذج (الشكل المعقد ل  )Reyتنظيم الفضاء:
بشكؿ عاـ إنتاج الشكؿ المعقد لػ

 Reyمف طرؼ الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج الضعيفة في

الرياضيات ما عدا حالة واحدة (عبد الوىاب) تنقصيا الدقة مف حيث احتراـ المسافات المتناسبة بيف األشكاؿ ،
تشويو وتحريؼ لبعض األشكاؿ مع نسياف بعض العناصر في الشكؿ باإلضافة إلى الوقت الطويؿ نسبيا في
اإلنتاج .كل ىذا يترجم خمطا في اإلدراك البصري وصعوبات في تحميل الواقع البصري .عكس الحاالت ذات النتائج
المرتفعة في الرياضيات التي أظيرت دقة متناىية في إنتاج الشكؿ،بجميع تفاصيمو وفي وقت قصير ما يعكس
الدقة لدى ىؤالء في إدراك وتحميل الواقع البصري.
ــ فيما يخص التنظيم البياني لإلدراك:

ظير لنا مع كؿ الحاالت المدروسة ذات النتائج الضعيفة في الرياضيات باستثناء حالة واحدة فقط ،أف التنظيـ
البياني ليؤالء غير مستقر ،برز مف خالؿ االنتقاؿ مف شكؿ ىندسي آلخر ،باألخص المعقدة واألكثر تعقيدا،

األمر الذي يعكس الخمط البصري،وصعوبات عمى مستوى اإلدراؾ البصري.في حيف أف جميع الحاالت ذات

النتائج المرتفعة في الرياضيات كانت أكثر فعالية في مستوى اإلدراؾ البصري.

مف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا والواردة في الجدوليف (  )3و (  ،)4يتبيف لنا الصعوبات التي شعرت بيا
الحاالت المدروسة ذات النتائج الضعيفة في الرياضيات ،سواء فيما يخص نقؿ األشكاؿ اليندسية ،أو تعداد
أشياء ،أو إنتاج أشكاال ما ،كؿ ىذا مف شأنو ترجمة وجود صعوبات عمى مستوى اإلدراؾ البصري لدييـ.في حيف

أف نظرائيـ مف ذوي النتائج المرتفعة في الرياضيات بينوا سالمة في إدراكيـ البصري.

وبالرجوع لمتراث السيكولوجي  /المعرفي نجد اتفاؽ واجماع العديد مف الباحثيف منيـ (الزيات،1998 ،ص )550
الذي يرى أف الطالب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات يواجيوف صعوبات في األنشطة التي تتطمب القدرات

اإلدراكية البصرية ،أو صعوبات بصرية في استقباؿ وادراؾ األشكاؿ اليندسية ،ويصعب عمييـ إصدار أحكاـ أو
تقديرات لألشكاؿ ثنائية البعد.
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وفي ذات السياؽ يؤكد (أبو حالوة )2009 ،أف الطمبة الذيف يعانوف مف مشكالت اإلدراؾ يصعب عمييـ

ترجمة ما يروف ،وقد ال يميزوف العالقة بيف األشياء ،وىذا ما يؤكده أيضا

(النوبي،2011 ،ص)86أف ىؤالء

الطمبة عندما ينسخوف شيئا ما فيـ يكرروف النظر إلى النموذج المعروض أماميـ ،ولدييـ صعوبة في التمييز بيف

الشكؿ واألرضية ،ىذا الذي يعكس صعوبات عمى مستوى اإلدراؾ البصري .كما توصؿ كؿ مف

& Lowder

Robinsonإلى أف ىناؾ عالقة بيف قدرة األطفاؿ عمى الرسـ والنسخ البصري لألشكاؿ وتحصيميـ الدراسي،
وفس ار أف اإلدراؾ البصري لألشكاؿ يميد فيما بعد لتعمـ مختمؼ الميارات (طاع اهلل،2008 ،ص.)197

وبالرجوع إلى ما توصؿ إليو (ـ فاؿ عبد اهلل غني )2010 ،أف تعمـ الحساب يتطمب كفاية ميارات التصور

البصري المكاني ،والمعرفة بمدلوؿ األعداد وقيمتيا ،وأف صعوبات تعمـ الحساب يمكف أف تكوف راجعة الضطراب
بصري ػ فضائي ،وحسب نظرية اإلدراؾ البصري في تفسير صعوبات التعمـ فإنو يمكف تصنيؼ صعوبات اإلدراؾ
إلى:التداخؿ في أنظمة اإلدراؾ ،وصعوبة إدراؾ الكؿ والجزء ،وصعوبة التمييز البصري لمرسومات والصور
واألشكاؿ ،وتمييز الفرؽ بيف مثيريف مف ناحية الشكؿ،أو الحجـ،أو العمؽ أو المسافة(عبدالحميد،2003،ص،)68

وما أكده  Rosenbergمف خالؿ دراسة أجراىا ،أف االضطرابات االنتباىية واإلدراكية والبصرية موجودة عند
األطفاؿ ذوي الصعوبات الخاصة في الرياضيات

( .)Bigorgne 2012وىذا مايؤكد صحة الفرضية الثانية

لمدراسة ،ويجعمنا نعتقد أف الحاالت التي حصمت عمى نتائج ضعيفةفي الرياضيات تعاني صعوبات تعمـ خاصة

في ىذه المادة.

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة لمدراسة  :نصت عمى أنو :يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي
النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج المرتفعة في التذكر البصري لصالح ذوي النتائج

المرتفعة .ولمتأكد مف صحتيا تـ تطبيؽ اختبارات القدرات العقمية كما ىي مبينة في الجدوؿ الموالي ،مع حصر
أىـ النتائج المتوصؿ إلييا عمى النحو اآلتي:

جدول رقم ( :)05نتائج اختبارات :الشكل المعقد ـل  Wisc ،Reyو NEMI 2فيما يخص التذكر البصري
لمحاالت المدروسة.
الحاالت مف
ذوي النتائج
الضعيفة في
الرياضيات
ىاجر

االختبارات المطبقة
Wisc
االختبار الفرعي

NEMI 2
االختبارات الفرعية

اختبار الشكؿ المعقد ؿ ( Reyالجزء الثاني )

المصفوفات

تكرار أرقاـ

ذاكرة العمؿ

إنتاج الشكؿ مف الذاكرة ( إنتاج بالتذكر)

مستوى ضعيؼ ،يقابؿ عمر

مستوى

مستوى ضعيؼ

نسياف ،تشويو ،وتحريؼ كمي لمشكؿ ،مستوى جد

زمني لتمميذ  06سنوات

ضعيؼ

جدا

مستوى متوسط

مستوى حدود

منخفض لإلعداد البصري الفضائي أي في
التذكر البصري.

يعقوب

أسماء

مستوى منخفض ،يقابؿ عمر

ىامشية

زمني لتمميذ  7سنوات
مستوى ضعيؼ  ،يقابؿ عمر

مستوى

زمني لتمميذ  7سنوات

منخفض

مستوى متوسط

تشويو ونسياف وتغيير موضع األشكاؿ ،صعوبات
في التذكر البصري.
إنتاج غير كاؼ مع نسياف كمي لمعناصر الجزئية
يعكس صعوبات في التحميؿ البصري الفضائي
أي في التذكر البصري.
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مستوى ضعيؼ ،يقابؿ عمر

مستوى

مستوى حدود

زمني لتمميذ  7سنوات

منخفض

ىامشية

مستوى متوسط

مستوى حدود

ضعيؼ

ىامشية

مستوى ضعيؼ ،يقابؿ عمر
عبد الوىاب

زمني لتمميذ  7سنوات

تشويو ونسياف وتغيير موضع األشكاؿ ،صعوبات
في التذكر البصري.
افتقار في إعادة إنتاج الشكؿ مع النسياف
لمعناصر الجزئية ،صعوبة عمى مستوى التذكر
البصري.

االختبارات المطبقة

الحاالت مف
ذوي النتائج
المرتفعة في
الرياضيات
بالؿ

NEMI 2

Wisc

االختبارات الفرعية

االختبار الفرعي

المصفوفات
مستوى مرتفع ،يقابؿ عمر

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع

زمني لتمميذ  10سنوات
مستوى مرتفع  ،يقابؿ عمر

سمسبيؿ

تكرار أرقاـ

ذاكرة العمؿ

اختبار الشكؿ المعقد ل ػ ( Rey :الجزء الثاني)
إنتاج الشكؿ مف الذاكرة ( إنتاج بالتذكر)
غنى في إعادة إنتاج الشكؿ مع تذكر جيد
لمعناصر الجزئية ،مستوى عالي لمتذكر البصري.

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع
جدا

زمني لتمميذ  11سنة

إنتاج مقبوؿ عموما رغـ نسياف بعض العناصر
الجزئية لمشكؿ ،مستوى مرتفع نوعا ما في
التذكر البصري.

مستوى عالي ،يقابؿ عمر
عبد الرحيـ

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع

زمني لتمميذ  12سنة

إنتاج جيد مع استرجاع جؿ العناصر الجزئية
لمشكؿ ،مستوى جد مرتفع لإلعداد البصري
الفضائي أي في التذكر البصري.

عبد القادر

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع ،يقابؿ عمر

مستوى مرتفع

زمني لتمميذ  10سنوات

جدا

مستوى عالي ،يقابؿ عمر

مستوى مرتفع

مستوى مرتفع

جدا

جدا

ذاكرة بصرية قوية تجمت مف خالؿ الدقة في
استرجاع الشكؿ بعناصره الجزئية مع المحافظة
عمى تموضع األشكاؿ.

لطفي

زمني لتمميذ  12سنة

إنتاج جيد مع استرجاع جؿ العناصر الجزئية
لمشكؿ ،وكذا تموضعيا في الشكؿ أي مستوى جد
مرتفع في التذكر البصري.

يتضح لنا مف الجدوؿ ما يمي :
ػ بالنسبة لمؤشر ذاكرة العمل :(IMT) ) indice de mémoire de travail

يستدعي ىذا المؤشر االحتفاظ المؤقت بالمعمومات في الذاكرة والقياـ ببعض العمميات عمى ىذه المعمومات

تتطمب االنتباه والتركيز والبرىنة ،يتضمف االختبارات الفرعية :ذاكرة األرقاـ والحساب ،وتسمسؿ حرؼ/عدد.

وبالرجوع لنتائج الحاالت المدروسة مف ذوي النتائج المتدنية في الرياضيات ،تبيف لنا مستوى متوسط إلى

ضعيؼ ،وىذا راجع لحصوؿ كؿ الحاالت عمى نتائج ضعيفة في ذاكرة األرقاـ التي تركز عمى الذاكرة السمعية
قصيرة المدى والقدرة عمى التركيز،ففي ىذا االختبار نجحوا نوعا ما في نشاط ذاكرة األرقاـ بترتيب مباشر الذي
يستدعي الذاكرة والتعمـ عف ظير قمب ،في حيف لـ يوفقوا في نشاط ذاكرة األرقاـ بترتيب عكسي الذي يستدعي
ذاكرة العمؿ ،تحويؿ المعمومات والتمثيؿ البصري الفضائي .عكس الحاالت التي كانت نتائجيا مرتفعة في

الرياضيات فإنيـ وفقوا إلى أبعد الحدود في ذاكرة األرقاـ سواء بترتيب مباشر أو بترتيب عكسي،ما يوحي بأف

ىؤالء يمتمكوف فعالية عالية في ذاكرة العمؿ وقدرة عمى التمثيؿ الفضائي البصري.

أضؼ إلى ذلؾ النتائج المتباينة بيف حاالت كؿ مف مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ في الرياضيات عمى االختبارات
الفرعية الخاصة بيذا المؤشر التي بينت لنا فروقا واضحة في نتائج االختبارات الفرعية الخاصة بالحساب الذي
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يعتمد عمى القدرة عمى البرىنة العددية والقدرة عمى التركيز واالنتباه والذاكرة قصيرة وطويمة المدى إلجراء الحساب

الذىني وحؿ المسائؿ األساسية لفظيا أي الحساب الذىني وذلؾ لصالح مرتفعي التحصيؿ.

باإلضافة إلى االختبار الفرعي تسمسؿ حرؼ/عدد Séquence lettre/chiffreالذي يتطمب االنتباه ،التمثيؿ

البصري الفضائي ،عمؿ الذاكرة السمعية قصيرة المدى لتمثيؿ التسمسؿ الترابطي بيف الحروؼ واألعداد التي
يسمعيا الطفؿ ،والتي تتطمب منو إعادة ترديدىا ولكف بعد ترتيبيا تصاعديا.

يتضح لنا جميا من تحميل نتائج التالميذ عمى ىذا المؤشر أن الحاالت المدروسة ذات التحصيل الضعيف في
الرياضيات تعاني نقصا في الفعالية و صعوبات خاصة في التمثيل البصري الفضائي والحساب الذىني و عمل
الذاكرة السمعية قصيرة المدى لتمثيل التسمسل الترابطي بين األشياء  ،وذلك مقارنة بالحاالت المدروسة من
ذوي التحصيل المرتفع.
:)NEMI 2والذي يتطمب القدرة عمى االستدالؿ

ــ بالنسبة لممصفوفات المتماثمة  /اختبار فرعي من (

واالستنتاج والقدرات البصرية ،ذاكرة العمؿ والتمثيؿ الفضائي ،فإنالمستوى العاـ لمحاالت متدنية التحصيؿ يعكس

الضعؼ في ىذا االختبار الفرعي الذي يقيس قوة الذاكرة وسالمة اإلدراؾ البصري والتمثيؿ الفضائي.أما الحاالت
مرتفعة التحصيؿ فقد وفقت في ىذا االختبار ما يوحي بفعالية وقوة في الذاكرة وسالمة اإلدراؾ البصري والتمثيؿ

الفضائي لدييـ.

ــ بالنسبة لتكرار األرقام  /اختبار فرعي من (  :)NEMI 2الذي يستدعي االنتباه ،الذاكرة قصيرة المدى،وذاكرة

العمؿ (خاصة في مجاؿ التكرار العكسي لألرقاـ).

أظيرت النتائج المعروضة في الجدوؿ أعاله ،ضعؼ مستوى الحاالت المدروسة ذات التحصيؿ المنخفض في ىذا
االختبار،إذ وفقوا أكثر في تكرار األرقاـ بالنظاـ العادي مقارنة بالنظاـ المعكوس الذي سجموا فيو إخفاقا كبيرا،

األمر الذي يوحيبعدـ القدرة عمى االنتباه والتركيز ،واالحتفاظ في الذاكرة القصيرة المدى لممثيرات التي يجمعيا

باعتماد اإلدراؾ السمعي.عكس نظرائيـ ذوي التحصيؿ المرتفع في الرياضيات الذيف أظيروا فعالية عالية عمى ىذا
االختبار بشقيو (تكرار األرقاـ بالتسمسؿ العادي أو بالمعكوس)  ،وىذا ما يترجـ القدرة العالية عمى االحتفاظ في
الذاكرة والتركيز واالنتباه.

ــ بالنسبة إلعادة إنتاج الشكل بالتذكر (الشكل المعقد لــ  )Rey :التمثيل الفضائي:

نمتمس في ىذا االختبار فروقا واضحة بيف الحاالت المدروسة مف مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ في

الرياضيات في إعادة إنتاج الشكؿ بعد التذكر،حيث تجمى الضعؼ لدى الفئة الثانية (منخفضي التحصيؿ)مف

خالؿ التشوييات والتحريفات في رسوماتيـ لألشكاؿ اليندسية ،نسياف إدراج بعض العناصر إضافة لتغيير موضع

بعض العناصر األخرى .كؿ ىذا يعكس صعوبات لدى ىؤالء عمى مستوى التذكر البصري ،أي تمثيؿ األشكاؿ
اليندسية في الفضاء واعادة استرجاعيا ثانية بإنتاجيا .عمى العكس تماما لدى الفئة األولى (مرتفعي التحصيؿ)
الذيف أظيروا غنا في إعادة إنتاج الشكؿ ،مع تذكر جيد لجزئياتو،األمر الذي يدؿ عمى المستوى العالي لمذاكرة

البصري لدييـ والقدرة عمى التمثيؿ الفضائي.
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مف ىذه النتائج يمكف التأكيد عمى الصعوبات التي تعاني منيا الحاالت متدنية التحصيؿ فيما يخص

االستيعاب واالحتفاظ بما تعمموه وتوظيفو في مواقؼ جديدة ،وظير ذلؾ جميا في إنتاجيـ الذي يفتقر لمدقة إذ تميز
بالتحريؼ والتشويو والنسياف لعدة أجزاء مف األشكاؿ المطموبة .وىذا ما أكده العديد مف الباحثيف في المجاؿ

المعرفي ،نذكر منيـ ما توصؿ إليو كؿ مف

Lossback & Jaffereyالذيف بينوا أف التالميذ ذوي صعوبات

التعمـ يعانوف مف مشكالت في تذكر المثيرات السمعية والبصرية ،وتظير اضطرابات الذاكرة البصرية لدييـ في
استرجاع سالسؿ األشكاؿ التي تقدـ ليـ بصريا (حذؼ  /إضافة) نقال عف (سالـ وآخروف،2008 ،ص. )46

وىذا ما أقره أيضا كؿ مف Keeler & Lee- Swanson 2001أف صعوبات الذاكرة العامة تشكؿ األساس

لصعوبات الرياضيات ،وفي ذات السياؽ يرى

 Geary 1993أف الضعؼ النسبي لمذاكرة عند األطفاؿ ذوي

صعوبات تعمـ الرياضيات قد يؤدي إلى ميارات إجرائية رياضية ضعيفة ،وربما إلى نمو متأخر لتمثيالت الذاكرة
طويمة المدى لحقائؽ الحساب ،بالتالي استخداـ الذاكرة كمحؾ عند تشخيص األطفاؿ ذوي ىذا االضطراب (زيادة،
.)2005

كما أوضح كؿ مف Taylor & Patricias 1997مف خالؿ دراسة أجروىا عمى تالميذ ذوي صعوبات

التعمـ،أف ىؤالء يتميزوف بضعؼ التمييز البصري ،ضعؼ ذاكرة التتابع البصري ،وصعوبة االحتفاظ بالمعمومات

السمعية (الزيات،1998 ،ص .)232في حيف يرجع  Mazeauصعوبات تعمـ الحساب الضطراب بصري ػ
فضائي (  .)Bigorgne 2012كما خمصت دراسة كؿ مف  Isaki & Plante 1997إلى وجود فروؽ دالة

إحصائيا عند مستوى (  )0.05بيف األطفاؿ العادييف وذوي صعوبات التعمـ في أداء الذاكرة العاممة والذاكرة قصيرة
المدى لصالح العادييف (بكيري،2014 ،ص.)251وفي نفس السياؽ يؤكد Eustache 2000وجود ارتباط بيف
طبيعة عمؿ الذاكرة بصفة جوىرية وكفاءات عمميات المعالجة المقامة أثناء الترميز واسترجاع المعمومات ،فكمما
كاف سياؽ الترميز جيد كاف االسترجاع سيؿ وسريع ) .(EUSTACHE,2000 ,P 236في حيف يؤكد Geary

 & Hord 2001 et Jordan & Montani 1997إلى أف األطفاؿ ذوي االنجاز المنخفض في الرياضيات،
ولكف لدييـ قدرة متوسطة في القراءة يعانوف مف مشكالت في قدرة الذاكرة العاممة (بدوي،

،2009ص .)74وىذا

ما يحقؽ صحة الفرضية الثالثة لدراستنا ،وىذا ما يجعمنا نحدد فرضية تفسيرية أف القصور وضعؼ الفعالية في

التذكر البصري والتمثيؿ الفضائي تعد عامال وراء صعوبات تعمـ الرياضيات.

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة لمدراسة :نصت عمى أنو يوجد اختالؼ بيف الحاالت المدروسة مف ذوي
النتائج الضعيفة في الرياضيات وأقرانيـ مف ذوي النتائج المرتفعة في التصور البصري المكاني لصالح ذوي

النتائج المرتفعة  .ولمتأكد مف صحتيا تـ تطبيؽ اختبارات القدرات العقمية وجاءت نتائجيا كما ىي مبينة في
الجدوؿ الموالي:

جدول رقم ( :)06نتائج اختبارات  Wisc IVو NEMI -2والتوجيو في الفضاء فيما يخص التصور البصري المكاني:
الحاالت من
ذوي النتائج

الضعيفة في
الرياضيات

NEMI 2
االختبارات الفرعية
تعداد المكعبات

االختبارات المطبقة
Wisc
االختبار الفرعي
مؤشر سرعة المعالجة
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ىاجر

مستوى ضعيؼ

حدود ىامشية 73:

ضعؼ في تحديد الجانبية وصعوبة

وفقت في عد الشكميف األوليف

نقائص في إنتاج كؿ مف أجزاء االختبار
CODE ET SYMBOL

في التوجيو في الفضاء بالنسبة

مستوى ضعيؼ

ضعيؼ جدا 62 :

وفؽ في عد الشكميف األوليف فقط

ضعؼ واضح في إنتاج كؿ مف أجزاء

 ،مف أصؿ  10أشكاؿ

االختبار
CODE ET SYMBOL
حدود ىامشية 76 :

وفقت في عد شكميف فقط  ،مف

نقائص في إنتاج كؿ مف
CODE ET SYMBOL

مستوى ضعيؼ

متوسط إلى ضعيؼ 81 :

عمى العموـ جانبية مبنية بشكؿ

وفؽ في عد شكميف فقط  ،مف

ضعؼ في إنتاج كؿ مف
CODE ET SYMBOL

نسبي ما عدى تحديد الوضعية

مستوى ضعيؼ

ضعيؼ جدا 62 :

عمى العموـ جانبية مبنية بشكؿ

وفؽ في عد الشكميف األوليف فقط

ضعؼ واضح في إنتاج كؿ مف
CODE ET SYMBOL

نسبي ما عدى تحديد الوضعية

فقط  ،مف أصؿ  10أشكاؿ
يعقوب

مستوى ضعيؼ
أسماء

أصؿ  10أشكاؿ
فتحي

أصؿ  10أشكاؿ
عبد الوىاب

 ،مف أصؿ  10أشكاؿ
الحاالت من
ذوي النتائج

المرتفعة في
الرياضيات

بالؿ

NEMI 2

Wisc

االختبارات الفرعية

االختبار الفرعي

تعداد المكعبات

مؤشر سرعة المعالجة

مستوى جيد

مرتفع 102 :

وفؽ في عد  07أشكاؿ  ،مف

تفوؽ بشكؿ واضح في إنتاج كؿ أجزاء

أصؿ  10أشكاؿ

االختبار
CODE ET SYMBOL ET
BARRAGE
مرتفع نوعا ما 98 :

وفقت في عد  06أشكاؿ  ،مف

إنتاج بشكؿ واضح في كؿ مف
CODE ET SYMBOL ET
BARRAGE
مرتفع جدا 117 :

وفؽ في  08أشكاؿ  ،مف أصؿ

تفوؽ بشكؿ واضح في إنتاج كؿ األجزاء
CODE ET SYMBOL ET
BARRAGE
مرتفع 105 :

وفؽ في عد  07أشكاؿ  ،مف

تفوؽ بشكؿ واضح في إنتاج كؿ مف
CODE ET SYMBOL ET
BARRAGE
مرتفع جدا 115 :

وفؽ في عد  07أشكاؿ  ،مف

تفوؽ بشكؿ واضح في إنتاج كؿ مف
CODE ET SYMBOL ET
BARRAGE

أصؿ  10أشكاؿ
مستوى جيد جدا

عبد الرحيـ

 10أشكاؿ
مستوى جيد

عبد القادر

أصؿ  10أشكاؿ
مستوى جيد

لطفي

لموضعية النسبية لألشياء.
عمى العموـ جانبية مبنية بشكؿ
نسبي ما عدى تحديد الوضعية
النسبية لألشياء.
جانبية مبنية بشكؿ مقبوؿ ومستقر.

النسبية لألشياء.

النسبية لألشياء.

االختبارات المطبقة

مستوى جيد
سمسبيؿ
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أصؿ  10أشكاؿ

يتضح لنا مف الجدوؿ ما يمي:
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جانبية مبنية بشكؿ جيد
ومستقر

جانبية مبنية بشكؿ مقبوؿ
ومستقر
جانبية مبنية بشكؿ جيد
ومستقر
جانبية مبنية بشكؿ جيد
ومستقر
جانبية مبنية بشكؿ مقبوؿ
ومستقر
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ــ فيما يخص االختبار الفرعي تعداد المكعبات (  :)NEMI 2تطبؽ مع األطفاؿ الذيف يبمغ سنيـ مف  09سنوات
فما فوؽ ،ألنو يصعب عمى الطفؿ الصغير فيـ وادراؾ العالقات الفضائية مف خالؿ عرضنا عميو شكال ما

ببعديف ،يكشؼ لنا ىذا االختبار الفرعي عف التمثيؿ الفضائي-البصري ،ذاكرة العمؿ ،االنتباه ،معرفة األعداد
والعد .بالرجوع لنتائج الحاالت المدروسة نمتمس فروقا واضحة في أداء كال المجموعتيف عمى ىذا االختبار الفرعي
إذ أف كؿ الحاالت المعنية بالتطبيؽ في المجموعة ذات التحصيؿ المرتفع في الرياضيات قد وفقت في تعداد

معظـ المكعبات عمى عكس المجموعة الثانية ذات التحصيؿ المتدني والتي أخفقت في تعداد المكعبات ،بالرغـ

مف أف النموذج معروض أماميـ ،األمر الذي يعكس صعوبات خاصة في فيـ العالقات الفضائية بيف األشياء

المعروضة ببعديف ،أي مع تعقد و صعوبة المثيرات الخارجية يشعر ىؤالء بصعوبات في المجاؿ البصري
اإلدراكي.

ــ من جانب مؤشر سرعة المعالجة لممعمومات ) :)wiscيقيس ىذا المؤشر قدرة الطفؿ لمبحث السريع والصحيح
لممعمومات البصرية التي تعرض عميو مع معالجتيا والتمييز بينيا ،يرتكز عمى االنتباه و التنسيؽ البصري ػ

الحركي ،و الذاكرة البصرية قصيرة المدى ،ويتأثر كثي ار باضطراب االنتباه وصعوبات التعمـ.

بالرجوع لنتائج الحاالت المدروسة ،نمتمس أداءا عاليا في مجمؿ االختبارات الفرعية الخاصة بيذا

الجانب

 code et symbole et barrageلدى المجموعة ذات التحصيؿ المرتفع ،في حيف نمحظ ضعؼ المستوى

واألداء في ىذا المؤشر خاصة االختباريف الفرعييف

code et symboleلدى المجموعة الثانية ،األمر الذي

يعكس صعوبات خاصة في التنسيؽ البصري ػ الحركي ،والذاكرة البصرية قصيرة المدى،والتمييز البصري،والقدرة
عمى التركيز واالنتباه وسرعة االستجابة.
ــ من جانب التوجيو في الفضاء (توجيو اليمين  /اليسار):

مستوى الجانبية لدى المجموعة األولى الحاالت

المدروسة كاف سميما ومبنيا بشكؿ جيد ومستقر ،وتجمى ذلؾ مف خالؿ القدرة عمى التعرؼ تموضع األشياء

بالنسبة لبعضيا البعض،عكس المجموعة الثانية حيث طرح ىذا المؤشر إشكاال وصعوبات خاصة في مستوى

التعرؼ عمى الوضعية النسبية لألشياء ،أي في تحديد تموضع أشياء ثالث مف حيث تواجدىا عمى اليميف أو
اليسار.

وىذه المفاىيـ المعرفية جد ميمة في استيعاب المتعمـ لمرياضيات ،فمثال يطمب مف تمميذ رسـ زىرة عمى

يميف الشجرة وزىرتيف عمى يسارىا ،فإنو قد يخطأ وال يوفؽ في اإلجابة بسبب عدـ استقرار الجانبية لديو فيما
يخص تحديد الوضعية النسبية لألشياء.
يتضح لنا مف الجدوؿ حسب ما عكستو نتائج االختبارات المطبقة ،ضعؼ مستوى الحاالت المدروسة ذات
التحصيؿ الضعيؼ في الرياضيات في التوجيو في الفضاء وفي التنسيؽ البصري الحركي والذاكرة البصرية قصيرة

المدى .وبالرجوع لمتراث السيكولوجي نجد (بدوي،

 )2009يقر أف مف أىـ القدرات المعرفية لتعمـ الرياضيات

القدرة عمى عمؿ تمثيالت عقمية لخصائص األشياء (شكؿ ،حجـ ،لوف)  ،ولممواقع النسبية لألشياء (فوؽ  /تحت ،
يميف  /يسار  ، )...و تركيب وتفكيؾ وتدوير األشياء ،وتفسير الرسوـ .كما أوضحت الدراسات في مجاؿ النفسي ػ
عصبي والمعرفي التي أجراه ا) (Rourke et al 2001إلى أف الجوانب المختمفة مف التفكير الرياضي ترتبط
عمى نحو داؿ بكؿ مف التمثيالت البصرية ػ المكانية و التمثيالت المغوية ،وىذا ما أكده أيضا
120
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عمى الدور الذي تمعبو الصعوبات البصرية المكانية في التأثير عمى كؿ مف الميارات األدائية والفيـ المفاىيمي

لمتمثيالت الرياضية .نقال عف (بدوي. )2009 ،

في حيف أكد (الزيات )1998 ،أف أطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ غالبا ما يكتسبوف صعوبات تعمـ الرياضيات

بسبب اضطرابيـ وعدـ تمييزىـ بيف مفاىيـ :أعمى  /أدنى ،فوؽ /تحت ...إلخ .لذلؾ يرى العديد مف الباحثيف أف
الطالب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات يكتسبوف صعوبات في األنشطة التي تتطمب القدرات الحركية البصرية،
والقدرات اإلدراكية البصرية ،يصعب عمييـ إدراؾ العالقات المكانية .كؿ ىذا يجعمنا نتوقع بطرح فرضيتنا

التفسيرية أف عامؿ التصور البصري المكاني يمكف أف يكوف مؤش ار واضحا عمى صعوبات تعمـ الرياضيات،

بالتالي تتحقؽ صحة الفرضية الرابعة لدراستنا .
االستنتاج:

أفرزت الدراسة الحالية نتائج جد ميمة ،تعكس أىمية مدى فعالية المؤشرات السابقة(العمميات العقمية) لتشخيص

صعوبات تعمـ الرياضيات،والتي تمثمت في:

*ػ تحميؿ نتائج مؤشر الذكاء العاـ :كشؼ لنا عف عدـ وجود تفاوتات كبيرة بيف نسب كال المجموعتيف ،ما يوحي
بامتالؾ المجموعة ذات التحصيؿ الضعيؼ في الرياضيات إلى النسبة المقبولة مف الذكاء التي تحتاجيا لمتعمـ.

*ػ تحميؿ نتائج مؤشر اإلدراؾ البصري :كشؼ لنا وجود فروؽ واضحة في ىذا المؤشر بيف كال المجموعتيف
لصالح المجموعة ذات التحصيؿ المرتفع في الرياضيات ،األمر الذي يعكس صعوبات خاصة عمى مستوى

اإلدراؾ البصري ،التمثيؿ البصري الفضائي ،الحساب الذىني ،التنسيؽ البصري الحركي ،والتركيز واالنتباه لدى
المجموعة ذات التحصيؿ الضعيؼ في الرياضيات.
*ػ تحميؿ نتائج مؤشر الذاكرة البصرية :أظيرت نتائج الحاالت عمى ىذا المؤشر وجود فروؽ واضحة بيف كؿ مف
المجموعتيف وذلؾ لصالح المجموعة ذات التحصيؿ الجيد في الرياضيات ،األمر الذي يعكس لنا وجود صعوبات

خاصة في تحميؿ الواقع البصري أي اإلدراؾ البصري ،والتذكر البصري (التمثيؿ الفضائي) لدى المجموعة الثانية
ذات التحصيؿ الضعيؼ في الرياضيات ،أي تمثيؿ األشكاؿ اليندسية في الفضاء واعادة استرجاعيا بالتذكر
إلنتاج األشكاؿ المطموبة.

*ػ تحميؿ نتائج مؤشر التصور البصري المكاني (التنظيـ البياني لإلدراؾ) :كشفت لنا نتائج الحاالت عمى ىذا
المؤشر أف التنظيـ البياني لإلدراؾ غير مستقر لدى المجموعة ذات التحصيؿ المتدني في الرياضيات،مقارنة

بالمجموعة ذات التحصيؿ المرتفع ،مع بروز تدريجي لصعوبات في اإلدراؾ البصري (الخمط البصري)  ،مف خالؿ

االنتقاؿ مف األشكاؿ المعقدة إلى األكثر تعقيدا.

عمى العموـ يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة ،في ترشيد العامميف في الميداف إلى ضبط وتحديد آليات
تشخيص العمميات العقمية واعتبارىا كمحكات لمحكـ عمى ذوي صعوبات التعمـ.
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اقتراحات:

لذلؾ نقترح ػ بحكـ ما توصمنا إليو ميدانيا اختبار مدى فعالية ىذه العمميات لدى المتعمميف ودرجة القصور فييا

والنتائج المترتبة عف ذلؾ القصور.

كما ال يفوتنا تقديـ جممة مف االقتراحات ،التي تضفي في أوجو االستفادة مف ىذه النتائج ،لذلؾ نوصي بما يمي:
*ػ توسيع مجاؿ البحث مف حيث حجـ العينة والمستويات الدراسية الختبار فعالية ىذه العمميات ،واجراء مقارنة
مدققة بيف نتائجيا.

*ػ ضرورة توسيع مجاؿ استكشاؼ ذوي صعوبات التعمـ ،مف خالؿ تشخيص جوانب أخرى مف شخصيتيـ.

*ػ عقد مقابالت مع المعمميف وأولياء األمور والحاالت المعنية لإللماـ الواسع بالمعمومات حوؿ الحاالت التي
تظير تدنيا في نتائجيا الدراسية.

*ػ التشخيص المدقؽ لألخطاء المرتكبة والصعوبات الخاصة التي يعاني منيا الطفؿ في تعممو لمرياضيات.
*ػ تفيد ىذه النتائج مجاؿ التربية الخاصة إليالء أىمية لمصعوبات الخاصة التي يعاني منيا ىؤالء مف اضطراب
عمى مستوى اإلدراؾ البصري والتذكر والتصور الفضائي مف أجؿ تسطير برامج تعميـ مكيفة إلمكانياتيـ.
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