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 (IMC)  يةالمعارف العددية و العمليات الحسابية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الحركية الدماغ

 :ملخص

، وقد  (IMC)الدماغية احلركية اإلعاقةهدفت الدراسة إىل تقييم املعارف العددية و العمليات احلسابية عند األطفال ذوي 

 Claire) 2ملال وجيل ملجاك كلرياعتمدت الدراسة على بند املعارف العددية و العمليات احلسابية املأخوذ من بطارية  

Meljac et Gille Lemmel.UND2) ،  احلركية اإلعاقةأطفال من ذوي  5حبيث طبقت على عينة تتكون من 

غري احتمالية، و استخدمت النسب املئوية و  ا بطريقة قصديةاختيارهسنة، مت  11و  9، ترتاوح أعمارهم بني  (IMC)الدماغية

من صعوبات يف يعانون    (IMC)الدماغية احلركية اإلعاقةذوي  أنالتحليل الكمي لعرض و حتليل النتائج، أسفرت نتائجها إىل 

 .اكتساب املعارف العددية و العمليات احلسابية

 (IMC) الدماغية احلركية اإلعاقة، املعارف العددية، العمليات احلسابية :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The purpose of this study is to evaluate the numerical knowledge and 

mathematical calculation of children of cerebral motor infirmity this study is 

dased on numerical knowledge’s clause and mathematical calculation which is 

taken from Claire Meljac and Gille Lemmel 2(UDN2). It was applied on 5 

children   of cerebral motor infirmity, their ages between 9 and 11 years old, 

they were chosen for purpose in  a precise manner and not probably percentages 

and quantitative analysis were numerical knowledge and mathematical 

calculation.    
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 :مقدمة -

و . مير اإلنسان مبراحل منو متعددة يكتسب من خالهلا القدرات اليت تساعده على العيش، و التأقلم مع البيئة احمليطة به        

ة كرونولوجي خالل مراحل النمو بطريقة إخل ، تتطور عند الطفل العادي...تتمثل يف قدرات حركية، حسية، معرفية 

(chronologique)  . و تعترب القدرات املعرفية الرياضية من بني القدرات املعرفية اليت يكتسبها الطفل من أجل حل

 على فطرية بصفة تظهر أو واالستجابة املثري بني بالربط تتم أويل تعلم أهنا على املكتسباتاملشكالت الرياضية، و تعترب هذه 

 لتتوقف (43 ص ، 2008 ارة،مس امحد ) .واحملاكاة التقليد طريق عن بعد فيما وتتطور (compétences) كفايات شكل

 الكفايات باكتساب يتعلق الذي العلمي واملستوى االجتماعي املستوى على أهداف عدة لتحقيق الطفل حاجيات عند بعد فيما

 أولية مبكتسبات املرور املعريف النمو بداية يف تتطلب األساسية املهارة هذه وبناء .واحلساب والكتابة كالقراءة واملدرسية الرتبوية

  (Piaget,1994 )، و العدد حسب بياجيه(44  ص ،1997الشربيين،) .كالتصنيف،الرتتيب للعدد األساسية املفاهيم ختص

 وتنتهي الطفل سلوك يف تظهران عمليتني وأهنما األشياء، بني والتسلسل التصنيف ومها أساسيتني عمليتني اندماج عنديتكون 

 قبل ما مرحلة بعد يكتسب ومفهومه العدد بناءف ،الطفل عمر من والثامنة السابعة سن يف التوازن من أعلى مستوى إىل مجيعها

 بني والتسوية واملقارنة ميالك كاجلانب العدد استعمال ضمن تدخل أخرى مفاهيم جند املفاهيم هذه جانب و إىل. املفاهيم

و اليت تؤدي إىل . عمره من األوىل املراحل يف أيضا الطفل يكتسبها واليت( (Duquesne,2000,p4 واألعداد الكميات

ملال  الباحثة جيل أشارت إليها اليت للعدد احلقيقية املبادئ عن مثال .للحساب األساسية القواعد تعلم يف أعلى مستوى ظهور

(Gille Lemmel  ) لكن ما  .األربعة احلسابية العمليات وتطور احلساب مهارات تطوير يف املسامهة إىل بدورها تؤديواليت

 احلركية اإلعاقة ذوي األطفال عند اآللية بنفس تظهر ال العددية باملكتسبات اخلاصة امليكانيزمات هذه ظهورهو مالحظ أن 

 .دماغيةال

 :إشكالية الدراسة -1

 مبكرة إصابات عن ناجتة الوضعية و احلركية االضطرابات من جمموعة أهناعلى   (IMC)دماغيةال احلركية اإلعاقة تعرف        

التخريب حيدث قبل، أثناء أو بعد  فهي حالة باثولوجية مرتبطة بتمزق على مستوى األنسجة الدماغية، هذا. للدماغ متطورة وغري

 اضطرابات رباإلضافة إىل ظهو  وتتميز باضطرابات حركية .الوالدة
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 حيث العقلية الكافيات فقدان إىل ال تصل لكن اخلاصة العقلية القدرات و كذا خلل يف بعض السمع الرؤية، اضطرابمصاحبة ك

 والوضعيات احلركية املهارات خلل و مع هذا فإن (6 ص ،2006 بوعكاز،) .ممكن يف الكثري من األحيان جنده التمدرس أن

 و قد جاء يف دراسة مازو.  االستقاللية كظهور اليومية النشاطات خمتلف اكتساب على خاصة وبصفة ذاهتا حبد تؤثر

Mazeau,1988) ) البصرية  احلركية االضطراباتأن(ocolo – motrice) ي إىل ظهور مشاكلقد تؤد 

  (Truscelli,2008,p 343).مدرسية

ذوي اإلعاقة  األطفال من جمموعة علىاليت أجريت    (Meljac et Barbot, 1988) و يف دراسات مليلجاك و باربوت

، تتمثل يف ومدرسية معرفية مشاكل، أسفرت نتائجها على وجود الدراسي مستواهم تقييم أجل من (IMC )احلركية الدماغية 

أو  املهارات من هؤالء األطفال لديهم صعوبات يف مجيع %95، و أن املنطقية والعمليات الرياضية املشاكل فهم صعوبات 

فاألطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية .  (Sandrine et Arpent, 2001, p36). احلساب مبعاجلة هتتم اليت األنشطة 

(IMC)  و اليت أعاد سببها خاصة املتعلقة بالعدد و العمليات احلسابية يظهرون صعوبات يف اكتساب املهارات الرياضية املنطقية

إىل أن هؤالء ، ((Mazeau,1988  وقد أشارت دراسة  مازو  .إىل  اخللل احلركي و اضطرابات الرؤيةالعديد من الباحثني 

 .  (Truscelli,2008,p 334 ). دالعد بناء القدرة على وعدم احلساب األطفال يتميزون بوجود اضطرابات

الدماغية  احلركية اإلعاقة ذوي عند العددية الوظائف حول (Françoise Duquesne (2002,جاء يف دراسة لدكسنكما 

 épreuve conceptuelle du résolution de problème numérique (ECPN))بطارية بعد تطبيق

 .(Duquesne,2002,p6 )أن نشاطات العد جد صعبة عند هؤالء

احلركية  حول مستوى اكتساب الوظائف العددية عند األطفال ذوي اإلعاقة( 5115)تشابونت حكيمة  دراسة قد أشارتو 

 العملي للعدد،املقارنة،العمليات التكافؤ،االستخدام ثبات) العددية الوظائف اكتساب يف العصبية أن هؤالء يعانون من صعوبة

 :ايليتبادر إىل أذهاننا التساؤل الت رة امليدانية و من خالل كل ما سبق  و من خالل الزيا(. احلسابية

 ؟اكتساب املعارف العددية و العمليات احلسابية من صعوبات يف  (IMC)ة الدماغية هل يعاين األطفال ذوي اإلعاقة احلركي -

 :و لإلجابة على هذا التساؤل املطروح تسعى الدراسة للتحقق من الفرض األيت

 .العددية و العمليات احلسابية من صعوبات يف اكتساب املعارف (IMC)يعاين األطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية -
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 :أهداف الدراسة و أهميتها -2

و املعارف العددية و العمليات احلسابية  ،عامة تندرج أمهية هذه الدراسة ضمن األمهية اليت تتميز هبا املعارف الرياضية املنطقية

،  ويف أمهية االهتمام بفئة األطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية من مجيع النواحي مبا أهنا قدرة من القدرات العقلية املعرفية  خاصة

فمن خالل هذه الدراسة ميكن التعرف أكثر على هذه القدرة عند ذوي اإلعاقة احلركية هبدف إعادة الدمج اجليد هلذه الفئة، 

كن أن يعاين منها ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية كما تسمح الدراسة بالتعرف أكثر على املشاكل اليت مي. (IMC)الدماغية 

(IMC). 

 :تحديد المفاهيم و المصطلحات -3

 :العدد  -

والرتتيب هو تنظيم لألشياء  .مقدار ما يٌعّد، والعدد هـو مقارنـة األشـياء املعـدودة بأسـماء األعـداد مبوجـب ترتيـب خاصو وه العدد

قدر كبري من األمهية ألهنا تكسب األطفال معلومات رياضية  الرتتيبية وهـذه العالقـة علىقة حسب مبدأ من التسلسل يعرف بالعال

و يتطور مفهوم العدد عند الطفل على ثالثة مراحل وهي العد الشفوي، إدراك قيمة العدد و مرحلة إدراك شكل  .ذات معىن

د يف بند املعارف العددية و العمليات احلسابية لبطارية  قدرة الطفل على التعرف على العدو املفهوم اإلجرائي للعدد هو . العدد

  (UDN2) 2ملال وجيل ملجاك كلري

 : العمليات الحسابية -

 يف يكون والضم .والتفريق بالضم األعداد حسبان يف عملية صناعة وهي ،"احلساب صناعة العدد علم فروع من"خلدون ابن يقول

 أما األعداد يف يكون أيضا والتفريق الضرب هو هذا و أخر عدد بآحاد عدد يضاعف أي وبالتضعيف اجلمع وهو باإلفراد األعداد

. القسمة وهو حمصلة عدهتا تكون متساوية بأجزاء عدد بفصل أو الطرح، وهو الباقي ومعرفة عدد من عدد إزالة مثل باإلفراد

و املفهوم اإلجرائي للعمليات احلسابية هو قدرة الطفل ذو  .اجلمع،الطرح،الضرب والقسمة: يف األربعة احلسابية العمليات وتتمثل

 العمليات احلسابية املقرتحة يف بند املعارف العددية و العمليات احلسابية لبطارية كلري إمتامعلى  (IMC)اإلعاقة احلركية الدماغية 

  (UDN2 )  2ملال وجيل ملجاك
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 :(Infirmité Motrice Cérébrale)اإلعاقة الحركية الدماغية  -

 التخريب حيدث قبل حالة باثولوجية مرتبطة بتمزق على مستوى األنسجة الدماغية، هذا (IMC)تعين اإلعاقة احلركية الدماغية 

هو شخص ذو  (IMC)الدماغية  احلركية أما معناه اإلجرائي فاملصاب باإلعاقة .أثناء أو بعد الوالدة وتتميز باضطرابات حركية

  .متطورة، وغري وراثية مستوى عقلي عادي، إعاقة حركية مرتبطة بإصابة دماغية يف بداية احلياة، غري

 :منهج الدراسة -4

اعتمدت هذه الدراسة على منهج دراسة احلالة  من أجل معرفة الصعوبات اليت تعاين منها كل حالة من ذوي اإلعاقة احلركية 

طريقة لدراسة وحدة معينة مثل جمتمع حملي أو أسرة أو قبيلة أو منشأة صناعية هو و مبا أن منهج دراسة احلالة  (IMC)الدماغية 

بغية استجالء مجيع جوانبها واخلروج بتعميمات تنطبق على احلاالت املماثلة هلا، وقد أطلق عليه  أو خدمية دراسة تفصيلية عميقة

  .الفرنسيون مصطلح املنهج املوجنرايف، ويقصد به وصف موضوع مفرد باستفاضة

 : عينة الدراسة -5

وقد مت اختيارها بطريقة قصدية غري ، (IMC)تتكون عينة الدراسة من جمموعة من األطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية 

أن يضبط الباحث خصائص أو صفات معينة جيب توفرها يف املبحوث، وعليها يرتكز يف "واملقصود بغري االحتمالية  احتمالية

والعينة القصدية هي العينة غري العشوائية، وفيها حياول الباحث (.545، ص 5112رشيد زروايت، " )اختياره لوحدات عينة حبثه

يستخدم الباحث العينة القصدية يف الدارسات اليت تتطلب القياس، أو اختيار فرضيات ."حلصول على عينة ختدم موضوع حبثها

حمددة، خاصة إذا كان جمتمع حبث غري مضبوط األبعاد وبتايل ال يوجد إطار دقيق ميكن من اختيار العينة عشوائيا، فيلجأ الباحث 

 15وعليه تتكون عينتنا التجريبية من ( 542، ص 5112رشيد زروايت، ). "تالئم أغراض حبثه الختيار جمموعة من الوحدات اليت

و اجلدول املوايل يوضح خصائص  ةسن11و  9ما بني  أعمارهميرتاوح  (IMC)من ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية حاالت 

 .العينة

 

 

 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=6729
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=6729
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 خصائص العينة(: 1)اجلدول رقم 

 اجلنس املستوى الدراسي السن احلالة

 ذكر ثالثة سنوات 11 (ح.م)

 ذكر ثانية سنوات 9 (ز.ع)

 ذكر ثانية سنوات 11 (م.ز)

 أنثى  ثالثة سنوات 9 (س.ن)

 أنثى ثانية سنوات 9 (ب.ع)

 

 : ميدان الدراسة -6

 .يف مصلحة إعادة التأهيل احلركي مبستشفى سيدي بالوى الواقع يف قرية رجاونة تشت، تيزي وزو ت اخلطوات التطبيقية للدراسةمت

 :أدوات الدراسة -7

 2ملال جيل"و "ملجاك العدد لكلري بناء واستعمال" بند املعارف العددية و العمليات بطارية يف هذه الدراسة االعتمادمت 

(Claire Meljac et Gille Lemmel. UDN2) املستوى  مبعاجلة هتتم اليت البطاريات أهم فهي تعترب من

 ملال وجيل ملجاك كلري من كل يد على البطارية هذه بنيت .العددية القدرات أو الكفايات بتقييم تقوم أي للطفل البيداغوجي

 دراسة إىل دفوهت  .سنة 11 إىل 4 من االبتدائية املرحلة أطفال مجيع على تطبق كالسيكية، تعليمات على ،حتتوي 1999 سنة

 .رياضيلا املنطق صعوباتب يتّعلق ما كلّ 

 :وصف بند المعارف العددية و العمليات الحسابية -

األرقام و الذي  بكتابة اخلاص اجلزء ماعاد ذهنية، بطريقة تتم واليت املدرسية املكتسبات على تدل كالسيكية تعليمة من ونكتت

 .اخل...وأوراق أقالم باستعمال يتم 
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  :الهدف -

  .األربعة احلسابية والعمليات والرتقيم ملقارنات،، ا(Vocabulaire numérique)العددية للمرادفات الطفل معارف تقييم

  :طريقة التطبيق -

 :خمتلفة أجزاء ثالثة يتكون هذا البند من

 :(Vocabulaire numérique) العددية المرادفات:الجزء األول 

مث  اليد، كف  علىووضعها   قريصات 4يقوم الفاحص بأخذ   :(Vocabulaire numérique) املقارنة مرادفات -1

 :يطلب من املفحوص 

  مين أكثر قريصات خذ –

 مين أقل قريصات خذ -

  املقدار نفس القريصات عدد نفس خذ -

 .هبا خاصة ورقة يف احلسابية اإلشارات قراءة املفحوص طلبي  :احلسابية العمليات إشارات  -5

 : دعال :الثاني الجزء

 يطلب من املفحوص .حتصل عليه الذي خرياأل العدد غاية إىل باساحل فحوصامل من طلبي  :العددية الّلفظية السلسلة -1

 120 هو األقصى واحلد عرفهاي اليت األعداد مجيع باحس

 بد وال ، مث يطلب من املفحوص إعادة قراءهتااصةاخل ورقةال على املوجودة األعداد قراءةب قوم الفاحصي والأ  :األعداد قراءة -5

 أمام توجد اليت النقاط على األخطاء يتم تسجيلو  تصاعديّا، ترتيبا مرّتبة األعداد وتلك أخطاء، 3 هناك كانت ذايتم توقيفه إ أن

 .األعداد

 :الحسابية العمليات:الثالث الجزء

 .بكل حالة اخلاصة الورقة على املالحظات تسجيل ويتم احلسابية العمليات خمتلف تقدمي يتم  -1

 تقدم ورقة على األعداد تكتب. أخطاء 3 وجود بعد يتم التوقف ،األعداد من جمموعة يقوم الفاحص بإمالء  :األعداد كتابة -5

  .حالةلل

  .يف صفحات موجودة يف ملحق البطارية االختبارات من اختبار لكل والنتائج املالحظات لتسج :كيفية التصحيح  -



8 
 

 :عرض و تحليل النتائج -8

 :عرض النتائج -8-1

من صعوبات يف  (IMC)يعاين األطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية : سنقوم بعرض نتائج فرضية الدراسة واليت مفادها

اكتساب املعارف العددية و العمليات احلسابية، وللتحقق من هذه الفرضية مت االعتماد على النسب املئوية و التحليل الكيفي، و 

 .احلسابية والعمليات العددية املعارف اختبار اجلدول املوايل يبني نسبة جناحات احلاالت يف

 .احلسابية والعمليات العددية املعارف اختبار نسبة جناحات احلاالت يف(: 5)اجلدول رقم 

 العمليات احلسابية املفردات العددية العد االختبار

 %10 %20,33 %40 ويةالنسبة املئ

 

أن نسبة  نالحظاحلسابية، حيث  والعمليات العددية النسبة املئوية للنجاحات احلاالت يف اختبار املعارف( 5)ميثل اجلدول رقم  

يف املفردات  %20,33و هي أعلى نسبة جناحات حتصلت عليها احلاالت، تليها نسبة   %40النجاحات يف العد وصلت إىل 

 .و هي النسبة األقل اليت تظهر يف اجلدول يف العمليات احلسابية %10العددية، مث نسبة 

 :تحليل النتائج -9-2

و اليت تعترب نسب ضعيفة، حيث  %10و %40تراوحت بني  النسب املئوية  نالحظ أن من خالل النتائج املتحصل عليها 

الحظنا أن معظم احلاالت متكنت من العد حىت العشرة بطريقة صحيحة، وقد متكنت حالة واحدة من العد حىت املئة مع ارتكاهبا 

 ت من فهم املفردات العدديةحيث مل تتمكن معظم احلاال فقد الفشل واضح،، و فيما خيص املفردات العددية فقط خلطأين

و كما الحظنا  وجود صعوبات يف قراءة اإلشارات و هذا راجع لعدم اكتساب هذه املعارف يف هذا السن بخاصة فيما يتعلق 

، غري أن أقل نسبة حتصلت عليها احلاالت يف اختبار العمليات (مثل أكثر من، أقل من)  فهم املفرادات العددية اخلاصة باملقارنة

 .احلسابية، حيث فشلت معظم احلاالت يف امتام العمليات احلسابية املقرتحة

 :مناقشة الفرضية يف ضوء النتائج -

كأقل نسبة وهي   %10كأعلى نسبة و   %40من خالل النتائج املتحصل عليها و النسب املئوية الضعيفة اليت تراوحت مابني 

يعانون من صعوبات يف اكتساب  (IMC)على العموم نسب ضعيفة جدا، ما يدل على أن  فئة ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية 
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مت قبول الفرضية و اليت تقر املعارف العددية عامة و العمليات احلسابية خاصة ، و من خالل التحليل الكمي و الكيفي للنتائج 

من صعوبات يف اكتساب املعارف العددية و العمليات احلسابية، وهذا  (IMC)مبعانات األطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية 

بونت و اليت أسفرت نتائجها على وجود صعوبات يف اكتساب الوظائف العددية عند األطفال ما يتفق مع ما جاء يف دراسة تشا

 النمو مراحل كهينة حول لطاد ، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت يف دراسة (IMC)ذوي اإلعاقة احلركية العصبية 

 حيث توصلت إىل نتيجة أن مفهوم العدد ،بالعدد قدرة االحتفاظ خيص ما وبالضبط احلركي العصيب بالعجز املصابني أطفال عند

اليت ظهرت عند احلاالت و اليت يرتاوح أعمارهم بني الصعوبات وهذا ما يفسر  .عشر عند هؤالء األطفال الثانية سن يف يكتسب

 .سنة فيما خيص املعارف العددية و العمليات احلسابية 11سنوات و  9

من صعوبات يف اكتساب املعارف  (IMC)عانات األطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية مبوبناءا على نتائج الفرضية اليت أقرت 

يعانون من اضطرابات معرفية رمبا يعود  (IMC)ذا يوضح لنا أن ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية فه، العددية و العمليات احلسابية

 .ذلك للخلل احلركي ذو األصل الدماغي

 :خاتمة -

من خالل املوضوع الذي تناولناه يف دراستنا هذه مت التعرض إلحدى اإلعاقات املعروفة يف كل العامل، وهي اإلعاقة احلركية الدماغية 

(IMC)   من طرف الباحثني و املختصني هبدف مساعدة هذه واليت يعاين منها الكثري من األفراد وقد نالت الكثري من االهتمام

يف الفئة على  االندماج  يف اجملتمع، و حنن من خالل دراستنا حاولنا التطرق إىل قدرة من القدرات املعرفية اليت حيتاجها الطفل 

العددية و العمليات احلسابية، و من خالل النتائج املتحصل عليها و العمل امليداين مع هذه الفئة توضح املدرسة و هي املعارف 

 :و عليه نقرتح مايلي .لنا أنه بالرغم من الصعوبات اليت تظهر لديهم إال أن االهتمام اجليد يعطي نتائج جيدة

  االهتمام اجليد باألطفال ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية(IMC) من خمتلف النواحي. 

  التشخيص املبكر و إعادة التأهيل احلركي، النفسي، العقلي و املعريف يف وقت مبكر، يقلل من الصعوبات و يزيد من فرص

 . تطوير القدرات

  ضرورة البحث يف جمال اإلعاقة احلركية الدماغية(IMC)  إلجياد وسائل و برامج  لتحسني القدرات العقلية و املعرفية عند

 .هؤالء، كي تزيد فرص اإلدماج اجليد هلذه الفئة يف اجملتمع
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 ذوي اإلعاقة احلركية الدماغية  األطفال عند املعرفية القدرات تقييم ضرورة(IMC) الربامج تنظيم على تساعد ، ألهنا 

 .امللموس على االعتماد و والشكلي املنطقي الشرح تلقني على والرتكيز الفئة هذه قدرات حسب التعليمية

 (.وصوري لفظي) الذاكرة يف الثنائي الرتميز نظام الدراسية املناهج تضمني 

  ،استعانة املدارس عامة واملعلمني خاصة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية مبا فيها علم النفس، علم النفس العصيب، األرطوفونيا

االجتماع وعلوم الرتبية، ملعرفة خصائص كل تلميذ والفروق الفردية بني التالميذ يف املستويات االجتماعية والرتبوية، علم 

 .واخلصائص السلوكية، و الصحية، للتعامل مع كل فئة بالطريقة املناسبة واستخدام اإلسرتاتيجية املناسبة لكل مرحلة تعليمية

 ذو اإلعاقة احلركية الدماغية الوضعية الصحية للطفل  تعديل بيئة التعليم مبا يتناسب و(IMC). 
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