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 اإلىداء
 
 
 والسالم على أشرف ادلرسلٌنبسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة 

واخفض لهما جناح الذل من ي ادلتواضع إىل من قال فيهما "ريب عز وجل" : "دي مثرة جهدأى
 .وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"  الرحمة

اليت أحست يب ورأتين بقلبها قبل عينيها، إىل اليت أحرقت وحترق عمرىا لتضيء دريب، إىل نبع احلنان  إىل
 واألمان إىل اليت من حتت قدميها لنا اجلنان، إىل سر وجودي وبلسم جروحي، أخيت وصديقيت

 حفظها اهلل ورعاىا."أمــــــــــــي الحبـــيــبــــــة" 
من أفىن عمره يف رعايتنا، إىل من يتمىن أن يراين دائما يف أعلى ادلراتب ويف  الذي يتعب ويشقى، إىلإىل 

 حفظو اهلل ورعاه. أبـــــــــي العزيز"قمة النجاح، إىل الصدر احلنون، "
 اخوايت اىل سندي وعوين يف احلياة، إىل من اانا خًن عون  ي يف مشواري الدراسي ويف عملي ىذا،إىل

اىل براعمنا الصغار ادم امساعيل اياد أدامهما اهلل  ي وحفظهما.. تيقة خلضر حممد مجيلة عبًن ع و اخواين 
 اىل مجيع صديقايت خاصة سارة وحنان منال ايوب  سرين و اريج 
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 المقدمة

,باعتباره يف سلتلف ارجاء العاملزلور اىتمام جل طبقات االجتماعية باختالف ثقافتها  اضطراب التوحد  انتشار أصبح
االضطرابات االخرى  اىل غموض اعراضو على الطفل التوحدي كغريىا من راجعالغامضة وىدا  االضطراباتمن 

من بني اعرضها اليت  ونذكرتكون شليزة عن االخرين  سلوكاهتمللطفل يكون عادي بينما .حيث ان ادلظهر اخلارجي 
االطوار : الرغبة يف العزلة واالنطوائية االىتمام احملدود نقص التواصل البصري االدراك االجتماعي واللغوي و  بغرابة تتسم

 ادلعريف  ....اخل 

تزال قيد البحث ودا  معرفة السبب الرئيسي لو ال وع الدراسات حول ىدا االضطراب اىلمن جهود الباحثني وتن بالرغم
 .راجع لتداخل العوامل الداخلية و اخلارجية )وراثية ومكتسبة(

حيث ال يقتصر الضرر على منوه فقط بل ايضا على اندماجو يف  منو الطفلان اضطراب التوحد يشكل عائق كبري يف 
ف على السبب احملدد فانو مل يتم الوصول اىل عالج  هنائي رلتمعو و تعلمو ,ووفقا للدراسات الىت اجريت وعدم التعر 

سلوكياهتم والوصول هبم اىل االستقاللية لو امنا اقًتحت برامج عالجية تعليمية من اجل التكفل هبم وهتدف اىل تعديل 
رارات الق اختاذعائالت االطفال التوحديني تتعدى دلك فكلهم يطمح اىل توصيل اطفاذلم لتمكن من  رغبةان  اىل

  .حياهتم اليومية كاستخدام النقود مثال بأمورادلتعلقة 

مت  الذيومن ىدا ادلنطلق ظهر اىتمامنا باجلانب احلسايب عند الطفل التوحدي وكان حبثنا تكملة لبناء جسر ادلعرفة 
الطفل ادلتوحد يعاين  ىدا االضطراب فبمراعاة ختصصنا اردنا ان خنترب عرض من اعراض اليت يتصف هبافتحة يف رلال 

من اضطراب القدرات ادلعرفية والعجز عن التكيف مع البيئة وضعف ادلستوى التعليمي ومن ىنا مت حتديد موضوع 
 .القدرة احلسابية لدى الطفل ادلتوحد الدراسة والدي كان بعنوان 

 فبعد مقدمة تناولنا مايلي :

  ويف مستهلو صلد اشكالية البحث و فرضياتو مث  شكاليةلإلالفصل التمهيدي :والدي حيتوي على االطار العام
بعدىا كان التعريف االجرائي دلصطلحات البحث يليو اجلانب النظري  وأىدافودوافع اختيار البحث  ابرز

 قسم اىل فصلني: الذي
  التوحد تعريف التوحد.تطور مفهوم التوحد ,انواع فيو بعد التمهيد  حيمل عنوان التوحد وصلد األولالفصل

باب صعوبات التشخيص .ادلهارات االكادميية لدى د ,اعراض التوحد .تشخيص التوحد واس,اسباب التوح
  .اخلتام خبالصة للفصل واحلساب عند التوحد ومت ادلتوحدين
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  للحساب اىداف احلساب الية احلساب مفاىيم ما قبل العد  فيوالفصل الثاين:حيمل عنوان احلساب وصلد
حل  مفهوم ادلسالة احلسابية امهيةوالية اكتساهبا االخطاء الشائعة يف العمليات احلسابية  احلسابيةالعمليات 

  .ومت اخلتام خبالصةة احلساب الدىين و امهيتو مكونات احلساب الدىين اتييادلسائل الرياض

 فاحتوى على فصلني : ادلذكرةاما عن جانب التطبيقي من 

 تطرقنا للدراسة االستطالعية وعرفت  كمااالجراءات ادلنهجية للبحث ادلتبع يف الدراسة  ثالث : الفصل ال
 العينة البحث واىم االدوات ادلتبعة يف الدراسة االستطالعية و االساسية مث اخلالصة 

  الرابع:ويتضمن عرض وحتليل النتائج وملخص عام حول الدراسةالفصل 

 وأخرياالبحث خبالصة عامة ومجلة من االقًتاحات كما قدمنا مجلة من ادلراجع اليت استفدنا منها فعال  وختم
 ادلالحق
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 ;اشكالية

يعترب اضطراب التوحد احد اصعب االضطرابات النمائية الشاملة اليت تصيب االطفال ، و ىذا االخَت موجود يف اجملتمع 
ويشكل نسبة ال يستهان هبا وقد ازداد االىتمام بو على مستوى الدراسات و البحوث اليت اجريت عليو يف العقود االخَتة و 

يما ادلتطورة منها فهو اضطراب عصيب ال يعرف مصدره و يعد من اكثر االعاقات تعقيدا  يف سلتلف بلدان العامل الس
بالنسبة للطفل دلا ميسو من جوانب النمو لديو فاضطراب التوحد يؤثر على اجلانب االجتماعي و ادلعريف شلا يعيقو من االمناط 

ًتة كافية ، او االستجابة للتعليمات او التقليد يف عدة اقرانو من االطفال العاديُت القيام هبا ، لفالسلوكية اليت يتمكن 
ادلعلومات  ومعاجلتها و تفسَتىا او فهم العالقات ادلنطقية السببية ادلكانية و الزمنية او  رلاالت احلركية و الصوتية او ادراك

تختلفة او تصنيف االشياء اى ادراك ثبات ادلوضوعات او القدرة على حل ادلشكالت او التميز بُت االشياء ادلتشاهبة و ادل
 (161-155ص 2004)الشامي وفاء  رلموعات اليت ينتمي اليها 

وشلا جيدر االشارة اليو ىو تشتخيص ىذه االضطراب اذ يعد من اكثر العمليات صعوبة يف 
سلوكات  التوحد و يرجع ىذا اى تباين االعراض من حالة اى اخرى وذلك الن بعض االطفال قد ميارسون سلوكات تشبو

 (14ص 1996)ريشارد سيمبسون   ادلتوحدين على الرغم من اهنم ليسوا كذلك

اى ان بعض اعراض ىذه االعاقة تتشابو مع اعراض صعوبات التعلم و التتخلف الذىٍت و على  1992وقد اشارت ماريشيون 
من  دين يف ىذا فمنهم من يتمكنقدرات خاصة مثلهم مثل العا ادلعاقُتالرغم من ذلك فقط تكون لذى بعض ىذه الفئة من 

ذلك من و غَت  العزف على الة موسيقية مبهارة ومنهم من يستطيع تعلم االرقام و التعامل مع العمليات احلسابية بشكل فائق
 (92ص  1999)فضيلة الراوي ..  القذرات اخلاصة

ثل االنتباه و االدراك و التفكَت االستداليل كما ان اطفال ىذه االعاقة يعانون من صعوبات يف العمليات العقلية االساسية م
و تكوين ادلفاىيم مبا يؤثر على تعلمهم ادلهارات االكادميية  كاحلساب  مثال الذي يعرف على انو نشاط فكري جترييب يعاجل 

فرد  أليالضرورية الوجود الكمي الذي حيبط بو اذا يعد من العلوم العامة و  ألدراكاليها الفرد يف سعيو رموزا عددية ، حيتاج 
للنفوذ مثال فمفهوم العد اصبح  كاستتخداماحلياة اليومية   بأمورالقرارات ادلتعلقة  احتادالعتباره اساسي يف  ثقافتومهما كانت 

دائم احلضور يف عامل اليوم فالقدرة احلسابية اليت حيتاجها الطفل ىي قدرات زلدودة قابلة للتطور حسب قدراهتم  العقلية  و 
يف العمليات االربعة اجلمع و الطرح و الضرب  و القسمة فهي واحدة من ميادين اليت يتعلمها االطفال مبا يتناسب تتمثل 

اعمارىم يف ربطهم بُت مفهوم العد الذي يعد امر مهم يف اتقان احلساب و قد بُت  بيارجي ان مفهوم العد ال يصبح علمي 
بفضل ثالثة كفاءات منطقية وىي  التصنيف و الًتتيب و  يبٌت حسبو اال اذا استطاع الطفل ادراك االحتفاظ فالعدد 

ان ضعف قدرات االطفال ادلتوحدين يف العمليات احلسابية راجع اى   1996ارهنيل ب عت جينا االحتفاظ و قد ارج
 يف حُت ارجع البعض ذلك اى وجود ضعف القدرة على الفهم الرموز و الذي حيول بدوره دون الربط بُت العدد و رمزه ،

واليت  اىتمت بالدعم BREMMAN LRAM2009قصور يف قدرات الذاكرة البصرية لديهم فتجد دراسة 
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البصري و امهيتو يف تنمية ادلهارات العد لذى االطفال ادلتوحدين دلرحلة ما قبل ادلدرسة و اليت حققت نتائج ذات داللة 
لذى ىذا النوع من  الفئة من مفاىيم فضائية زمنية  و مفهوم  استيعاهبال البٍت ادلعرفية و احصائية  وجتد كذلك عدم االكتما

االحتفاظ و احلجم  و الطول يعيقا من استقالليتهم وذلك راجع للعالقة ادلوجودة بُت مستويات التفكَت العليا و االستدالل 
متوسط او اعلى من ادلتوسط  ذكائهم وان كان مستوى الرياضي فهم  يتاخرون عن اقراهنم العاديُت يف حل ادلشكالت حىت

ادلتوحد يف  و ىي دراسة حتليلية اىتمت بالتحصيل االكادميي  للطفل diskerson cahonn 2003فتجد دراسة  
كسلر للذكاء من اجل  حصر نقاط القوة  و الضعف و قد توصل من خالل دراستو اى وجود نقاط ضوء استتخدام مقياس و 

ياضيات مع ارتباط قوى مبعامل الذكاء باالظافة اى اىتمام علماء النفس مبراحل منو الطفل و كيفية اكتسابو قوة يف الر 
لذلك صلد انو كمي للتخربات االساسية فمن اجلانب القدرة احلسابية لوحظ ان عامل الطفل ىو عامل ىندسي قبل ان يكون  

اجلانبية يساعدانو على فهم ادلهمة الرياضية   نية و الزمنية و مفهوميتعلم عن طريق احلس اذلندسي فإكتسابو للمفاىيم ادلكا
توصل يف دراسة اليت كانت بعنوان تأثَت منهج حركي يف تعليم بعض ادلهارات  2010فالدكتور حسُت ىشام بركات بشَت 

لذى ىاتو الفئة شلا اكسبتهم التعرف على الشكل  اذلندسي  الذىنيةطفال ادلتوحدين من تطوير القناة اخلاصة بالرياضيات لال
  لألرقامالعد اللفظي  ورمسو و التمكن من

وعلى ضوء ما سبق ذكره يظهر لنا ان اضطراب التوحد ىو اضطراب حيمل يف طياتو العديد من ادلعيقات و ادلشاكل من 
علهم يتأخرون عن قرائتهم يف التعلم  و خاصة جوانب عدة شلا يصعب عليهم اكتساب مهارات اجتماعية  و تعليمية جت

 فنيات احلساب و بناء على ذلك مت حتديد اشكالية البحث بطرحنا للتسائل التايل 

 ىل يوجد للطفل التوحدي قدرة حسابية ؟ 
 ىل للكفالة االرطوفونية دور يف تطوير القدرة  احلسابية لذى الطفل ادلتوحد  

 فرضيات الدراسة 

 الفرض العام 

 قدرة حسابية لدى الطفل ادلتوحد اليوجد

 2الفرضية 

 للكفالة االرطوفونية دور يف تطوير القدرة احلسابية لدى الطفل ادلتوحد

 اهداف الدراسة :

 هتدف الدراسة اى رلموعة من النقاط االساسية و ىي 
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 مساعدة الطفل ادلتوحد يف اكتساب معارف

تأكيد على ضرورة االجتاه ضلو مساعدة الوالدين للطفل ادلتوحد ابراز مدى امهية التنسيق بُت االخصائي االرطوفوين و 
 الوالدتُت يف مساعدة الطفل ادلتوحد يف ... للقدرات ادلعرفية  و االكادمية 

 دواعي اختيار الموضوع :

 وع ىيمن بُت االساليب الرئيسية اليت دفعت بنا الختيار ادلوض 

 الفصول العلمي و ادلعرفة و االكتشاف 
 اكتساب اخلربة ادليدانية عن طريق اجلانب التطبيقي  
احتكاكنا مبعينة الفئة  خالل ادلسَتة العملية و تسليط الضوء على ىذه الشرحية من االطفال و على مستواىم  

 ادلعريف

 اهمية البحث 

و كذلك تكمن االمهية  من تطوير العمليات ادلعرفية لطفل ادلتوحدميكن للوالدين و ادلتختصُت  من خالل ىذا ادلوضوع
 اجلوىرية يف تقبل ىاتو الفئة كباقي الفئات االخرى .

 حدود البحث

 حاالت 4عينة الدراسة : من اطفال ادلصابيُت بالتوحد و تتكون من  
 البعد ادلكاين : اجريت الدراسة يف روضة "بسمة مالك " لوالية غليزان  
 05/05/2019اى   01/02/2019الزمٍت :متت ىذه الدراسة يف الفًتة ادلمتدة ما بُت البعد  

 مفاهيم الدراسة   تعاريف

  التوحد :

ىو اضطراب منائي ميثل فقدان القدرة على حتسن يف النمو فيؤثر على التواصل اللفظي و غَت اللفظي و التفاعل االجتماعي 
 ( . 20،ص   2005منطية حركية و لغوية شاذة ) زلمد علي كامل،  سنوات و يتميز بسلوكات 3و يظهر قبل 

انو وصف لعرضية الفصامية لالشتخاص مع انطواء  1911سنة    Agen Bloor يعرفو الطبيب السويسري اجين بلور 
 (.52،ص2002عىت الذات )لبيب فراج 

 يقصد بو االنعزال و االنطواء على الذات 
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 :المفهوم االجرائي

 للتوحد C.A.R.Sحيدد من خالل  الدرجات ادلتحصل عليها يف مقياس كارز 

 : الحساب

 ىو علم األعداد و التقدير باألرقام و حىت نكون أكثر حتديدا نقول ىو اجلمع و الطرح و الضرب و القسمة.الحساب:
 (219،ص 1996)أمحد سالمة،

 المفهوماالجرائي:

للحساب و معاجلة الصورة اجلزائرية   ZAREKI-Rحيدد من خالل الدرجة ادلتحصل عليها يف بطارية راريكي 
 .االعداد
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  التوحد  : الولالفصل ا
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 تعريف التوحد  .2
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 انواع التوحد .4

 اسباب التوحد .5

 اعراض التوحد .6

 تشخيص التوحد  .7
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 الفصل االول : التوحد

 تمهيد:

و علم النفس و ىي ظاىرة منتشرة مند امد بعيد حيث ان الصعب  يف المر   اليت  اىتم ذلا ميدان الًتبيةالتوحد من ادلوضوعات 

 ىو اغلاد تعريف واحد و مقبول دلفهوم التوحد الن االطفال ادلتوحدين يظهرون سلوكات متباينة ومع البحوث و الدراسات الكثَتة

ضو شلا سهل على ادلختصُت تصنيف احلاالت و معرفة خصائصها  و يف الفصل مث اكتشاف ىذه االطرابات و معرفة اسبابو و اعرا

 ادلوايل نتطرف اىل تعريف التوحد و تارؼلو ، ذكر درجاتو و العوامل ادلسيئة لو و التوحد و التعلم و التوحد و احلساب 

 تعريف التوحد  

  : مفهوم التوحد

 على عادلو الداخلي الذي يرفض االتصال مع العامل اخلارجي ، كما     على الذات ذفنها ىو انطواء الفرد 

  :تعريف التوحد

التوحد على انو اضطراب تطوري لذى الطفل قبل بلوغو سن الثالثة من العمر باالضافة اىل وجود  KAMNERيعرف كانز 

تكرارية و حركيات ظلطية و مقاومة للتغيَت يف الروتُت اليومي مع ظهور استجابات حسية غَت عادية و يصاحب اظلاط سلوكية 

 (  JAQUES POSTEL 1998الكثَت من االطفال ادلتوحدين قصور معريف شديد ) 

  1982( عام WHOعرفة منظمة الصحة العالمية )

قبل سن ثالثة سنوات  يظهر على شكل  عجز يف استخدام اللغة و يف اللعب و يف التفاعل االجتماعي   بأنو اظطراب ظلايت يظهر

 و التواصل 

 ( APAما عرفته الجمعية االمريكية للطب النفسي )ك4(

و االىتمامات و  السلوك النمطي 3التواصل و اللغة  2الكفائة االجتماعية  1بأنو اظطراب يشمل اجلوانب النهائية الثالثة التالية :

 النشاطات 
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 التعليق على التعريفات 

ظلائي عصي ؽليز صاحبو بالعزلة و القصور يف رلاالت متقدمة اجتماعية ،  نستنتج شلا سبقو ذكره ان اضطراب التوحد ىو اضطراب

 لغوية و معرفية 

 تطور مفهوم التوحد 

اليت تعٍت النفس او الذات و اول   AUTISMاالغريقي مشتقة من كلمة ذات اصل   AUTISMان كلمة التوحد اصلليزية 

كما استخدمت عدة تسميات للداللة على ىذا   1943من اطلق ىذا ادلصطلح ىو الطبيب النفسي االمريكي ليوكاتر عام 

 الطفولة  ذىان االظطراب مثل التوحد الطفولة ادلبكرة ، فصام الطفولة ،  

 (39، ص  2000) زياد و اخرون ، 

 SREDERIQUEباعتباره عرض من اعراض الفصام ) 1908ت التوحد التوحد للمرة االوىل من قبل بلولر عام وقد وصف

2004 P30.) 

( الطبيب النمساوي ادلختص يف الطب العقلي  LEO KAMMERواستخدام مصطلح  بعد ذلك من لنذن ليوكاتر )

إسم للداللة على االظطراب بأكملو . و يف مقالتو كحبيث اصبح يستخدم ىذا ادلصطلح   1943عام لالطفال  و قد كان ذلك 

( كانز اىل خصائص احد عشر طفال  كانوا يعانون من متالزمة غَت معروفة و كان KANNERاالساسية عن التوحد اشار )

طفال اذلدف من الدراسة ىو التعرف اىل اخلصائص السلوكية ذلؤالء االطفال  و التميز بينهما وبُت الصفات اليت يظهروىا اال

ادلرض بأمراض نفسية اخرى و ىذه الصفات تشمل عدم القدرة على التعلق و االنتماء اىل الذات و االخرين و للمواقف وذلك 

مند الوالدة ، تأخر يف اكتساب الكالم ، عدم استخدام الكالم من اجل التواصل ، اعادة الكالم ، رغبة شديدة يف احملافظة على 

ة ، سلوك لعب ظلطي ، ضعف التخيل ذاكرة جيدة و مظهر جسماين طبيعي .تزامن مع كانز الروتُت ، عكس صفة ادللكي

(KANNER نشر ىانر اسربجر )HANS ASPERGER  رلموعة من احلاالت اليت اطلق عليها اسم  1944سنة

اليت تصف لنا متالزمة تشبو  PSYCHOPATHIE AUTISTIQUE  " االظطرابات النفسية التوحدية "

 عقلي مصاحب  النمائية الشاملة دون تأخر االضطرابات
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(DJAAUIDA POTOT2005P469) 

 : انواع التوحد-3

( نظاما تصنيف لالطفال ادلتوحدين يضعهم يف ثالثة رلموعات MARY COLEMAN 1976اقًتحت ماري كودلان )

 تصنيفات فرعية وىي كما يلي : ثالثةاساسية ، و يتبُت ان ىذا التصنيف ليس متالزمة منفردة كما اكد كانر بل ىو مكون من 

  : النوع االول

وىو ما يسمى بادلتالزمة التوحدية الكالسيكية و يف ىذا النوع يظهر االطفال اعراضا مبكرة ، دون ان تظهر عليهم اعاقات 

 بعة من العمر .عصبية ملحوظة اال اهنم يف ىذا اجملموعة كما تقول "كودلان" يبدو يف التحسن التدرغلي ما بُت اخلامسة و السا

 النوع الثاني : 

وىو ما يسمى مبتالزمة الطفولة الفصامية باعراض توحدية و ىناك نشابو بُت االطفال ىذا النوع و النوع االول ، اال ان العمر عند 

 االصابة بتأخر لدى البعض كما اهنم يظهرون اعراضا نفسية اخرى 

  النوع الثالث :

 ادلعاقة عصبيا ويالحظ ضهور مرض دماغي عضوي يف ىذا النوع  ادلتالزمة التوحديةوىو ما يسمى 

 ( و ىذه اجملموعات كالتايل :SEUN MATSONوىناك تصنيف اخر من اربع رلموعات اقًتاحية كل من )

 : المجموعة الشاذة

 ويظهر افراد ىذه اجملموعة عددا اقل من اخلصائص التوحدية و ادلستوى االعلى من الذكاء 

 :  التوحدية البسيطةالمجموعة 

مشكالت اجتماعية ، و حاجة قوية لالشياء و االحداث لتكون روتينية كما يعاين افراد ىذه اجملموعة  ويظهر افراد ىذه اجملموعة

 ختلف عقلي بسيطا

 :  المجموهة التوحيد المتوسط
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اظلاط شديدة من السلوكات النمطية ، و لغة استجابات اجتماعية زلدودة ،  –و ؽلتاز افراد ىذه اجملموعة  باخلصائص التالية 

 وظيفية زلدودة و ختلف عقلي .

 المجموعة التوحدية الشديدة :

و افراد ىذه اجملموعة معزولون اجتماعيا و ال توجد لديهم مهارات تواصلية و عندىم  ختلف عقلي على مستوى ملحوظ .) فهذا  

 ( 48ص 2006بن زلمد ادلغلوث 

 : اسباب التوحد -4

، ولكن اال االن مل تتوفر اي من االحباث اليت تيقنت بوجود سبب ددت الدراسات اليت حتاول معرفة االسباب ادلؤدية للتوحد تع

 اساسي متوحد و لكن الكثَت من الدراسات احلديثة او صحت بعض االسباب ادلتمتلة فيما يلي :

 العوامل الجينية :

رتباطا بُت التوحد و شذوذ الكروموزمات و ان ىناك اتصاالت ارتباطية و راثية حيث اثبيت بعض الدراسات احلديثة ان ىنالك ا

و يعترب شكل وراثي حديث مسبب للتوحد و  SYNADROM FRAGILEXمع التوحد و ىذا التوحد يسمى 

االفراد الذين التخلف الدىٍت و ايضا لو دورفيحدث مشكالت سلوكية مثل النشاط الزائد و االنفعاالت العنيفة ، كما يظهر عند 

 لديهم ىذا الكرومزوم تأخر لغوي شديد و تأخر النمو احلركي و مهارات حسية فقَتة 

 العوامل البيولوجية 

و تنحصر ىذه العوامل يف احلاالت اليت تسبب اصابة يف الدماغ قبل الوالدة او اثنائها او بعدىا ، وتعٍت بذلك اصابة االم بأحد 

وكسجُت او عوامل بيئية اخرى و ىي تعرض االم او تعرضها اثناء الوالدة دلشكالت مثل نقص اال االمراض ادلعدية  اثناء احلمل

 2002لنزيف قبل الوالدة او تعرضها حلادثة او كَتستها ، فكل ىذه العوامل قد تكون سببا يف حالة التوحد ) امحد امُت نصر 

 ( 28ص 

 :  عوامل عائدة لتكوين الدماغ
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و االحتالالت البيولوجية و  الحباث احلالية يف رلال البحث يف اضطراب التوحد الربط بُت حالة التوحدلقد ربطت الدراسات و ا

( اختالفات غَت عادية FRITH 1993العصبية يف الدماغ فقد اضهرت بعض االختبارات التصويرية للدماغ كما ذكر فرت )

و غَتىم ضمور يف  1985يف تشكيل الدماغ مع وجود فروق واضحة بادلخيخ ، فقد وجد بعض العلماء مثل بدمان وكامَت 

من حجم ادلخيخ لدى  % 13حجم ادلخيخ خصوصا يف القصيبات الوردية رقم ستة و سبعة و قد يصل ىذا الضمور اىل 

 االطفال ادلصابيُت بالتوحد

 : صيبةعوامل ع

وجد ان فحص الكهربائي للدماغ يف حاالت التوحد يظهر بعض التغَتات يف ادلوجات الكهربائية و كذالك زييادة يف نوبات 

الصرع خصوصا عندما يتقدمون يف العمر و بالتحديد يف مرحلة ادلراىقة و خاصة يف حاالت االطفال الذين لديهم مستوى اقل 

 ادلصاحبة للتوحد من الذكاء او يعانون من االمراض 

 (28ص 2004) نايف بن عابد براىيم  لزراع 

 : اعراض التوحد

تظهر أعراض التوحد باختالف شديد من شخص إىل آخر . وقد يعود ىذا االختالف يف الدرجة األوىل إىل تفاوت 

توحد على ادلتكلمُت وغَتىم القدرات اإلدراكية لدى األشخاص ادلصابُت بالتوحد . وىف الدرجة الثانية ، ؼلتلف ظهور أعرض ال

شلن مل تتطور لديهم مهارات الكالم . وىف الدربة ألثالثة ؼلتلف ظهور األعراض بناء على األوضاع اليت غلد الشخص التوحدى 

 23: 2004نفسو فيها ، فتتجو إىل االطلفاض يف البيئات الواضحة وادلنظمة ، والعكس ىو أيضا صحيح . )وفاء على الشامي، 

-24) 

وادلعرفية  تعدد أعرض التوحد والسلوكيات اليت يظهرىا األطفال التوحديون حبيث نشمل النواحي التمائية ادلختلقة االجتماعية ، ووت

( إىل أن أعرض 1990  :32)  Brownواللغوية ، واحلركية وؼلتلف كل عرض من ىذه األعراض من حيث الشدة . وأشارت 

 التوحد تتمثل يف احملاور التالية :

ختالف التفاعل االجتماعي الذي يبدو من خالل العجز عن إقامة عالقات اجتماعية وعدم القدر على تنمية ىذه ا

 العالقات إن وجدت.
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اضطرب االرقاء اللغوي : على مستوى استخدام مغراة اللغة والضمائر ونغمة الكلمات واضلراف الًتكيب اللغوي مع وجود 

 إىل الفشل ىف تفهم ادلواقف ىذا مع اختالف اإلدراك خاصة فيما يتعلق بادلنبهات .ترديد ومصاداة ىف الكالم باإلضافة 

اضطرب التواصل : على ادلستوى االجتماعي وادلعريف وقصور القدر على التخيل خاصة فيمل يتعلق مبواقف اللعب والتعامل 

 مع اآلخرين .

 اضطرب التآزر احلركي .

 Brown’  1990:  25-49)ظلطية السلوك أو تكرر : 

 القصور ىف ادلهارات والعالقات االجتماعية :

 نقص ادلبادأة والعالقات باالخرين          

اإلشارة إىل شيء غائب : ىذا ىو أقل نوع من اللعب الرمزي يالحظ لدى األطفال التوحد بُت فال نرىم على سبيل ادلثال يلعبون 

 بأشياء وعلية ال وجود ذلا.

(Libby, s., Powell, s., Messer, D., Jordan, R.,1998: 490) 

 532 :ص 2004عدم القدرة على تقليد وزلاكاة االخرين : . )وفاء الشامي ، 

 من ابرز االعراض ادلالحظة على االفراد ادلصابيُت باضطربات التوحد ما يلي :

 صعوبة االتصال او التعامل مع االخرين 

 ئيةاالستجابات غَت ادلناسبة للمنبهات احلسية البي

 مهارات حركية مشوشة او غَت متناسقة

 افتقار النظر لالنسان االخر و عدم النظر اىل ادلتحدث معو

 ابداء ثورات من الغضب او اذليجان بدون مربر او سبب واضح

 ميول سلبية او غَت عادية ضلو االشياء

 تكرار حركات  جسمية بصفة تلقائية 

 ( 39ص 2001) زلمد زيدان محدان 
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 التوحد  تشخيص

تعترب عملية التشخيص االطفال ذوي االضطرابات االرتقائية من اصعب ادلهام على الفريق االكلينيكي ، و ذلك ولوجود تشابو 

بُت ادلالمح و العراض اخلاصة بالتخلف العقلي و مستوياتو ومن الفصام ، مبعٌت ان الطفل التوحدي غالبا ما تكون لديو اعراض 

ي و احيانا اخرى ؽلكن تشخيصو على انو خصائي و ليس توحدي ، و من ىنا بدأت شكلو التشخيص تنقسم بالتخالف العقل

 يف ىذا اجملال

و يعد التشخيص العملية االساسية اليت تسبق حتديد اساليب التدخل الفعالية ادلناسبة للطفل ، كما ؽلدنا التشخيص الدقيق 

يتصرف هبا الطفل التوحدي يف ادلواقف احملددة و كلما مت تشخيص التوحد يف  باخللفية السلوكية للطفل  و الكيفية اليت ؽلكن ان

من عمر الطفل كلما كان العائد من عملية التدخل ادلبكرا على وذو تأثَت فعال على سلوك الطفل و تفاعلو مع  وقت مبكر

 االخرين 

(FRAME .C.L8MASLON.J.L1987P238) 

لى مجيع ادلصابيُت بالتوحد ، فانو بالتايل اليوجد فحص طيب لتشخيص التوحد ، بل حيث انو اليوجد دالالت بيولوجية تظهر ع

ان ادلعايَت لتشخيص التوحد تعتمد على اجلانب السلوكي فقط و بالتايل يتم تشخيص االفراد الذين يعانون التوحد عندما تظهر 

تأخر شديدا يف اكتساب مهارة الكالم و قصور عليو  سلوكيات مطابقة دلعايَت تشخيص التوحد ، اي اذا كان الطفل يعاين 

اجتماعيا ملحوضا و كان يفتقد القدرة على التخيل و اللعب التمثيلي ، شخصت حالتو بالتوحد و الواقع ان االمر ليس يسَتا ، 

راحل ظلو حيث ان التوصل اىل التحقق من وجود ىذه السمات السلوكية يتطلب البحث مع و ...... الطفل يف مجيع التفاصيل م

الطفل و اجراء بعض االختبارات لالستدالل على وجود اضطراب التوحد كمقياس درجة التوحد الطفويل او اختبارات النفسية 

 العامة اخلاصة بالتوحد او  مبالحظة سلوك بشكل عام 

 (208ص  2003) وفاء الشامي  
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 : التوحد تشخيصأسباب صعوبة 

 

وثانيها أن  ٠نطاق جوانب القصور الناتج عن التوحد  اتساعوأسباب صعوبة تشخيص التوحد عديدة يكمن أوذلا يف 

سلوكيات التوحد نتغَت مع نقدم الطفل يف العمر ، وثالثها أن سلوكيات األفراد ادلصابُت بالتوحد ختتلف من موقف إيل آخر 

أفراد متخصصُت وعلي  فحصهم يف مواقف سلتلفة ومع أفراد سلتلفُت ومن بنب ولذلك فأن من الضروري ٠احمليطُت هبم  وباختالف

 ( 248 ص؛ 2004،  ) وفاء الشامي٠ريب دفعة من التتدرجة مر 

 ونزي ىدي أمُت أن صعوبة تشخيص التوحد نرجع لألسباب التالية :

 ٠غموض الذي يغلف التوحد الإيل مزيد من البحث والتوضيح لكشف حتتاج  مازلتالعوامل ادلسببة حلدوث التوحد 

 ظلو الطفل مع التقدم يف العمر الزمٍت قد لصاحبو تغَت يف شدة األعراض واختفاء البعض اآلخر من األعراض،

بعض األعراض اليت حددىا الدليل الدويل للتشخيص ال ختضع للقياس ادلوضوعي الدقيق بل تعتمد علي احلكم والتقدير 

 ٠الذايت 

عدم التحديد الدقيق للعوامل ادلسببة للتوحد مع أنو قد يظهر أن ىناك بعض األسباب مثل إصابة األم احلامل باحلصبة 

الدماغ النخاعي فأن الفحوص اإلكلينيكية الدقيقة  أو الدرن أو تصلب األنسجة وإلتهاب( Xاألدلانية، وحاالت الكرموزوم اذلش) 

 من حاالت التوحد. 40’5/5’ 30قد بينت أن نسبة من أصيبوا بالتوحد نتيجة ىذه األمراض تتزوج فقط بُت 

 تأخر الكالم ألعقلياليت ترتبط بالتوحد كالتخلف  واالضطراباتوجود العديد من اإلعاقات 

 ٠، واإلعاقات اجلسيمة  ور احلسي، والقص والصرع ٠، صعوبات التخاطب 

 . لالضطرابقد يؤثر التعليم والبيئة االجتماعية علي السلوك الظاىر 

 (68؛ص 1999أمُت لالضطراب . ) ىدي  استجابتولكل طفل شخصيتو اخلاصة اليت تؤثر علي 

) ٠عالية من الصدق والثبات ، علي دربة  مقننة للقياس والتشخيص خاصة ىف البيئة العربية اختباراتعدم وجود أدوات أو 

 ( 1995عثمان فزج، 

التوحد واإلضطرإبات األخرى اليت تتشابو معو يف كثَت من  اضطرابالتشخيص الغارق أحد ادلداخل اذلامة للتمييز بُت 

 األظلاط
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 كية .السلو  

 .ومن اإلضطرابات اليت ؽلكن أن يتداخل تشخيصها مع التوحد ما يلي

 التخلف الذىٍت 

 الفصام 

  اضطراب زملة اسربجر 

 اضطراب االرتقائي العام غَت زلدد 

 ثل حاالت كرموزون الصبغي اذلش الشنون الصبغي مX 

  زملة توريت 

  زملة وليامز 

  زملة الندك ليغر 

 اضطراب االرتباط التفاعلي للرضع وصغار االطفال 

 : المهارات االكاديمية لدى المتوحديين -6

من ارقى ادلهارات التعليمية و اليت تتسم وجود جانبُت ذلا ، جانب جتريدي يتمثل يف ادلهارات  تعد ادلهارات االكادؽلية واحدة 

وجانب تطبيقي يتمثل يف كوهنا ضعيت اساسي يف الطرق التواصل ادلقروءة و ادلكتوبة و   - حساب– و كتابة –ءة راالتعليمية من ق

التوحديون كل وفق قدرتو . و تشَت  يتعلمها من ادلهارات التطبيقية اليت   كذا مفاىيم الزين و القياس و ادلوازين و النقود و غَتىا

الدراسات اىل انقسام جوانب االداء لدى التوحديُت يف ادلهارات االكادؽلية اىل جانبُت  مرتبطُت مبستوى الوظيفي ادلربع يتسٌت ذلم 

بُت ذوي ادلستوى الوظيفي ادلرتفع . اىل مراتب تعليمية عليا حتقيق تقدما اكثر ىي تعلم ادلهارات االكادؽلية عن غَتىم من التوحد 

و ػلققون تقدما ملموسا عن غَتىم من العاديُت يف احيان كثَت و  بلتؤىلهم لالندماج الكلي داخل ادلنظومة التعليمية للعاديُت 

 TEMPLE GRANDINEلعل ذلك يدفعنا اىل عوض ظلوذجُت دلثل تلك ادلواىب دتيل جردين 
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( يف كتاهبا التفكَت بالصور ، ان رغبتها ادللحة يف االسهام 1995) TEMPLE GRANDINEيل جرندين دت تشَت

لتصيب يف خدمة البشرية كان ىو حافز االساسي الذي مكنها من استخدام و توظيف و تكامل ادلوىبة و التوحد معا يف حتقيق و 

 بناء شخصية ناجحة .

كن فرد توحدي من احلصول على درجة الدكتورة . و قد القت دتيل جرديٍت حوايل حيث دتكنت من قهر التوحد قلم ػلدث ان دت

 مخس كتب ، احليوانية و ادار مزارعها و عن التوحد و عن حياهتا اخلاصة 

 (2001:4) عتمان فرج  

 (DOMMA WILLIAMSدونا ولياميز:)

شخصت حالة دونا ويلياميز يف البداية على اهنا تعاين من ختلف عقلي ، و مت تشخيصها فيما يعد على اهنا حالة توحد و تبُت ان 

، و قد ساعدىا احد االطباء النفسيُت الذي قام بإكتشاف حالتها و مشلها برعاية  و تدريبو حىت خترجات  140يفوق ذكائها 

حصلت على بعثة اىل كندا حيت احتت  تعليمها و خترجت من اجلامعة و تقوم باستكمال  من ادلدرسة الثانوية بتفوق ، و

( و على اجلانب االخر  تشيَت الدراسات  اىل ما قد ػلققو 2001:4الدراسات العليا و ىي االن اخصائية نفسية ) عثمان فرج 

لتعليم  اخلاص يف مرحلة ادلراىقة ادلتأخر و مع فإهنم االفراد التوحديُت ذوي ادلستوى الوظيفي ادلنخفض حيث تظهر حاجتهم اىل ا

يستطيعون إكتساب مهارات القراءة و الكتابة و احلساب  االساسية و ما يوازيها من جوانب تطبيقية ؽلا يتناسب مع قدرهتم 

 العقلية ادلعرفية 

(RUMSEY RAPOPART8-5 SCEOYS 1985 :183) 

ادلعلومات بطريقة سلتلفة فإنو غلب يكون ىناك توافق بُت اساليب التعلم لديهم و طرق  وبناء على افًتاض ان التوحديُت  يكتسبون

( اىل التأكيد على اعلية خلق البيئة KATHLEEN QUILL 1989عرض ادلواد ذلم ، و لعل ىذا ما دفع كاتلُت كيل )

( حيث تعترب البيئة الثانية من االمور احليوية عند تعليم STRUCTUREتعليمية مساعدة تقوم على اساس بنية ثانية )

 التوحديُت و تعتمد البنية الثانية على توافر احملددات التالية 

 تنظيم ادلواد ادلطلوبة للدراس
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 وجود تعليمات واضحة ) وضوح التعليمات (

بة ادلطلوبة مباشرة ، بل يتم مساعدات تلميحات وجود نظام ىيكلي لتقدًن ادلساعدة للطفل حبيث اليتم تقدًن االجابة او االستجا

تنتقل بالطفل من درية اىل اخرى ) من السهولة ( حىت يصل اىل االستجابة ادلطلوبة ، كما يتم تعزيز البنية الثانية  باستخدام 

ث شلا يساعد على زيادة روتينية و ادوات مرئية مساعدة ال تعتمد على اللغة ،فالروتنيات ادلتكررة تسمح لو بتوقع االحدااعمال 

التحكم يف النفس و االعتماد عليها ، فالتسلسل ادلعتاد لالاحداث يوفر االنتظام وسهولة التوقع لالحداث يساعد على انشاء 

نسق ثابت لكثَت من االمور، كما يوفر االستقرار و البساطة و غلعل الفرد ينتظر االمور و يتوقعها االمر الذي يساعد على زيادة 

 ستقاللية اال

 (QUILL.K.ETAL.1989 :635) 

 التوحد و الحساب -7

ينبغي ان نعلم ان التفكَت اجملرد ىو روح الرياضيات ) احلساب( و ىذا التفكَت يعتمد على احلواس ادلختلفة لتوصل الفكرة الرياضية  

، وتنمية احلس العددي وىو مسة  كما اوضحت العديد من الدراسات ان مفهوم  العد مفهوم مركب و تعلمو ليس باالمر اليسَت

من مسات االداء العددي و احلسايب للطالب تعكس فهمها عاما لنظام االعداد و العد و العمليات على االعداد كما  و تعكس 

 ايضا مرونة (يف اجراء العمليات احلسابية و لذلك غلب التمهيد لو باستعاب ما يعتمد عليو من مفاىيم رياضية اولية 

(TSATSANIS.K.2004 P260) 

كمي او عددي ، ولذلك غلب ان تبدء بتنمية احلس اذلندسي باجملسمات مثل ) ىرم ،    قبل ان يكون ىندسي و عامل الطفل

 (..كرة

وكذلك العالقات ادلكانية و الزمنية مثل : فوق ، حتت ، اعلى ... ( فادلقاربات مسألة مهمة يف الرياضيات فإننا صلد الطفل الذي 

ُت الرموز و االشكال اليت ال تتمايز عن بعضها اال مبوقعها بالنسبة الجتاه اليمُت و اجتاه اليسار بؼللط  اجلانبية عب مفهوم مل يستو 

فتجد ادراك ىذه ادلفاىيم ضروري للتميز بُت شكل االرقام اليت ال ختتلف عن  4-7مثال سيخلط الطفل بُت شكل الرقمُت 

اما اذا مل يتدرك الطفل ىاتو ادلفاىيم فانو ال يتمكن من التميز بُت االرقام مثل  6 – 9سفل مثل بعضها اال يف اجتاه االعلى او اال

(12 – 21 ) 
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GRIFFIN.S.1998 P 117 

ويوجو عام فقد اشارت الدراسات اىل تدين قدرات التوحدين يف احلساب و قد ارجع ذلك اىل ضعف قدرهتم على االنتباه و 

االستمرارية يف ادلهمة التعليمية و عدم وجود ادلدعمات  ادلرئية خالل اختبارات الرياضية يف اختربات الذكاء 

(EHLERS.S.ETAL.1997 P211 فمعظم  االطفال التوح ) دين لديهم ذاكرة جيدة للحفظ ) االستظهار دون

الفهم ( ، و قد وجد اطفال توحديُت ؽلكنهم العد اىل مئة و غاليا  اكثر دون  ادىن  رلهود او ارتباك اال اهنم  قد غلدون صعوبة 

وحدينا غليد العد يف استخراج رقم زلدد من رلموعة اكثر  من االدوات عند الطلب  و على سبيل ادلثال ، لو اعطينا طفال ت

التلقائي صندوقا ملئ بادلكعبات و سألناه ان ؼلرج ثالثة مكعبات فقط شلكن  ال يبدأ يف اخراج ادلكعبات او ان يبدأ يف اخراجها 

 دون توقف  حىت بعد العدد ثالثة ، و عندما ػلدث ذلك فإننا ال ؽلكن ان نقول بأن الطفل قد اكتسب مفهوم العد 

(BAROODY ,A 1992 P148) 

وحللنا صلد مشكلة اخرى عند تعليم االطفال التوحدين احلساب اال و ىي التعميم فحىت و ان كان بامكان تعليم الطفل مفهوم 

العد فإنو سيقف مكتوف االيدي عاجز عن القدرة على التعميم فكره مفهوم العدد يف حياتو اليومية ، لذا فإن الفكرة الرئيسية 

 كنهم من تطبيق ىذه ادلعلومات يف حياهتم اليوميةوراء تعليمهم االرقام ىو دت

 (CARMIME.D1997 P136) 

فالطفل ػلتاج  اىل ان يلتقط ، يعطي ، يضع ، ويعد االشياء يف ادلواقف اليومية ، على سبيل ادلثال يف اعداد ادلائدة يتعلم كيف 

تعليم االرقام ؽلكن ان تتأكد من ان الطفل قد اكتسب  يعد االطباق و ادلالعق مقارنة بعدد االفراد الذين سيأكلون لذا فإننا يف

 1988ادلفهوم عندما يبدأ يف االعطاء االلتقاط او اخد االعداد احملددة لالشياء كما ىو مطلوب ) لندا ىارجروف وجيمس بوتُت 

 ( 156ص 

ادلستوى الوظيفي ادلنخفظ  وذلك الن الغالبية العظمى من التوحديُت سواء من دوي ادلستوى الوظيفي ادلرتفع او من ذوي

سيواجهون مشكالت يف تعلم ادلفاىيم الرياضية و اليت قد ال دتكن يف طبيعة ادلفاىيم الرياضية و حسب بل و يف طبيعة قدرات 

عميقا مثل ) القدرة على التواصل ، ادلهارات االجتماعية ، القدرة على التفكَت اجملرد ( و اليت سيكون ذلا تأثَت  ذاهتم  ادلتوحديُت

 (SIEGLER.R,1991,P131)  يف كيفية احلساب 
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 : فصلخالصة ال

نستخلص من ىدا البحث ان التوحد اضطراب ظلائي تطوري ظهر من القدم وىو ؽلس جوانب عديدة منها اجلانب ادلعريف و 

سبب الرئيسي الزال ان ادل إالفبالرغم للدراسات اجلديدة يف ىدا اجملال  ألسبابواالجتماعي واللغوي وحىت االكادؽلي اما بالنسبة 

 غَت معروف 
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 تمهيد

 أساس على بو، حييط الذي الكمي الوجود سعيو إلدراك يف البشري الكائن إليو حيتاج الوظيفي العقلي النشاط من ضرب اضتساب

 البقاء يف سبيل وكفاحو وجوده يف والطمأنينة األمن أسباب لنفسو يكفل حىت إشباعها من حيوية البد ضرورة اضتاجة ىذه أن

 على الزمن يف سابق علم وىو وعطاء أخذ اظتنافع واطتَتات تبادل على يقوم اجتماعي وسط يف طبيعيا اندماجا لنفسو وحيقق

 اع اخًت يتسٌت لو أن قبل حىت األشياء عد إىل تدفعو ملحة بضرورة اإلنسان أحس فقد .غَت قصَت بوقت والتسجيل الكتابة

 .طويل بزمن بأشتائها وتسميتها األعداد

 

 الحساب: تعريف

ىو العلم الذي يعٌت بدراسة ألعداد والعمليات عليها ،مثل اصتمع والطرح والضرب والقسمة والرفع اىل حسب معجم الرياضيات :

 ( 96ص  1995القوى وإجياد اصتذور ،وكذلك تطبيق ىذه العمليات يف مسائل اضتياة العامة)الياس العجاين 

)أزتد 1باألرقام و حىت نكون أكثر حتديدا نقول ىو اصتمع و الطرح و الضرب و القسمة.ىو علم األعداد و التقدير الحساب:  

 (218،ص 1996سالمة،

ىو علم يعرف بو أحوال األعداد مفردة و مركبة من رتع و تضعيف و نقص و تفريق. )أبو بكر جابر و الحساب:  

 (95،ص1985اصتزائري،

ا و طرحها، و ضرهبا و تقسيمها و كل ما يتعلق هبا. )أزتد ؼتتار و ىو درس األعداد الصحيحة و الكسرية،و رتعه  

 (360،ص1962عضاضة،

اضتساب:"بأنو صناعة عملية يف حساب األعداد بالضم و التفريق فالضم يكون يف األعداد باألفراد و ىو  إبن خلدونو يعرف    

يكون يف األعداد، إما باألفراد مثل إزالة عدد فيو  اصتمع، و بالتضعيف تضاعف عدًدا بآحاد عدد آخر ىذا ىو الضرب،و التفريق

 عدد معرفة الباقي و ىو الطرح، أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكون عدهتا ػتصلة و ىو القسمة"

 .أهداف الحساب:2

، و تعلم النظام و  يعترب اضتساب من العوامل األساسية اليت تساىم يف تكوين اظتلكات العقلية كاضتكم و التعليل و اإلستنتاج  

اإلنضباط، كما تعمل على تقوية االنتباه و استمرار اليقظة و حب الصدق و الراحة و االعتماد على النفس، كما يهدف تدريس 
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اضتساب إىل الوصول بالطفل إىل امتالك الرموز العديدة قراءة و كتابة و عًدا، صعوًدا و نزواًل مع حسن التصرف فيها حتلياًل و 

و إدراك الوحدات و اجملموعات اليت تتكون منها إىل جانب ذلك يتمكن من فهم العمليات األربع مع تطبيقها على مسائل  تركيباً 

بسيطة مأخوذة من حياة الطفل اليومية، مع تدريبو على استعمال اظتفردات اضتسابية: أرتع، أطرح، أضرب و أقسم و إكسابو 

ا طريقة اضتل الصحيح للمشكلة )رتع، ضرب، طرح أو قسمة(.ومن أىداف تعلم اضتساب الفكرة اضتسابية اليت يستطيع أن دييز هب

إكساب الطفل القدرة على تفهم اظتشاكل االقتصادية حمليطو ظتا تتضمنو اظتسائل اضتسابية من معامالت يف البيع و الشراء و 

 (.61,60،ص 1974/1975الكسب و اطتسارة....ؽتا يثري خربتو العملية.)اظتعهد الًتبوي الوطٍت،

 .آليات الحساب:3

،وىو منوذج عصيب نفسي ديثل ؼتطط شامل، Me Closkeyخالل السنوات األخَتة، ظهر تناول نفس معريف حتت قيادة   

-RONDAL Jحيث يعترب أن اضتساب ومعاصتة األعداد قد اقتحما اظتنظور اطتاص بنماذج معاصتة اظتعلومة.)

A ,SORON X ,2003 ,p815.) 

 اظتخطط يضم ثالثة أنظمة معرفية: نظامان يهتمان مبعاصتة األعداد و نظام يهتم باضتساب. ىذا  

 وىو يصف الفهم و اإلنتاج و مها ينظمان بطريقة ؽتاثلة.نظام معالجة األعداد:*

 :اظتعاصتات اظتقبلة  التمثيل ىوأساس و ىو خاص بتمثيل داليل غترد لقيمة العدد اظتعطى، وىذا نظام فهم األعداد

)حتويل إىل رموز،حسابات، مقارنة أعداد...(، و ىذا النظام مقسم إىل وحدات فرعية وىو يعمل حسب رمز رقم 

الدخول، حيث يوجد بو نظام فرعي للفهم اللفظي،و نظام خاص بفهم األعداد العربية، يتدخل األول يف حالة 

جودىا حتت شكل رموز، و كال النظامُت مقسمُت إىل وحدة وجود أرقام حتت شكل كلمات، و الثاين يف حالة و 

 معجمية ووحدة تركيبية.

 :حيتوي على معجم فونولوجي للدخول من أجل األعداد نظام فرعي للفهم اللفظي 

 الشفوية و معجم كتايب للدخول كتايب للدخول من أجل األعداد اظتكتوبة.

 :على وحدة معجمية عربيةوىو كذلك حيتوي نظام خاص بفهم األعداد العربية 

 تركيبية عربية.ووحدة  

 فيما خيص التمثيالت اظتعجمية اللفظية فهي تنظم حتت شكل عدة تصنيفات، و ىي تقريبا تناسب البنية اللسانية لألعداد:  
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 .9إىل  1تشمل األعداد من التصنيف األول"وحداث":        

 .90إىل 10تشمل األعداد من التصنيف الثاني"عشرات":       

 يضم مئة،ألف،مليون،مليار.التصنيف الثالث"المضاعفات":       

يبدأ نشاطو من دتثيل داليل داخلي الذي حيول بعد ذلك إىل أرقام مكتوبة)عربية أو لفظية( أو نظام إنتاج األعداد:*

 (.L’Orthophoniste,Dossier,1992,p 18,14منطوقة.)

 

 ة فرعية و ىي:وىو ينقسم إىل ثالث أنظمنظام الحساب:*

 .نظام فرعي يهتم بًترتة الرموز اظتكتوبة أو الكلمات اليت دتيز العملية اظتنفذة 

 .)نظام فرعي يهتم بالعمليات اضتسابية)نتائج اصتمع،الطرح،جداول الضرب ،القسمة 

 .نظام فرعي خاص بتنفيذ اضتسابات اظتكتوبة أو الذىنية 

 .مفاهيم ما قبل العد:4

تناوعتا "بياجي" تشَت إىل أن الطفل ال يكتسب مفهوم العدد قبل سن السابعة، فهو غَت واعي هبا و لكن  حسب الدراسات اليت  

 يعتمد يف ىذه اظترحلة على مفاىيم أخرى كالًتتيب و التصنيف

 ،(11 14 18،P 1992L’Orthophoniste,Dossier,) 

 .التصنيف:1.4

ئص،وتعترب من أوىل اظتهارات اليت يكتسبها الطفل،فمن  يًتاوح عمره بُت ىو القدرة على جتميع األشياء اليت عتا نفس اطتصا  

يستطيع إقامة أشكال أولية من التصنيفات عندما تقدم لو أدوات و لعب تتفاوت درجة جتانسها، و بُت الرابعة   الثالثة و اطتامسة

اظتمارسة و التجريب أثناء اللعب التلقائي أو و السادسة ينمي الطفل القدرتو على التصنيف تبعًا ظتعايَت موضوعية عن طريق 

 النشاط اظتوجو، و بعد ذلك تتطور مهارة التصنيف بشكل أحسن.

 .الترتيب المتسلسل:2.4
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ىو القدرة على ترتيب األشياء بناءا على: اضتجم،اظتلمس،الطعم،اللون و الطول ، و ىذه اظتهارة تتضمن ترتيب األدوات بناءا   

وضع ىذه األشياء يف غتموعة من األول إىل األخَت، و مع منو القدرة على التصنيف تنمو القدرة على إقامة  على خاصية معينة، مث

 تسلسل أو ترتيب بُت األشياء.

كما ينطوي تعلم العدد على تعلم مفاىيم فرعية و ىي العدد   تعترب عملييت التصنيف و الًتتيب مفاىيم أساسية لتعلم العدد،   

 الكاردينايل و العدد الًتتييب و العد.

و ىو يدل على عدد عناصر غتموعة ما أو ىو رئيس غتموعة حتتوي عناصر بقدره،وىو يشَت إىل  .أ(العدد الكاردينالي:2.4

 " و ال مثال ألي مفهوم لعدد آخر.3م العدد"مفهوم مادي،فأي غتموعة حتتوي على ثالثة عناصر ىي مثال ظتفهو 

ينظر إىل منو مفهوم العدد لدى األطفال ليس فقط من خالل العدد الكاردينايل و إمنا من خالل مفهوم  .ب(العدد الترتيبي:2.4

  فرعي ىو العدد الًتتييب ىو عبارة عن ترتيب غتموعة من األعداد الكاردينالية وفقاً طتاصية م.(

و ىو القدرة على تسمية األعداد يف تتابع ثابت، و يرتبط تعلم العد بتعلم العدد الكاردينايل إمنا الًتتييب على جـ(العد: .2.4

اعتبار أن العد سرد جملموعة من األعداد الكاردينالية مرتبة وفقا لقاعدة ما. و يبدأ الطفل دراستو للحساب مزودا بأفكار أولية عن 

يف ترتيب قد ال يصاحبو معٌت، و ىو ما يسمى مبصطلح  10إىل  1وم بًتديد أشتاء األعداد الكاردينالية من العد بفارق واحد، فيق

"العد الصم" الذي يبٌت عليو فيما بعد ما يعرف "بالعد العقلي"، و ىذا العد يقوم بدور ىام يف مفهوم الطفل للعدد الكاردينايل 

 ة.حىت بدء التعليم الرشتي يف اظتدرسة األساسي

 إىل وجود ستسة مناذج من العد يستخدمها األطفال يف مراحل ؼتتلفة: "كوب"و يشَت   

 يعطي الطفل فيو معٌت نطقي للعدد عن طريق مقارنة األعداد بأشياء ػتسوسةالعد اإلدراكي:

 

ذا النوع إىل النطق ىو عد األشياء الصورية أو اظترسومة و مطابقة ىذه األشياء بأعداد و يلجأ الطفل يف ىالعد التشكيلي:

 باألعداد.

 

و ىو كأن يلجأ الطفل إىل رفع يديو لإلشارة إىل عدد عناصر غتموعة  معطاة و يتضمن كذلك إمكانية إضافة العد الحركي:

 مستخدما أصابعة يف العد.  7إىل  5عناصر أخرى إىل غتموعة بإستخدام أصابع اليد، كان يضيف 



 الثاني                                                                                                   الحساب الفصل

4: 

 

سبعة  ستةحيث يبدأ الطفل باطتمسة مث يكمل العد  5إىل  6تايب عن األعداد مثل إضافة و ىو عبارة عن تعبَت كالعد اللفظي:

 ، مع كتابة الناتج و األعداد اليت مت رتعها.  ...إحدى عشر

اليت أمامو دون اللجوء لألشياء احملسوسة  وفيو حياول التخيل و التصور لألشياء متأخرو يلجأ الطفل إليو يف سن العد التجريدي:

  P 1992 ( L’Orthophoniste,Dossie،18 14 11األصابع)أو 

 .العمليات الحسابية و آلية اكتسابها:5

 ، الطرح : اصتمع تشمل العمليات اضتسابية يف كتب علم اضتساب العربية اليت صنفها علماء اضتساب اظتسلمون إىل أربع عمليات  

 ، الضرب و القسمة.

 .الجمع و آليات اكتسابه:1.5

، و  ، وال تتطلب جهد فكري ألهنا تعتمد على عد األشياء البسيطة عملية اصتمع اضتسابية ىي أول و أبسط العمليات اضتسابية  

 ، و على ىذه العملية تعتمد كل العمليات اضتسابية األساسية ىي عملية تقوم على ضم العناصر اظتتشاهبة إىل بعضها البعض

 (.26،ص 1982,1983.)صاضتة سنقر،

،  : شيء قد ُعد عندما يقوم الطفل بإجراء اضتسابات البسيطة،فإنو يلجأ يف بداية األمر إىل العد و ذلك بعِد األشياء اظتلموسة  

"، و ىكذا يستطيع الطفل  شيء مل يُعد بعد،و بعدىا فإنو يلجأ إىل العد باألصابع وبعد ذلك يظهر ما يسمى "بالعد اللفظي

 ، و عن ما بقي للعد ، حيث يصل إىل الفصل ذىنيا عن ما سبق عده ء و األصابعجتاوز السند اظتلموس كاألشيا

(.RONDAL J-A,SORON X,2003,p810.811) 

 ينقسم إىل عدة اسًتاتيجيات:*العد اللفظي 

:  ىنا الطفل يعد عنصر بعنصر لكال رقمي العملية أي 5+2و ىو "عد الكل ففي العملية أول عد لفظي:        

 ..،ستسة،ستة و سبعة.واحد،اثنان.

 = ثالثة...ستة،سبعة. 5 + 2يف اظترحلة الثانية:يبدأ الطفل العد من أحد طريف العميلة         

وبعد ذلك يظهر "العد اظتزدوج"،و ىنا الطفل ال يعد كل العملية و إمنا جزء منها مستعمال بذلك بعض اظتعارف اظتثبتة يف ألذاكرة 

الطفل جيري ىذه العملية   4+3،.... مثال 3+3، 2+2، 1+1: اف من نوعو نقصد هبذه اظتعارف كل األضع

 و تسمى ىذه اإلسًتاتيجية ألتحليل 1+6+6تصبح  7+6. و 1+3+3كاآليت:
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آخر إسًتاتيجية تظهر بطريقة نظامية و ىي:اسًتجاع عمليات اصتمع يف الذاكرة فاإلعادة اظتتكررة للتمرينات اضتسابية تساعد   

لعمليات يف ذاكرة طويلة اظتدى فكل من ىذه االسًتاتيجيات ىي مشًتكو و يستطيع الطفل استعمال عدة على ترسيخ ىذه ا

 اسًتاتيجيات يف نفس الوقت للعد.كما يستطيع تغيَت اإلسًتاتيجية حسب العملية اضتسابية. 

 .أ(خواص الجمع:1.5

 ما يلي:، و اظتتمثلة في عن خواص اصتمع "صالحة سنقر" تكلمت الباحثة        

 ىي اليت تعٍت رتع عددين طبيعيُت يعطي عددا طبيعياً آخراً.:االنغالقية(الخاصة 1.أ.1.5

 ىي اليت تقوم على ضم غتموعتُت إحدامها إىل األحرى أ+ب=ب+أ: (الخاصة التبديلية2.أ.1.5

يكتسب الطفل على اظتستوى اظتنهجي " اطتاصية التبديلية"،اليت تعترب أن  اقتصاديوففي اإلسًتاتيجية اليت تنعت بـ" أكثر         

 (126،ص  1993_1992.)صاضتة سنقر، الًتتيب يف عملية رتع عددين ليس لو أمهية فيما خيص حاصل اصتمع

أجملموعات  ىي اليت تعٍت أن ضم ثالث غتموعات بعضها إىل بعض مثال ال تتعلق بًتتيب ىذه( الخاصية التجميعية:3.أ.1.5

 فاظتساواة قائمة يف أ+)ب+ج(=)أ+ب(+ج.

ىي اليت تتضمن غتموعة األعداد اليت حتوي صفرًا و الصفر ىو العنصر اضتيادي ألن إضافتو إىل (الخاصية الحيادية:4.أ.1.5

 +ب=ب.0عدد طبيعي آخر و ليكن "ب"،يعطينا العدد الطبيعي "ب" نفسو، أي أن : 

 .الطرح و آليات اكتسابه:2.5

ىو أخذ عدد من عدد آخر من جنسو، و يطلق على أكرب العددين اسم "اظتطروح منو" و على العدد اآلخر اسم "اظتطروح" و   

 (.312،ص 1962يسمى اصتواب "الباقي" أو "حاصل الطرح".)بلقيس عوض،

استعمال أصابعو.و لذلك يستعمل عدة فعند إجراء عملية الطرح ينطلق الطفل دائما يف غتموعة األشياء اظتلموسة و بالرجوع إىل   

 اسًتاتيجيات.

(RONDAL J-A,SORON X ,2003,p 810,811.) 

 .سحب أصغر عدد من الرقمُت و عد الباقي 

 عد الفرق بُت أكرب رقم و أصغر رقم عن طريق اصتمع و بعد ذلك يظهر "العد اللفظي  و تشمل اسًتاتيجياتو يف:

  3ية تسعة أي = سبعة ذتان6ـ  9العد ؿتو األعلى:أي 
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  4=ستة ستسة أربعة أي 3ـ  7العد ؿتو األسفل:أي 

. ويف األخَت تظهر اسًتاتيجية 8=2+6ألن  6=2ـ  8و للتحقق من عملية الطرح قد يستعمل الطفل اصتمع كمرجع:أي 

 اسًتجاع عملية الطرح يف الذاكرة.

 ميسرة ابتكرت إلجراء عملية الطرح بيسر و بسرعة. فيما خيص الطرح الكتايب،يكتسب الطفل عملية وباالستالف و ىي طريقة   

 .الضرب و آليات اكتسابه:3.5

، و  ، ذلك ألنو مضاعفة ظتقدار معُت من الوحدات عدًدا معيًنا من اظترات الضرب يف اضتقيقة نوع من اصتمع اظتختصر السريع  

، ففي البداية  .  يكون تعلم الضرب جد متأخر نستطيع عن طريق الضرب أن نصل إىل النتيجة بسرعة واقتصاد يف اجملهودات

، 15، 10، 5=4×5، كما يستعمل طريقة العد باألساس ن : 4+4+4=3×4:  يستعمل الطفل اسًتاتيجية اصتمع اظتتكرر أي

 . فتعلم الضرب يكون عن طريق التكرار الشفهي اظتستمر و النظامي للجداول.20

 .أ( خواص الضرب:3.5  

 خواص الضرب فيما يلي:حة سنقر""صالبينت الباحثة   

 اليت تعٍت أن ضرب عددين طبيعيُت يكون جداؤمها عدًدا طبيعًيا جديًد.( الخاصية اإلنغالقية:1.أ.3.5

 اليت تعٍت أن ترتيب اظتضاريب ال يؤثر يف حاصل الضرب.(الخاصية التبديلية:2.أ.3.5

بالعامل الثالث،أو إذا ضربنا العاملُت اآلخرين و من مث ضربنا جداؤمها  ، مث ضربنا جداؤمها يف البدء اآلخرينضربنا العاملُت 

 ج(.×ب×)ب(ج=أ×بالعامل األول:أي)أ

 اليت تعٍت أن الضرب أي عدد بواحد يعطي جداًءا مساويًا للعدد ذاتو. ألحيادية(الخاصية 3.أ.3.5

 إذا كان أحد العوامل صفرًا فاصتداء يساوي صفر.(العنصر الماص:4.أ.3.5

 (128 ، ص 1982 .1983، صاضتة سنقر)

 .القسمة و آليات اكتسابها:4.5

ىي توزيع عدد على غتموعة من األعداد مثاًل: توزيع غتموعة من النقود على عدد من األفراد و غتموع ما حيصل عليو كل فرد    

 يساوي ناتج القسمة.

 .5=45/9،  45=9×5وىو عكس الضرب ألن  و عمليات القسمة تأيت من عمليات الضرب مع غياب أحد اظتضروبُت،  
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،  ، اظتقسوم و حاصل القسمة.و للتقسيم مظهران األول ىو التوزيع و الثاين ىو القياس : القاسم و عمليات القسمة تضم    

العملية الثانية ، و تسمى  " ألن اجملموعة األوىل كبَتة توزع إىل غتموعات أصغر متساوية حيث تسمى العملية األوىل "قسمة توزيع

 " ألن اجملموعة الصغَتة تستخدم كمقياس لقسمة اجملموعة الكبَتة إىل أجزاء كل منها يساوي اجملموعة الصغَتة "قسمة قياس

 (.326،ص 1962.)بلقيس عوض،

 

 .األخطاء الشائعة في العمليات الحسابية:6

، وقد يكون  يواجهها الطالب الذي يعاين من صعوبات التعلم ، اليت ىو احدى الصعوبات اعتامة االجتاىاتيف دتييز  االرتباك    

 وراء معظم األخطاء الشائعة و الغريبة و فيما يلي نذكر بعض األخطاء الشائعة يف العمليات اضتسابية األربعة: االضطرابىذا 

 .األخطاء الشائعة في عملية الجمع:1.6

 أخطاء يف التجميع 

 رتع العدد احملمول بطريقة غَت منظمة نسيان 

  عدم وضع األرقام حتت بعضها 

 زتل رقم اآلحاد يف اجملموع 

 زتل رقم خطأ 

 فصل األعداد إىل أجزاء 

 عدم وضع رموز األعداد)األرقام( أثناء اصتمع يف خاناهتا اظتناسبة 

 أخطاء يف قراءة األعداد 

  بعمود اآلحاد اظتباالةعدم 

  بعضها دون القيام بعملية اصتمعوضع األرقام جبانب 

 أخطاء يف كتابة اإلجابة 

 اضتمل يف الوقت الذي ال يوجد فيو عدد حيمل 

  رتع أجزاء و إعطاء الناتج اطتاص باألجزاء كنتاج كلي)عند رتع ثالثة أعداد( رتع نفس اطتانة يف العمودين 
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 عدم إعادة التجميع و معاملة كل عمود منفصل يف اصتمع 

  يتعلق األمر باحملمول أثناء اصتمعصعوبات عندما (.Mc CARTHY R,1994,p 315) 

 .األخطاء الشائعة في عملية الطرح:2.6

 إىل فهم الطرح االفتقار 

 خطأ يف التجميع 

 عدم السماح بالتفكيك 

  أخطاء بسبب الصفر يف اظتطروح منو 

 فصل األعداد 

 من اظتطروح منو بعد التفكيك عندما ال تكون ىناك حاجة للتفكيك. التنقيص 

 امهال خانة 

  اظتطروح و اظتطروح منو باالعتبارطرح الرقم األصغر من الرقم األكرب دون األخذ 

 طرح عشرة من خانة العشرات بصورة آلية التفكيك من منزلة دون تنقيصها 

 اصتمع بدل الطرح   

 أخطاء يف القراءة 

  عمود حذف عموديُتاستخدام نفس اطتانة يف 

  أخطاء عندما تكون بعض خانات اظتطروح  و اظتطروح منو متساويان 

  طروح منو أو اظتطروح كباقي الطرحمن اظت اثنُتإنقاص. 

 .األخطاء الشائعة في عملية الضرب:3.6

 تكرار كتابة العدد دون حسابو 

 عدم ضرب اآلحاد يف العشرات 

 إىل فهم الضرب االفتقار 

 (مشكل يف تذكر جدول الضربMc CARTHY R,1994,p 313) 
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  فقط 1يضرب يف  11بوجود عدد مضروب يف 

 القيام بعملييت طرح و ضرب يف نفس الوقت أو رتع و ضرب 

 .وجود أخطاء بسبب الصفر بنسيانو أو بعدم إكمال العملية اضتسابية 

 .األخطاء الشائعة في عملية القسمة:4.6

 أثناء القسمة إلخفاق 

 التوقف عند أول عدد يكون خارج القسمة اضتسابية اصتزئية 

  يعكس القاسم بالقسمة 

 ترك الباقي أكرب من القاسم 

 خلط اطتانات يف القسمة أمهها الصفر الضروري ليبُت اآلحاد يف القسمة 

  الطرح غَت الصحيح يف حساب القسمة 

 دم وجود ضرورة التساع عمليات حسابية و لعدم معرفة ما جتاىل الباقي و ذلك بسبب عدم اكتمال الطرح و ع

 ينبغي عملو مع الرقم الباقي الصغَت.

 (248,238، ص 1985، .)أزتد سالمة تكرار كتابة العدد دون حسابو 

 .الكسور:5.6

و يطلق : ½  ىي األعداد غَت الصحيحة أو ىي طريقة معينة للتعبَت  عن مثل ىذه األعداد فالعدد نصف يعرب عنو هبذا الشكل  

و ىو يعرب عن عدد اظتقاطع اليت يقسم عليها   ، "اظتقام" 2عليو كـَسر اعتيادي و يطلق على الرقم السفلي و ىو يف ىذه اضتالة:

فإنو يعرب عن عدد اظتقاطع اظتوجودة يف ىذا  1العلوي و يطلق عليو " البسط" و ىو يف ىذه اضتالة: ، أما الرقم العدد اإلرتايل

.ىناك صورة أخرى للتعبَت عن ىذه األعداد و ىي صورة الكسور العشرية فيعرب عن العدد بقيمتو بالنسبة للعدد االعتياديالكسر 

 .1000أو  100أو  10

من الصف األول ابتدائي و على مراحل متدرجة  ابتدءاتدرس الكسور يف اظتناىج اضتالية  : .أ(األخطاء الشائعة في الكسور5.6

مث يتعمق التالميذ يف دراسة الكسور مبستوياهتا اظتختلفة يف الصفوف األعلى و تدرس عمليات رتع الكسور متحدة اظتقامات و 

 ف اظتشًتك األدىن مث إجراء العمليات اظتختلفة على الكسور.عمليات رتع الكسور ؼتتلفة اظتقامات اليت حتتاج إىل اجياد اظتضاع
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، و  و اليقظة من جانب اظتعلم أول بأول لالنتباهو الواقع أن موضوع الكسور من اظتوضوعات اليت تتكرر هبا أخطاء و تدعو   

 ، ؾتد أن األخطاء الشائعة يف ىذا اجملال:  بدراسة أمناط األخطاء اليت يقع فيها التالميذ

 خطاء يف رتع الكسورأ 

 ضرب الكسور 

   طرح الكسور 

  .قسمة الكسور 

 .األعداد العشرية:6.6

 (. 163 .)ناصر موسى،ص يتكون العدد العشري من جزء صحيح و جزء عشري  

 .0052.700=52.7:  مثال ، ال يتعدى العدد العشري لو وضعنا أصفارا عن يسار اصتزء الصحيح أو عن ديُت اصتزء العشري

 .5.0=5ديكن كتابة كل عدد طبيعي على شكل عدد عشري،مثال:

 .أ( األخطاء الشائعة في األعداد العشرية:6.6

 :1.2=4.0×3.0أو  2.1=0.2+0.1وضع العالمة العشرية خطأ مثل. 

 :ومفهومها الرياضية المسألة .

 من متماسك بناء عن عبارة للفرد العقلية الطبيعة أن بياجيو يرى ألعقلية النشاطات أعقد من الرياضية اظتسألة حل عملية تعترب

 الفرد لتفكَت التطوري فاظتستوى ألرياضية اظتسائل من ؼتتلفة أنواع حل على الفرد قدرة حتدد بدورىا ىي واليت اظتنطقية العمليات

 القرار وصنع والًترتة والتفسَت كالتحليل تفكَتية مواقف يف التالميذ تضع حلها فطريقة ألرياضية اظتسألة حل على قدرتو حيدد

 1992) مقدادي،( التعليمية كفاءاهتم عن وتكشف

 :الرياضية المسألة مفهوم

 :يلي ما يف منها البعض ونذكر)اظتشكلة  (ألرياضية اظتسألة تعريفات تعددت

 إىل حلها يف التالميذ حيتاج اليت اظتشكالت تلك أهنا على اظتدرسية الرياضية اظتشكالت  19) ص  1985 سيد شكري( يعرف

 ,اظتقررة عليهم الرياضيات مناىج موضوعات ضمن دراستها عتم سبق اليت اظتعلومات الرياضية واستخدام وتطبيق استدعاء
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 تدور واليت لغويو ورموز مبفردات اظتكتوبة اظتشكالت الرياضية بأهنا اللفظية اظتسائل 5 ) :”ص 1406 مقداد حنان( تعرف كما

 George POLYA  بوليا جورج أما . اضتل عند اظتطلوبة العملية نوع إىل اإلشارة بدون حل وحتتاج إىل كمي موقف حول

 ، لديو اظتألوفة بالطرق بلوغو يستطيع وال ، حتقيقو يريد للفرد ىدفًا يشكل حبيث ، عليو جابة2qاإل يطلب سؤال بأهنا فيعرفها

 ، زينة أبو(اظتسألة  من شروط أساسي شرط لو والتصدي التحدي الفرد وقبول ، العادية بالطرق بلوغو ديكن حتديًا ال ويشكل

 202 )ص ، 1982

 ىدفو إىل والوصول الفرد بُت وحيول ما يف موقف اظتوجود العائق ىي بأهنا 443) :” ص 1972صاحل زكي أزتد( ويعرفها

 .“اظتشكلة حل سلوك ىو عليو التغلب أو العائق ىذا ؿتو إزالة الفرد يسلكو الذي والسلوك

 

 

 :الرياضية المسائل حل أهمية

 

- )ص 2008 شريخ، أبو :( منها عدة مصادر يف ورد فكما ، الرياضيات تدريس أىداف قمة على يأيت الرياضية اظتسألة حل

 فرج، 197)– (ص ، 2003 بدوي،  -127)-( ص191 عقيالت 201) – (ص ، 2008 ودرويش، مريزيق171

  74 )ص ، 1996 الشارف، 126,123)  -ص ، 2005

 :أهنا يف يكمن  اظتسألة حل أمهية فإن

 .اضتسابية العمليات إجراء يف مهارات اكتساب على التالميذ لتدريب وسيلة -

 .اظتسألة تتضمنها جديدة ومعارف مفاىيم تعلم إىل تؤدي -

 اضتياة يف القرارات واختاذ التحليل على القدرة زيادة إىل تؤدي -

 .جديدة مواقف يف واظتهارات التعميمات وتطبيق اظتفاىيم لتوضيح وسيلة -

 .مواقف جديدة إىل تنتقل أن ديكن جديدة وإسًتاتيجيات طرق اكتشاف على تساعد -

 ويكسب النتائج، ظتتابعة فضوعتم وإثارة اضتل للوصول إىل حتد يف التالميذ يضع موقف فهو االستطالع، حب اظتتعلم عند تنمي -

 .قبول التحدي على القدرة الطفل
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 الذي لالنبساط وذلك اظتادة تعلم ؿتو موجبة واجتاىات ميول اظتتعلم تكسب -

 .ومواصلتو نشاطهم ظتتابعة اظتسائل يدفعهم حل يف التالميذ فنجاح ، الصحيح اصتواب إىل وصولو عقب عليو حيصل

 .النفس على واالعتماد الثقة الطفل تكسب -

 .التالميذ لدى التفكَت وأمناط الفهم أساليب تنمية على تعمل -

 .اليومية اضتياة يف تواجههم اليت اظتشكالت حل على التالميذ تدرب -

 :الذهني الحساب

 إجراء يتم معلوم ىو وكما ، معينة عمليات حسابية إجراء تتطلب يومية مواقف من األفراد يواجو ؽتا للحساب اضتاجة تنشأ

 إجراءات الورقة وتظل .ذىنيا إجراؤىا يتم أو ، اضتاسبة اآللة أو ، والقلم الورقة إما باستخدام ، طرق بعدة اضتسابية العمليات

 إال ، ذىنيا إجراؤىا يصعب وعمليات أعدادا اليت تتضمن اظتهام تلك أو ، مكتوبة إجابة تتطلب اليت األوضاع يف مناسبة والقلم

 اآللة أو ، الورقة والقلم إىل اللجوء دون ، سريعة حسابات إجراء تتطلب واليت اليومية حياهتم مواقف يف الناس يواجو ما كثَتا أنو

 األىداف أحد التالميذ لدى تنميتو أصبحت الذىٍت اضتساب أمهية من وانطالقا الذىٍت، اضتساب إىل حينها فيلجأون ، اضتاسبة

 ذىن يف يدور ما ارتباطات بُت رسم على يساعد ألنو حياتنا يف رئيسا دورا الذىٍت اضتساب يلعب حيث .اضتساب لتدريس العامة

 .ومعناىا الذىٍت اضتساب آليات بُت رسم ارتباطات على يساعد أنو كما خربات، من بو دير وما الفرد

 :الذهني الحساب تعريف .

 حسابية مساعدات أو الورقة والقلم، استخدام بدون اضتسابية العملية ناتج إجياد على القدرة" الذىٍت باضتساب يقصد

 ( Reys et al., 1995, p. 304-306).أخرى

 أو السريع االسًتجاع ومها (Sparrow et Schoen, 1986, p. 116 ,) ,  ، الذىنية لالستجابات مظهرين ويوجد

 يعرف و .ذىنية إسًتاتيجيات باستخدام اإلجابات إجياد على األطفال قدرة يف الثاين اظتظهر ويتمثل األعداد، ضتقائق اللحظي

 أحيانا يتم ذىنيا للحساب تلقائيا نستخدمها اليت األساليب تلك" بأهنا الذىنية اإلسًتاتيجيات Holloway, 1997)ىولواي

 ظتعاصتتها، اظتستخدمة واإلسًتاتيجيات لألعداد العقلية العمليات كأحد الذىٍت اضتساب ويعترب بأنفسنا نبتكرىا وأحيانا   تدريسها

 أو والقلم، الورقة استخدام بدون اضتسابية العملية ناتج إجياد على القدرة أنو على الذىٍت اضتساب يعرف أن للفرد وديكن

 اجملموعات ضم أو العد عند عليها يعتمد كمعداد أصابعو يستخدم  للعد تعلمو بداية يف والتلميذ .أخرى حسابية مساعدات
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 قد فيكون لألصابع اضتاجة دون اضتسابية العمليات جيري أن البد فإنو الدراسة من فًتة بعد ولكن احملدودة العناصر ذات الصغَتة

 الذىٍت اضتساب مستوى إىل ارتقى

 :الذهني الحساب أهمية  . 2.5 

 ,Morgan, 1999)   ،143 أدرك واظتهارات ولقد اظتفاىيم تنمية على تساعد تربوية كأداة الذىٍت اضتساب إىل النظر ديكن

p.اضتساب بتضمُت وذلك للحساب، اليومي االستخدام مع متفقا اظتدرسي اظتنهج صتعل اضتاجة الرياضيات بتطوير اظتهتمون 

 تساعد يف أساسية حياتية كمهارة تتضح الذىٍت اضتساب أمهية أن القول وديكن .اظتنهج يف وثابتة أساسية كعناصر والتقدير الذىٍت

 الذىٍت للحساب النظر ديكن ال فإنو وبالتايل .وسرعة بدقة رياضية مسائل ضتل اظتهارة ديتلكون بأهنم التالميذ لدى الثقة تنمية

 أن أنو جيب عن فضال الدراسة، فًتة طوال األخرى الرياضية اظتوضوعات مع يتكامل جيب أن بل منفصل، أو معزول كموضوع

 طاقة وتنشط تولد عليو والعمليات العدد حول اإلسًتاتيجيات اظتختلفة وتنمية الذىٍت اضتساب أن كما منتظمة، بصورة ديارس

 غتموعة أن ىناك بل ذلك على الذىٍت اضتساب أمهية تقتصر وال اظتختلفة، اظتواقف يف من استخدامها اإلنسان دتكن حسابية

 الذىٍت، للحساب الفرد استخدام عند تتحقق اليت اإلجيابيات من أخرى

 : منها

  .اضتسابية والعمليات األعداد فهم من يزيد

  .العمليات لنواتج والتقدير اضتكم على القدرة ينمي

  .تواجهو اليت اظتشكالت حل على القدرة ينمي

  .والتأملي الرياضي التفكَت بتنمية يسمح

  .النتائج معقولية مدى على واضتكم القرارات إصدار من ديكن

  .متعددة مواقف يف العدد استخدام يف يساعد

  .وسريع ؼتتزل بشكل العددية الكميات معاصتة على يساعد

  .األعداد على العمليات أثر فهم من يزيد

  .األحكام إصدار يف االستقاللية من يزيد
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 الورقة إسًتاتيجيات استخدمت بينما إجراؤىا ذىنيا، يتم اليومية اضتسابات من % 75 حوايل أن "براون و واندت" وجد قد و

 أساليب.باستخدام حلها يتم اليومية اضتساب ظتسائل العظمى الغالبية أن يعٍت وىذا .اليوميةاضتسابات  من فقط % 25 ل والقلم

 الذىٍت اضتساب أمهية يؤكد ؽتا ذىنية،

), 86 (Schoen 1986 P مع يف التعامل اضتقيقية األطفال كفاءة على أفضل مؤشرا ذىنيا اضتسابات إجراء يعترب بذلك و 

  ( Bobis, 2001, p 265 )  . والقلم الورقة اظتعتمدة على واظتتكرر اآليل اضتفظ طرق باستعمال إجرائها من أكثر األعداد

 :الذهني الحساب مكونات .

 ,Morgan, 1999) مورجان" أرتلها األساسية، واليت مكوناتو فهم من بد ال الذىٍت، للحساب وأمشل أوسع فهما ؿتقق حىت

p 90)  ىي مكونات أربع يف:  

 الوجدانية اظتكونات

 اظتفاىيمية اظتكونات .

  اظترتبطة اظتهارات و اظتفاىيم 

 الذىٍت اضتساب إسًتاتيجيات .

 :يلي ما اظتكونات هبذه واظتقصود

  :  الوجدانية المكونات

 يكتسبون فاألطفال ذىنيا، للحل قدرهتم ثقتهم يف لتنمية حباجة فإهنم الذىٍت اضتساب يف مهارة أكثر األطفال يصبح أن أردنا إذا

 الرياضيات  تقدم عندما خاصة بأنفسهم، الرياضيات ويكتشفوا يبنوا ألن عتم شتح يستخدموهنا إذا اليت الذىنية باألساليب ثقتهم

 ,(Morgan, 1999 p 46)معٌت ذات مواقف يف

 :يف الذىٍت للحساب الوجدانية اظتكونات تلخيص وديكننا

 .ذىنيا اضتل على القدرة يف الثقة -

 .الذىٍت اضتساب وفائدة أمهية إدراك -

 .اصتيد الفهم تنمي أن ديكن الذىنية األساليب أن إدراك -

 · المفاهيمية المكونات :
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 الذىٍت اضتساب استخدام فيو يكون الذي اضتسايب احملتوى ودتييز حتديد على القدرة يف الذىٍت للحساب اظتفاىيمي اظتكون يتمثل

 يكونوا أن حسابية، عمليات إجراء يتطلب موقف أي يف األطفال حيتاج حيث  (.Morgan, 1999, p68)مناسب،

 باستعمال اضتل أم الذىٍت، اضتل والقلم أم بالورقة اضتل كان إذا ما أي اظتسألة ضتل يستخدمو الذي األسلوب حتديد قادرين على

 ومن للحل، اظتناسبة اضتسابية األدوات وكفاءة إليو، اظتقدمة العملية طبيعة يعتمد على وىذا األفضل، الطريقة ىو اضتاسبة اآللة

 ما غالبا األطفال أن Heirdsfield, 1996) ىَتدسفيلد أكد كما الرياضي، اظتفهوم إىل يصل أن يستطيع خالل األسلوب

 :التالية النقاط يف الذىٍت للحساب اظتفاىيمية اظتكونات تلخيص للحل وديكننا اظتناسبة اإلسًتاتيجية خيتارون

 .أكثر مناسبة فيو الذىنية اضتسابات تكون أن ديكن الذي اضتسايب احملتوى إدراك -

 .ذىنيا صحيحة إجابة على للحصول إسًتاتيجية من بأكثر القبول -

 .العملية اضتسابية ػتتوى على يعتمد ذىنيا للحل اإلسًتاتيجية مناسبة مدى أن إدراك -

  : المرتبطة والمهارات المفاهيم

 التلميذ، لدى الذىٍت اضتساب تنمي اليت واظتهارات اظتفاىيم من غتموعة يف وتتمثل

 : على القدرة يف وتتمثل

 .ذىنيا معو التعامل يسهل شكل أو صورة إىل اظتسألة تررتة -

 .اظتكانية القيمة مفاىيم وتطبيق فهم -

 .األربع بالعمليات اظتتعلقة األساسية اضتقائق وتذكر اسًتجاع -

 .عشرة العدد وقوى مضاعفات مع التعامل -

 .متنوعة بطرق عنها والتعبَت األعداد وحتليل تركيب -

 األعداد فيها مبا األعداد بُت العالقات من واسع مدى واستخدام اسًتجاع -

 .اظتئوية والنسب ، العشرية والكسور ، االعتيادية والكسور ، الصحيحة

 والضرب اصتمع لعملييت والتجميع اإلبدال خاصييت استخدام -

 . ( Morgan, 1999, p68 , 69 , 70)والقسمة الضرب لعملييت التوزيع خاصية استخدام
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 خالصة الفصل:

نشاط نستخلص من ىدا الفصل ان اضتساب علم سابق لعلم الكتابة مت اكتشافو يف العصور القددية ودلك المهية االنسان لو فهو 

 اليومية ويكتسبو من خالل مراحل حياتو االوىل ،عقلي وظيفي حيتاجو الفرد يف تسيَت  حياتو 
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 تمهيد

تعترب الدراسة االستطالعية اساسا جوىري لبناء البحث كلو خطوة خبطوة فهي هتدف جلمع اكرب قدر من ادلعلومات حول ادلوضوع  
البحث و تساعد على ضبط متغَتاتو و التأكد من توفر نوعية البحث يف ادليدان و اسلوب اختيارىا اضافة اىل التحقق من سالمة 

طالعية يف ستكتابة الدراسة اال  و امهالها للعينة ادلختارة و مدى مطابقتها دلفاىيم الدراسة بتدلستخدمة ومناسادوات القياس ا
 عن الباحث جهدا كبَتا بذلو فعال يف ادلرحلة التمهيدية للبحث ويسقطالبحث ينقصو احد العناصر االساسية يف البحث 

 ( 54ص 7003) حجاج غامن  

 الدراسة االستطالعية  تعريف

منها الباحث للتعرف على الظاىرة اليت يرد دراستها هبدف توفَت الفهم ادلناسب للدراسة ادلطلوبة  سيتخذىي دراسة ميدانية  
بالفعل و ديكن معها اية وسيلة من الوسائل التقنية  ادلتعددة ، واليت تطبق عادة على عينة صغَتة ، حيدد الباحث من خالذلا 

بطريقة اكثر  واقعية كما سبكنو ايضا من اختيار اكثر الوسائل التقنية صالحية للدراسة و ترشده اىل  فروضو يصبغالبحث و  مشكلة
 صعوبات الكامنة و النقاط اخلفية 

 (602 ص 7002صالح الدين شروخ  )

 المنهج المستخدم في الدراسة 

اعتمدنا يف دراستنا على منهج دراسة حالة اليت ذلا قيمة كبَتة يف تشخيص احلاالت وىو االسلوب ادلالئم للدراسة و الذي بدوره  
 يهدف اىل مجع اكرب قدر من ادلعلومات ادلتعلقة بالفحوص على الدراسة الوصفية و ادلناىج االخرى 

 يحيث قمنا بدراسة القدرة احلسابية لدى الطفل التوحد

 عينة الدراسة االستطالعية 

سنوات و  3سنوات و  2من حاالت مصابة بالتوحد و ال تعاين من اي اعاقات مصاحبة تًتاوح اعمارىم ما بُت  تتكون العينة 
 نصف حيث قمنا باختيارىا معتمدين على بعض ادلعايَت يف ربديدىا و تتمثل ىذه ادلعايَت فيما يلي 6 

  كون االطفال ادلصابيُت بالتوحد عن  نفس الدرجة حسب ادلختصة النفسانية و االرطوفونية 
  افراد العينة متقاربة يف السن 
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 االدوات المستعملة في الدراسة االستطالعية : 

 مت استخدام االدوات التالية  

 6  المالحظة

و ىي عملية مراقبة او مشاىدة ظواىر و مشكالت و االحداث و مكونتها ادلادية و البيئة ، اذلدف منها مجع ادلعطيات و بيانات 
 سيمات الشخصية للفرد  البحث العلمي وتسجيل كل ما يالحظو بدقة و موضوعية كما تلعب دورا اساسي يف تقدًن

 (37ص  9555) ايو الناصر عقلة 

 المقابلة :

اذلدف منها الدخول يف حوار مع احلالة من اجل معرفة ادلوثق الكلي اذباه ادلوضوع البحث و بعض االشياء اخلفية ادلتعلقة  كان
 باحلالة و ادلوضوع 

 (C.A.R.Sمقياس تقدير التوحد الطفولي )

طاوي بًتمجة اىل العربية و و قام الباحثان طارش ، الشومري و زيدان السر  9540وىو مقياس عادلي طوره ستوبلر و اخرون عام 
 ( 09فقرة ) ملحق رقم  91يتألق من 

ويتم ذبميع الدرجات و  (6-0من الواحد اىل اربعة درجات ) 09من درجة  يأخذبنود و كل بند  6وكل فقرة ربتوي على 
( 20-91مطابقتها دبقياس و ربديد الدرجة احلاصل عليها ادلفحوص و مطابقتها  وبدليل درجات ادلقياس اليت ىي ما بُت )

و ان احلصول على درجة  الزمٍتيف رلال يعٍت ذلك ان سلوك الطفل يطابق حدود الطبيعة دلستوى عمره  9وحصول على الدرجة 
فيعٍت االحنراف متوسط اما احلصول على  الدرجة الرابعة  7ٍت ان االحنراف ضئيل و احلصول على الدرجة ( فهذا يع7اثنان )

 ( اذا كان متوسط يبُت اختيارين .7.1(.)7.1(.)9.1فذلك ان االحنراف شديد و ديكن اعطاءه الدرجة )

 :الدراسة االساسية 

 :منهج الدراسة 

الباحث يف  يسلكهاعرف ادلنهج يف البحث العلمي على انو الطريقة ادلوضوعية اليت خيتلف ادلنهج باختالف موضوع الدراسة في
 ( 77ص  9552 فديدراسة او يف تتبعو لظاىرة معينة من اجل ربديد ابعاد بشكل شامل ) خالد 

شلكن من ادلعلومات ر اسة حالة اليت من خالذلا يتمكن لنا مجع اكرب قدادلستخدم يف دراستنا ىو منهج در  اما فيما خيص ادلنهج
 حول احلاالت
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 تحديد مجالت الدراسة االساسية 
 المجال البشري 

 مجتمع الدراسة 

 7095يتكون رلتمع البحث من عينة من اطفال التوحد يف روضة كوكب ادلالئكة بوالية غليزان لسنة 

 عينة البحث :

سنوات و نصف من  3سنوات و  2اعمارىم ما بُت  تًتاوح قصديوحاالت مت اختيارىم بطريقة  6تكونت عينة البحث من 
 التوحد " كوكب ادلالئكة بغليزان  ألطفالروضة متخصصة 

 ( ديثل عينة البحث9_اجلدول )

 درجة التوحد اجلنس السن  احلاالت 
 خفيف ذكر سنوات  3 االوىل
 خفيف ذكر سنوات 2 الثانية
 حفيف انثى اشهر 3سنوات و  2 الثالثة
 خفيف انثى سنوات و شهرين  3 الرابعة

 

 المكان الجغرافي ) المكاني (

 التوحد " بسمو مالئكة " بوسط مدينة غليزان  لألطفاللقد سبت دراستنا يف روضة متخصصة 

 المجال الزماني 

 7095قمنا بدراستنا االساسية دلدة ما بُت الفاتح من افريل اىل  الفاتح من شهر ماي لعام 

 متغيرات الدراسة تحديد

 القدرة الحسابية :

 للدراسة حبيث قمنا بتطبيق البطارية عليو احلساب متغَت مستقل اي ادلتغَت االساسي

 التوحد تعترب التوحد متغَت التابع يف ىذه الدراسة 
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 ة سيادوات الدراسة االسا

 الميزانية االرطوفونية :

و اىلو ،  ادلفحوص) ادلالحظة ، ادلقابلة مع   امهها و العالج  التشخيص ادلختص هبدف ىي رلموعة من االجراءات اليت يقوم هبا
مت يف ىذا البحث االعتماد على ادليزانية و  Frédérique brin et all 2004 P36  ( الروائزو  بتطبيق االختبارات الفحص

 االرطوفونية اليت مت من خالذلا احلصول على ادلعلومات وفَتة حول 

 طبية و نفسية من اجل معرفة اكرب قدر شلكن من ادلعلومات عن  ريخ ادلرضي للحالة اوال و اليت تعتمد على معطياتاالت
ادلرض للطفل و معلومات عن اجلانب احلسي حركي للطفل معلومات عن السمع و البصر معلومات  التاريخالتاريخ العائلي ... 

 عن تطور اللغة + اختبار كل من اللغة 
 فوين اخلاص باجلهاز النمطي ، معلومات عن ادلكسبات القليلة من مفاىيم االلوان و االحجام و و الرطالفحص ا

ية ادلكانية الزمنية و جيب االعتماد يف ذلك على وثائق طبية و نفسية  و ماترويو االم من خالل نالباجلانبية و التخطيط اجلسدي و 
الفهم و االنتاج و فحص مستويات اللغة الصوتية و النطقية و  بشقيهاكذلك نعتمد على اختيارات اللغوية     االسئلةاجابتها على 

و اختبارات من اجل احلكم  دبقاييسالنحوية  و الداللية و كذالك القدرة على اخلطاب لتمتد لتقييم اللغة ادلكتوبة و كل ىذا 
تالالت و من مت التوصل اىل التشخيص و اىداف الربنامج التأىيلي ختحديد االبوجود اختالف من ادلفحوص و احلالة العادية وب

 (7)انظر ادللحق و تعترب كحوصلة للمفحوص

 R-زراكي بطارية 

احلساب صممت دلعاجلة و تقييم االعداد و VON ASTIR 1995و   . WERINKOLDكونت من طرف 
البطارية وضرورة االفادة  ألمهيةمبادئ العد ومعرفة الرموز العددية و اجراء احلساب نظرا  اضطرابلذى االطفال الذين يعانون من 

يف االرطوفونيا ربت اشراف االستاذة نصَتة زالل فنصب اجلهود دخول اعادة  ادلاجستَتمنها مت تطورىا يف اطار دراسة لنيل شهادة 
 وسع نطاق وصوال الستخراج معايَت خاصة ذلا يف البيئة اجلزائرية للدراسة و التجريب يف ا وإخضاعهاصورة معربة موازية ذلا 

 اهمية و اهداف البطارية

هتدف البطارية اىل اثراء الوسط االكلينيكي االرطوفوين  بأدة فحص جديدة تسمح لنا بتعرف و ربديد و كشف اضطرابات 
وع فيها و ذلك عن طريق وضع برنامج عالجي زلكم احلساب ومعاجلة االعداد بصفة علمية موضوعية  ، قصد ذبنبها و عدم الوق

 خاص بكل تلميذ و يتماشى مع قدرتو

  مقياس فردي يستخدم للكشف عن اضطربات احلساب و معاجلة االعداد ادلختلفة لذى االطفال يف ادلرحلة االبتدائية
 ،موجو لالطفال الذين نًتاوح اعمارىم بُت ستة اىل احدى عشر عاما 
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  وهتدف ىذه البطارية يف االساس اىل تقييم سلتلف العناصر ادلكونة دلعاجلة االعداد و احلساب لدى االطفال يف ادلرحلة
 االبتدائية ، موجو لالطفال الذين تًتاوح اعمارىم بُت سىت اىل احدى عشر عاما 

 وصف البطارية :

بندا  57عداد و احلساب على اتثٌت عشرا اختبارا حيث تتألف من ربتوي الصورة ادلعدلة الفرنسية من البطارية لتقييم معاجلة اال
اختبارا فرعيا ، و دبا ان اختبار اعادة االرقام ىو قياس كالسيكي يف الذاكرة العاملة مل يتم ادراجو يف حساب  99موزعة على 

 الدرجة الكلية للبطارية 

 وتضم البطارية االدوات التالية           

  دفتر المثبرات :

 (9.1.2.5.90يضم بطاقات مطبوعة اليت تقلب عند عرض بعض االختبارات )

كراس االختبار 6 يضم تعليمات االختبارات اليت يقوم الفاحص بقرائتها على ادلفحوص و يسجل فيها الفاحص او االحصائي 
االسم و اللقب ، تاريخ اجراء استجابات ادلفحوص و يضم ايضا 6 الصفحة االوىل 6 بيانات اساسية عن ادلفحوص و نذكر منها 

 االختبار ، تاريخ ادليالد ، السن و اجلنس

 بالعمر الزمٍت  جدول خاص

 السنة الشهر اليوم 
    تاريخ االختبار

    تاريخ ادليالد
    العمر

 

 ورقة التنقيط

تأيت مباشرة بعد الصفة االوىل  و تسمح بنقل النقاط ادلتحصل عليها من طرف ادلفحوص اىل اجلدول لكي تكون لدينا نظرة 
 اختبارات البطارية  رلملشاملة يف 

 : مضمون ىذه الصفحات يسمح بتحديد االداة الالزمة لكل اختبار او بند و تقدديها يف الصفحة الصفحات الداخلية
يسمح بتقدًن التعليمة ،تسجيل اجابة ادلفحوص ،و اجراء التنقيط كما ديكن ايضا تدوين مالحظات عن سلوك ادلالئمة ، و 

 الطفل خالل اجراء البطارية 
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 يدون اخلالصة مالحظات عامة عن صعوبات التعلم احملتملة السلوك العام ، السوابق اخلاصة . الصفحة االخيرة 
 ات على بعض االختبارات يسجل فيها ادلفحوص اجاب كراس االجابة 
  تستعمل لتصحيح ىذه البنوذ 97-2حىت ابند  3-2شبكة التنقيط ورقة شفافة زبص البنود من البند 
 ساعة حلساب الوقت ادلستغرق يف بعض االختبارات اىل يستلزم حسابو 

 تتضمن البطارية االختبارات التالية       

 عــد النقاط .9
 العد الشفهي العكسي .7
 امالء االعداد .7
 احلساب الدىٍت الشفهي .6
 قراءة االعداد .1
 موضع االعداد يف سلم عمودي .2
 اعادة االرقام  .3
 شفهيا مقدمُتمقارنة عدد من  .4

 للكميات  بصريتقدير  .5
 تقدير كيفي للكميات يف السياق .90
 مسائل شفهية مقدمة شفهيا .99
 (7)انظر ادللحق امكتوبُت مقارنة عددين  .97

 االعداد لتطبيق البطارية 

 للخطوات التالية بإتباعنالتطبيق البطارية  باألعدادقمنا 

 توفَت االدوات االزمة لتطبيق البطارية النسخة ادلًتمجة على عينة الدراسة اليت سبثلت يف 

 اوراق لكل حالة( 2 طبع نسخ كافية من كراس االختبار لبطارية زاريكي الصورة ادلعربة اجلزائرية )مايعادل

 عدد كايف من اقالم الرصاص بدون شلحاة 

 نسخ من دفًت ادلثَتات

 كراس االجابات  نسخ عدد كايف من  



 االجراءات المنهجية للدراسةا                                                                                                    الفصل الثالث 

46 
 

 شفافيات ربتوي على شبكة التنقيط للخطوط 

Chronomètre مقياس او ساعة للوقت 

 المفحوصون:

درجة خفيفة واستبعاد كل االعاقات سنوات ونصف وىم من ذوي اضطراب التوحد  3سنوات اىل  2يًتاوح اعمارىم ما بُت 
 اختيارىا عن طريق مساعدة االخصائية النفسانية بالروضة وكذلك االطالع على ملفاهتم واليت مت اجلسمية و احلسية و العقلية 

 6 االختبارمناسبة للتطبيق  ظروفايجاد 

و إبتيعاد على الضوضاء ومقاطعة أثناء التطبيق ، مكان  ىدوءااحمليطة و اليت ذبري فيها البطارية جيب أن يتوفر  فيها  الظروفإن 
 ادلريح أدلفحوص .

 كما تطلب تطبيق البطارية توفر طاولة وذلك لوجد مهام أدائي )كتابة على كراس االسئلة (   

 كما على الفاحص اجللوس امام ادلفحوص لتسهيل  مال حظة سلوكو 

 ابتعاد على الرمسية اثناء طرح االسئلة 

 البطارية تصحيح

الدكتورة  بإشرافمت تصحيح البطارية بتبنينا لطريقة تصحيح اليت قامت هبا الباحثة حسان دلياء يف  مذكرهتا لنيل شهادة ادلاجستَت 
 نصَتة زالل وذلك دبحاولتها لتكيف بطارية راريكي ر على البيئة اجلزائرية 

 من اجل تصحيح واستخراج الدرجة النهائية ادلفحوص فبعد تطبيق البطارية على احلاالت مت تسجيل مجيع استجابات 

فقمنا بتجميع الدرجات اخلام لكل اختبار فرعي وتسجيلو يف اسفل من كل صفحة من االختبار فرعي مث مت نقلها يف الفراغات 
دراج درجة ولكن دون ا 927واعلى درجة  0ادىن درجة  ادلخصصة يف ورقة التنقيط وتتفاوت الدرجات الكلية احنصرت ما بُت

 اختبار  اعادة االرقام 
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 زمن البطارية 

متوسط الزمن الذي استغرقو كل حالة يف االجابة على بنود البطارية ومن ذلك خالل زمن انتهاء احلاة االوىل من مت حساب 
 دقيقة   40دقيقة واما االخَت استغرق  10حيث استغرق  االجابة على االسئلة

 صعوبات تطبيق البطارية  

 تطبيق البطارية علي عينة البحث )اطفال التوحد( صعوبة

 عدم وجود مكان مناسب لتطبيق البطارية 

 زبللت فًتة التطبيق عطلة و غياب متكرر للحاالت 

 ان اننا سبكنا من تطبيقها و اخلروج بنتائج ادلراد الوصول اليها يف حبثنا إالولكن رغم الصعوبات اليت واجهناىا 

 



 عرض نتائج البحث وتحليلها: لثانيافصل  

 تمهيد .1
 تقديم حاالت الدراسة  .2
 نتائج البطارية  .3
 مناقشة النتائج .4
 التحقق من الفرضيات  .5
 الخالصة العامة  .6
 خالصة الفصل  .7
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 تمهيد:

طرف احلاالت  يف ىدا الفصل اىل عرض النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل االجابات اليت مت جتميعها منتطرقنا 
ادلقاس غليها ووفقا دلا جاء يف الفرضيات ومن خالذلا مت تفسري ىده النتائج ودلك حسب كل فرضية من الفرضيات 
 حبيث كانت خطواتنا االوىل ىى العرض وحتليل مث اخلطوة الثانية ىي تفسري ىده النتائج ادلتحصل عليها ومن خالل ىدا

 فرضية ام ال طلق ديكن التعرف على مدى حتقق الادلن

 تقديم الحاالت :

 :1الحالة 

سنوات شخص من طرف فرقة طبية متخصصة  مكونة من طرف سلتص يف طب  7الطفل )م ف ( يبلغ من العمر 
ان احلالة لديو اضطراب التوحد  تقارير الطبية تبنيخالل  فونية و منو اعصاب االطفال وسلتصة نفسانية وسلتصة ارط

للتوحد وىو يف سن اخلامس سنوات ولد والدة عادية   C.A.RS حسب مقاس كارز 23ودرجة خفيفة حسب 
وكانت ظروف احلمل عادية يعد الطفل الثاين يف العائلة ومل تكن ىنالك قرابة عائلية بني الوالدين رضاعتو كانت طبيعية 

حركي قام بادلشي وىو يف السنة وشهرين اصيب احلالة  النفسييف اجلانب  تأخردية دامت حىت الشهر الثامن مل يكن ل
يف اجلانب شفى العديد من ادلرات ستحبمى شديد ة ومتكررة يف سن السنة والثالثة اشهر شلا ادى بو الدخول اىل ادل

ة ال  تشري بأصبعو عند احلاجة  اللغوي كان ىنالك تأخر يف االستقبال و االنتاج ويف رلال التواصل الغري لغوي احلال
اخلامسة و نصف من عمره وىو نفس سن بداية التكفل بعد بنفسو التحق بالروضة وىو يف سن  باخدهللشيء ما يقوم 

 الغريبة لديو وفقر اللغة والسلوكي النمطي لدية )التصفيق (   سلوكياتتقبل االم لالضطراب بعد مالحظة 

يف االعمال خاصة الفردية و حيب التحفيز والتشجيع  يبادرلوين وىو من زليب كرة القدم يتميز احلالة هبواية الرسم والت
 لديو عصبية شديدة وحب ادلوسيقى اذلادئة 

 حسب ما صرحت بو االم الطفل يساعدىا يف بعض االمور ادلنزلية كالًتتيب 

 عالقة جيدة لكنو ال جييد بناء عالقات جديدة  بإخوانوعالقتو 

 :الخالصة 

يف اللغة   تأخريف مستوى التفاعل االجتماعي والعاطفي لديو  تأخراحلالة لديو اضطراب التوحد درجة خفيفة كما لديو 
 تنمية القدرات ادلعرفية لديو واللغوية حسب تقارير االخرية بعد التكفل االرطفوين مت 
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 الحالة الثانية :

من قبل فرقة طبية متكونة من قبل سلتصني وىو يف سن الثالثة  تشخيصوالطفل )ش ر( يبلغ من العمر ستة سنوات مت 
فمن خالل التقارير الطبية تبني ان   نفسانيةوطبيب االطفال وسلتصة  لألطفالمن بينهم اخصائي يف طب االعصاب 

ولد ثالث طفل يف العائلة  ىو C.A.R .s حسب مقياس كارز 23احلالة لديو اضطراب التوحد من درجة خفيف 
 قيصرية وكانت مراحل احلمل صعبة   والدة

 حركي قام يف سن السنو  النفسييف اجلانب  تأخررضاعتو كانت اصطناعية ومل يكن ىنالك 

  بإصبعويف االستقبال و االنتاج ويف رلال التواصل الغري الغوي احلالة يشري  تأخريف رلال اللغوي كان ىنالك 

 لدية اضطراب يف النوم 

 نادرا وال ينظر اىل األشخاص عند التحدث اليهم  إاليف رلال السلوكي احلالة ال يستجيب للنداء 

 لديو سلوك منطي تكراري وىو القفز واداء النفس )عض اليد وضرب الراس(

 يقلد االصوات و احلركات ولكن عند الرغبة 

 لديو فرط احلركة 

 بو وال يشارك رفقاءه يف الغا الفرديةيفضل االلعاب 

 الشديد  بالعصبلديو تقلب ادلزاج ويتميز 

علية نتائج اجيابية فقد مت تعديل سلوكو  لوحظتالتحق بالروضة وىو يف سن الثالثة و النصف ومت التكفل بة وقد 
 وتطوير قدراتو ادلعرفية  معرفيةمع اقرانو واكتسابو دلعارف  وإدماجو

 الخالصة :

ومشاكل يف النطق و اللغة فهو على مستوى التفاعل االجتماعي  تأخرلديو  خفيفةاحلالة لديو اضطراب التوحد درجة 
 يكرر ويعني ويسمي و يعني ولكن ال يتواصل باللغة اما فيما خيص القدرات ادلعرفية ىي مكتسبة بعد التكفل
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 الحالة الثالثة :

ة سلتص يف طب االعصاب الطفلة)ش م (تبلغ من العمر ستة سنوات ونصف مت تشخيصها من قبل فرقة طبية متخصص
حسب مقياس كارز للتوحد  22طبيب اطفال سلتصة نفسانية احلالة لديها اضطراب توحد من الدرجة اخلفيفة  للطفل

االم مل تكن   روف احلمل صعبة حسبما صرحت بوظتعد احلالة الطفلة الوحيدة يف العائلة ولدت والدة عادية وكانت 
 يف العائلة  االضطرابنفس  ىنالك قرابة عائلية ولكنو يوجد

 وىو يف سن السن ىو الشهر النفسي حركي حبث قام بادلشي  رضاعة كانت اصطناعية ومل يكن ىنالك تأخر يف اجلانب

يف اجملال اللغوي كانت مناغاتو يف وقتها و بدأت  احلالة تقول الكلمات االوىل ولكنها تعرضت الرتفاع شديد يف 
 قبلية احلمي شلا ادى اىل مشاكل مست

اما فيما خيص اجلانب السلوكي فاحلالة تتميز بنوع من النطواء وال تستجيب للنداء وال تنظر لألشخاص عند التحدث 
 معهم 

 انادرا  ال تقلد االصوات اللغوية ال

 ال تشارك االطفال االلعاب 

 لديها تقلب ادلزاج ولكنها حتب التحفيز والتشجيع 

  كما اهنا حتب التقبيل و االحتضان

 عالقتها باألب وإالم 

 جيدة ولكن االم مل تتقبل االضطراب  وإالم باألب وعالقتها 

 مالحظة :

تأخر يف مستوي التفاعل االجتماعي ودلك واضح من خالل سلوكياهتا االنطوائية وعالقاهتا االجتماعية كما لدى احلالة 
 يلديها تأخر يف اجلانب اللغو 
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 : الحاله الرابعة

فرقة سلتصة متكونة من سلتصني يف رلال طب سبعة  سنوات وشهرين مت تشخيصها من طرف مرىا ع الطفلة )ق أ(
فهي طفلو متوحدة من الدرجة اخلفيفة تعدا لطفلة الثانية يف العائلة ولدت وىي من االطفال وسلتصني يف علم النفس  

دخوذلا فًتة االنعاش دلدة زمنية  رضاعتها  رية بسبب مرض االم شلا ادى بساطفال اخلدج )والدة مبكرة( وكانت الوالدة ع
 حركي قامت احلالة بادلشي يف وقتها العادي السنة والشهرين  النفسييف اجلانب  تأخرومل يكن ىنالك كانت اصطناعية 

 كبري يف مراحل اكتساب اللغة فهي ال تنتج وال تستقبل ويف رلال التواصل  تأخراما يف اجلانب اللغوي فاحلالة كان لديها 
 الغري لغوي احلالة ال تشري لشيء وال تاخده بنفسها 

 تعاين احلالة نوع من العزلة و االنطواء 

 ليس لديها اضطراب يف النوم

 للنداء وال تنظر يف االشخاص عند التحدث  لتجيب

 )تقطيع الورق اىل قطع صغرية(لديها سلوك منطي 

 تقلد االصوات و احلركات 

 وتفضل اللعب الفردي وال جتيد اقامات عالقات مع االشخاص اجلدد 

 مت التكفل هبا من طرف ادلختصة يف الروضة مند فًتة قصرية باإلضافة اىل عدم  مساعدة االولياء يف التكفل 

 الخالصة :

فيما خيص القدرات ادلعرفية فهي  وأماومشاكل يف اجلانب اللغوي  االنفعايلنقص يف التواصل االجتماعي و  احلالو لديها
 مضطربة 
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  ومن خالل تربصنا قمنا بالًتكيز على القدرة احلسابية 

وحىت دور  ذكائهمودرجة  فالقدرة القدرة احلسابية ختتلف من طفل توحدي اىل اخر ودلك حسب قدراهتم ادلعرفية 
وحياهتم  التأقلمصعوبات و مشاكل يف التعلم و  وىدا االختالل يشكل ذلمالكفالة االرطوفونية يف تطوير دلك لديهم 

 اليومية و تسريىا وتطويرىا يساعدىم على ادماجهم يف ادلدارس التعليمية واجملتمع

 و من اجل معرفة القدرة احلسابية لدى فئة االطفال ادلتوحدين  قامنا بتطبيق بطارية زاريكي ادلعربة       

 وحتصلنا على النتائج التالية :

 (ديثل نتائج تطبيق بطارية زاريكي للحالة االوىل: 3*جدول رقم )

 

احللة 
 االوىل 

 العمرالزمين 

سنوات 7
اشهر 2و

 ويومني 

 

 

 

العد الشفهي  عد النقاط 

 العكسي 

امالء 

 االعداد

الحساب 

الدهني 

 الشفهي 

قراءة 

 االعداد

4 1 3 4 6 

موضع 

االعداد في 

 سلم عمودي

 مقارنة اعادة االرقام 

عددين 

 شفهيين 

تقدير 

 بصري كمي

تقدير كيفي 

 للكميات 

4 6 4 2 0 

ير كيفي \تق

للكميات في 

 السياق 

مسائل 

شفهية مقدمة 

 شفويا 

مقارنة 

عددين 

 مكتوبين 

0 0 0 

الدرجة 
 الكلية 

38 

 نتائج اختبار اعادة االرقام  مل يتم ادراج
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 :   الحالة االولى

قدم نتائج منخفضة نوعا ما من خالل مقارنتها مع الدرجة الكلية للبطارية ودرجة االجابات علي كل  )م ف(     
االختبارات الفرعية شلا جيعلنا نفسر ان احلالة لدية مستوى ضعيف يف القدرة احلسابية ديكن ارجاعو  اىل اضطراب 

 القدرات ادلعرفية

 للحالة الثانية:(يوضح نتائج تطبيق بطارية زاريكي 2جدول رقم)

احللة 
 الثانية 

 العمرالزمين 

سنوات 6
اشهر 33و
   يوم31و

 

 

 

العد  عد النقاط 
الشفهي 
 العكسي 

امالء 
 االعداد

احلساب 
الدىين 

 الشفهي 

قراءة 
 االعداد

4 1 7 19 12 

موضع 
االعداد يف 

سلم 
 عمودي

مقارنة  اعادة االرقام 
عددين 
 شفهيني 

تقدير 
 بصري كمي

تقدير كيفي 
 للكميات 

16 9 8 2 2 

ير كيفي \تق
للكميات 
 يف السياق 

مسائل 
شفهية 
مقدمة 
 شفويا 

مقارنة 
عددين 

 مكتوبني 

0 1 4 

الدرجة 
 الكلية 

73 

 مل يتم ادراج نتائج اختبار اعادة االرقام 
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 : الحالة الثانية 
 )قدم نتائج متوسطة من خالل مقارنتها و الدرجة الكلية للبطارية ولكن من خالل اجاباتو علي بعض  )ش ر

االختبارات الفرعية دتكن من تقدمي اجيابيات صحيحة شلا جيعلنا نفسر ان احلالة لدية مستوي متوسط يف 
 القدرات ادلعرفية لديو القدرة احلسابية لديو وديكن ارجاع ىدا التحسن ايل التكفل االرطوفوين وتطوير 

 يوضح نتائج تطبيق بطارية زاريكي للحالة الثالثة:(4الجدول رقم)

احللة 
 الثالثة 

 العمرالزمين 

سنوات 6
اشهر 9و
  ايام   31و

 

 

 

العد  عد النقاط 
الشفهي 
 العكسي 

امالء 
 االعداد

احلساب 
الدىين 

 الشفهي 

قراءة 
 االعداد

3 6 1 2 2 

موضع 
االعداد يف 

سلم 
 عمودي

مقارنة  اعادة االرقام 
عددين 
 شفهيني 

تقدير 
 بصري كمي

تقدير كيفي 
 للكميات 

4 6 2 0 0 

ير كيفي \تق
للكميات 
 يف السياق 

مسائل 
شفهية 
مقدمة 
 شفويا 

مقارنة 
عددين 

 مكتوبني 

0 0 0 

الدرجة 
 الكلية 

18 

 لم يتم ادراج نتائج اختبار اعادة االرقام 
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 الحالة الثالثة : 

)ش ا( قدمت احلالة نتائج ضعيفة جدا مقارنة و الدرجة الكلية للبطارية و درجة االجابات على االختبارات الفرعية شلا 
 .جيعلنا نفسر ان احلالة لديها  مستوي ضعيف يف قدرتو على احلساب ديكننا ارجاعو اىل اضطراهبا يف القدرات ادلعرفية  

 زاريكي للحالة الرابعة:(يوضح نتائج تطبيق بطارية 5الجدول رقم)

احللة 
 الرابعة 

 العمرالزمين 

سنوات 7
اشهر 6و
  ايام  8و

 

 

 

العد  عد النقاط 
الشفهي 
 العكسي 

امالء 
 االعداد

احلساب 
الدىين 

 الشفهي 

قراءة 
 االعداد

2 0 0 8 6 

موضع 
االعداد يف 

سلم 
 عمودي

مقارنة  اعادة االرقام 
عددين 
 شفهيني 

تقدير 
 بصري كمي

تقدير كيفي 
 للكميات 

2 6 2 0 0 

ير كيفي \تق
للكميات 
 يف السياق 

مسائل 
شفهية 
مقدمة 
 شفويا 

مقارنة 
عددين 

 مكتوبني 

0 0 0 

الدرجة 
 الكلية 

20 

  مل يتم ادراج نتائج اختبار اعادة االرقام 
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 : الحالة الرابعة 
  للبطارية و درجة االجابات على االختبارات الفرعية شلا )ق م(قدمت احلالة نتائج ضعيفة مقارنتها بالدرجة الكلية

 جيعلنا نفسر ان احلالة لديها مستوى ضعيف يف قدرتو على احلساب ديكننا ارجاعو اىل اضطراهبا يف قدراهتا ادلعرفية

 : تفسير نتائج البطارية

 فأننا مذكرهتاالباحثة دلياء حسان يف  قمنا بتفسري نتائج البطارية عن طريق تبنينا لطريقة حتليل نتائج اليت قامت هبا
 نالحظ الدرجة الكلية تقل عن :حسبها نشك بوجود اضطراب دلا 

 شهر  33سنوات و  6سنوات اىل  6عند االطفال من  37

 شهر  33سنوات و  7سنوات اىل  7عند االطفال من  13

 الفرعيةوىي:منخفضة جيب ان تؤدي اىل فحص الدرجات يف كل اختبار ويف حالة مالحظة درجة اخلام 

 :اختبار عد النقاط 

 شهر  33سنوات و 7سنوات اىل 6االطفال من عند 2

  اختبار العد الشفهي العكسي 

 شهر  33سنوات و 7سنوات اىل  6من عند االطفال  1

  اختبار امالء االعداد 

 شهر  33وسنوات  7سنوات اىل  6عند االطفال من  3

  اختبار احلساب الدىين الشفهي 

 شهر  33و  سنوات 7سنوات اىل  7من  عند االطفال م 9 

 دادعاختبار قراءة اال 

 شهر  33سنوات و  6سنوات اىل  6عند االطفال من  3

 شهر   33سنوات و 7سنوات اىل  7طفال من اال4

  :اختبار موضع االعداد يف سلم عمودي 
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 شهر   33سنوات و  6سنوات اىل  6ال من سن عند االطف 4

 شهر   33 سنوات و 8سنوات اىل  7عند االطفال من سن  6

  :ااختبار اعادة االرقام 

 شهر  33سنوات و  6سنوات اىل  6عند االطفال من  6

 شهر  33 سنوات و 8سنوات اىل  7االطفال من  عند 7

 دمني شفهيا:اختبار مقارنة عددين مق 

 شهر  33سنوات و  6سنوات اىل  6من  االطفال عند 7

 شهر  33سنوات و  8سنوات اىل  7االطفال من  عند 6

 : اختبار تقدير بصري للكميات 

 شهر  33 سنوات و 7سنوات اىل  6عند االطفال من  3

 :اختبار تقدير كيفي للكميات يف السياق 

 شهر  33 سنوات و 8سنوات اىل  6عند االطفال  من  3

 : مسائل حسابية مقدمة شفهيا 

 شهر  33سنوات اىل  8سنوات اىل  6عند االطفال من  1

 : مقارنة عددين مكتوبني 

 شهر  33 سنوات و 6سنوات اىل  6عند االطفال من  4

 شهر 33 سنوات و 7سنوات اىل  7عند االطفال من  6

ديتلك قدرة حسابية ودلك من خالل عدم توصل اوضحت ان الطفل التوحدي  ال  فقد كانت نتائج التطبيق متباينة و
الت اىل الدرجة الكلية للبطارية حسب ما جاءت بو الباحثة دلياء حسان يف عملية تكيفها لبطارية زاريكي على احلا

  .البيئة اجلزائرية  
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 مناقشة النتائج و تحقيق من الفرضيات :

 الفرضية العامة اليت تنص على ان : 

 .وحد قدرة حسابية ال يوجد للطفل ادلت

ومن خالل ما توصلنا اليو شلا جاء يف الدراسة ادليدانية ويف بطارية زاريكي الصورة اجلزائرية انو الطفل ادلتوحد التوجد 
ب والعد ودلكا الضطراب القدرات ادلعرفية لديهم ال يتمكنون من احلسا ادلتوحدينأي ان االطفال  لديو قدرة حسابية

 .فهي جزء مهم عند الطفل سواء كان متوحد او طفل عادي 

ومن خالل تطبيق بطارية زاريكي الصورة اجلزائرية تبني لنا حقيقة امهية احلساب لكن بالنسبة لطفل ادلتوحد فهي 
 .و الفهم لدية  الذكاءقدرات ادلعرفية و مضطربة الضطراب ال

من خالل تفسريي للنتائج اليت توصلنا اليها من خالل دراستنا احلالية ديكننا القول ان الفرضية البحث العامة واليت و 
 .تقول ان انو ال توجد قدرة حسابية لدى الطفل ادلتوحد 

 قد حتققت و صدقت 

 : تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية

 :نصت الفرضية اجلزئية على 

 .االرطوفوين يف تطوير القدرة احلسابية  لدي الطفل ادلتوحددور التكفل 

وعليو توضح نتائج ىده الفرضية من خالل تطبيقنا للبطارية على االطفال ادلتوحدين تبني ان للكفالة االرطوفونية دور  
 الفئةوتكمن ىاتو كبري يف تطوير القدرة احلسابية ودلك من خالل تنمية القدرات ادلعرفية واكتساب ادلفاىيم االساسية 

 من تعلم اليات احلساب و العد .
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 :الخالصة العامة 

تعد القدرة احلسابية جزء مهم لدى االطفال وذالك دلغرفة القدرات ادلعرفية و العقلية لديهم و قد كان زلورنا ىو الطفل 
يف العديد من اجلوانب وكما  تأخرهلديو اضطراب يف القدرات ادلعرفية من ادلمكن ان تكون سبب قي  الذيادلتوحد 

اضطراب منائي يشكل عجزا ونقص يف قدراتو والقدرة احلسابيو دو امهية ال ديكن  ان اضطراب التوحد الذكرجيدر بنا 
 .االستغناء عنها 

  ارجاع دلك اىل نوعا ما ومل تساعدنا كثريا ديكن ان احلاالت االربع اليت طبقنا عليها البطارية مل تفهم التعليمات 
 .عدم توائم االختبار و نوع االضطراب وقد كانت النتائج ضعيفة و متباينة 

  الطفل ودتكنو من تعلم على  تأثريومن خالل ىده الدراسة تبني لنا ان القدرة احلسابية ذلا دور دور كبري يف
نتيجة ولكن مية ولكن ىده القدرة ال تتحقق بتكفل ادلختصني فقط فدلك ال يكفي وال يعطي تسيري حياتو اليو 

بتظاىر اجلهود وتعاون االولياء ىدا ما دفع بنا اىل طرح التساؤالت على امتالك الطفل للقدرة احلسابية لدى 
 .وفونية يف تطوير دلك من خالذلا وضعت الفرضيات التالية و الطفل ادلتوحد وما دور الكفالة االرط

  العامةالفرضية : 

 وجد للطفل التوحدي قدرة حسابية ال ت

  الجزئيةالفرضية : 

 .فونية دور يف تطوير الدرة احلسابية لدى الطفل ادلتوحدو للكفالة االرط

فرضيات البحث  اد حتققتفكانت متوافقة تقريبا مع ما جاء يف اجلانب النظري اما بالنسبة لنتائج اليت حتصلت عليها 
فونية تلعب دورا اساسيا يف تطوير دلك حبث برىنت النتائج و ال توجد للطفل التوحدي قدرة حسابية والكفالة االرط بأنو

 .ىدا و كل ىدا حتقق منو استنادا اىل ما جاء يف اجلانب ادليداين 
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 خالصة الفصل :

العلمي ىي االجراءات ادلنهجية يف الدراسة ادليدانية الن من خالذلا حندد االدوات اليت  البحثاىم خطوة يف 
 ألطفالنستخدمها و اخلصائص االساسية ,فقد استخدمنا بطارية زاريكي الصورة اجلزائرية دلعرفة القدرة احلسابية 

 ة درجة خفيف التوحد



لقدرة احلسابية لدى الطفل املتوحدا  

62 
 

 :االقتراحات و التوصيات 

منها  نذكربناءا على نتائج املتحصل عليها من خالل دراستنا نقدم بعض االقًتاحات املتعلقة باضطراب التوحد واليت 
 مايلي:

  التكفل املبكر بالطفل لتحقيق التكيف 
  توفري مراكز خاصة هلده الفئة وعدم خلطهم باضطرابات اخرى 
  العمل على تقوية الروابط االجتماعية و الوجدانية 
 وضع برامج تعليمية مطورة ملساعدة االطفال املتوحدين على التعلم و االكتساب. 

  



لقدرة احلسابية لدى الطفل املتوحدا  

63 
 

 :الخاتمة 
العلمية الىت اىتمت باضطراب التوحد كونو االضطراب الشائع يف الوقتنا  احلايل يندرج حبثنا ضمن البحوث 

من اجل حتليل العوامل املسببة يف دلك وخمتلف النتائج املنجزة على امهال ىاتو الشرحية من االطفال وخاصة 
 ,يف الوسط االسري و التعليمي 

يف طبيعة لى النتائج املتحصل عليها و املتمثلة فقد توصلنا يف دراستنا على وضعية الطفل املتوحد وبناءا ع
 القدرة احلسابية لديهم ودور التكفل االرطفوين يف تطويرىا .

تبني لنا من خالل نتائج الدراسة االجابة على االشكال العام للبحث واملتمثل يف :ىل يوجد لدى الطفل 
 وىل للكفالة االرطوفونية دور يف تطوير القدرة احلسابية لدى املتوحدين . املتوحد قدرة حسابية ؟

 وبالتايل التحقق من مجيع الفرضيات .
 الفرضية االوىل :حتققت وصدقت واليت تنص على انو ال توجد قدرة حسابية لدى الطفل املتوحد .

يف تطوير القدرة احلسابية لدى  ردو  الفرضية الثانية :حتققت و صدقت واليت تنص على ان للكفالة االرطفونية
 الطفل املتوحد.
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 القدرة الحسابية لدى الطفل المتوحد

  ملخص البحث

 وكيفية تطوير عن لكشفتناولنا يف موضوع دراستنا القدرة احلسابية لدى الطفل املتوحد حيث ىدفت الدراسة 
العيادي انو ال توجد قدرة حسابية لدى الطفل املتوحد وقد اتبعنا منهج فقمنا بطرح التساؤل التايل :لديهم  احلساب 

مت اختيارىا عن قصد ومبساعدة االخصائية حاالت لديهم اضطراب التوحد  4واعتمدنا علي عينة متكونة من 
 على معايري تتمثل فيما يلي  وباعتمادناو النفسانية االرطوفونية  

 فونية و النفسانية(و كون االطفال مصابني بالتوحد من نفس الدرجة )حسب االخصائية االرط 
 و انثى  ذكرطفل من كال اجلنسني  2عينتنا افراد  كان عدد 

على تقنيات سيكولوجية منها دراسة حالة _املالحظة العيادية  االعتمادىدف من الدراسة مت ومن اجل بلوغ 
ال ميلكون قدرة  املتوحدين_االختبارات وبعد تطبيق ىده ىده االدوات حتصلنا على النتائج النهائية وىي ان االطفال 

 احلساب لديهم , ىودور اهلام للتكفل يف تطوير القدرات املعرفية لتحسني مستو  سانيةحسابية و النف

 الكلمات المفتاحية:

 التوحد ,الطفل املتوحد,احلساب .التكفل ,القدرة احلسابية 

  



 القدرة الحسابية لدى الطفل المتوحد

Abstract :  

The aim of this study was to revel the existence or absence of arithmetic 
ability of the autistic individuals which was predicted by the hypotheses of 
research where there is no mathematical ability for this group we followed 
a case study and relied on a sample of 4 children with autism disorder who 
were deliberately selected by the psychologist and orthophonist  

In our research we have adopted a set of criteria; 

 Children with same degree of autism 
 The number of our sample are 2 children of al sexes male  and 

female 
In order to achieve the objective of study ;it relied on psychological 
techniques including ;case study ,clinical observation, tests ; 
After implanting these tools, we get the final results; 

 The autistic child doesn’t have the ability to calculate . 
  Orthophonic care plays an important role in the 

development of cognitive abilities to improve the level of 
account in autistic children  

Key words : autism ; autisc children; calculating ; care  ;computational 
ability.
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