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Abstract
The aim of this research is to investigate and test the executive functions disorder of
dyscalculia in 68 Moroccan young children aged between 8 to 9 and studying in the fifth
grade in elementary public schools. These children were classified into two groups: the first
group was composed of 34 children with dyscalculia. The second group was composed of 34
children from the same age and the same gender as a sample control. All children were
administered individually two tests measuring the following components of executive
functions: inhibition and updating. The results obtained provide support for the assumption
that children who suffer from dyscalculia have deficit in the executive function (updating)
compared to the group of the sample control. The findings showed that there are strong
statistically significant differences (P<.0001) between the arithmetic averages of both
children with dyscalculia and normal children at the level of the executive function
(updating). While there are no statistically significant differences between the arithmetic
averages of both dyscalculia children and normal children at the level of the interference
index to measure inhibition.
Key words: Specific Learning Disability, Dyscalculia, Executive Functions, Inhibition,
Updating.
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الكبح والتحيين لدى األطفال ذوي عسر الحساب
فاطمة الزهراء مغناوي
الباحثة ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،المغرب

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار عجز الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي عسر الحساب ،لدى  68طفال مغربيا تتراوح
أعمارهم بين ثمان وتسع سنوات ،متمدرسين في القسم الخامس ابتدائي بمدارس عمومية .تم تصنيفهم إلى مجموعتين :تضم
المجموعة األولى  34طفال من ذوي عسر الحساب والثانية  34طفال كعينة ضابطة من نفس السن والجنس .ثم وصفت لهم
بشكل فرد ي اختبارين خاصين بالوظيفتين التنفيذيتين :الكبح ،والتحيين .أظهرت النتائج المتوصل إليها أن األطفال ذوي
عسر الحساب لديهم نقائص على مستوى وظيفة التحيين مقارنة مع المجموعة الضابطة ،وتقارب نتائجهم على مستوى
وظيفة الكبح الشفهي .بحيث توجد فروق ذات داللة إحصائية قوية ( )P<.0001بين المتوسطات الحسابية لكل من أطفال
ذوي عسر الحساب واألطفال العاديين على مستوى المتغيرات الخاصة بالوظيفة التنفيذية التالية :التحيين .بينما ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لكل من أطفال ذوي عسر الحساب واألطفال العاديين على مستوى
مؤشر التداخل لقياس الكبح.
الكلمات المفتاحية :اضطرابات التعلم النوعية ،عسر الحساب ،الوظائف التنفيذية ،الكبح ،التحيين..
المقدمة:
تعتبر األعداد عنصرا أساسيا في الحياة اليومية ال مناص من التعامل معه .فمعرفته شيء ضروري لالنخراط في
فهم التفاصيل األولية للحياة فال يمكن أن يمر يوم واحد دون أن تتم فيه مناولة األعداد في صيغها المختلفة (الزمن ،النقود،
القياسات ،الكمية ،الوزن ،المسافة.).....
لهذا تحرص مختلف المجتمعات على تعليم أطفالها األعداد ،بل وتخصص لها حيزا زمنيا مهما عبر كل المحطات
التعليمية التعلمية ،إال أن هذا األمر ال يفضي إلى اكتساب جميع األطفال المتمدرسين المعارف والمهارات الكثيرة في مجال
الرياضيات على قدم المساواة ،بل هناك الكثير منهم ممن يواجهون صعوبات تختلف من طفل آلخر حسب شدتها
واستمراريتها وكذا األسباب المسببة لها.
فإذا كانت هناك صعوبات عابرة ومرحلية قد تظهر في مختلف مراحل التعلم وترجع إلى أسباب مختلفة ومتعددة
(عوامل اجتماعية ) ،(Byrnes & Wasik, 2009تربوية) ، (Nunes, Bryant, Sylva, & Barros, 2009القدرة
اللغوية) ، (Donlan, Cowan, Newton, & Lloyd, 2007الذكاء ،المواقف ،الحافزية ،القلق والتوتر ،عوامل أسرية
نفسية وسوسيواقتصادية) وهي قابلة للتدارك والعالج.
فإن هناك نوع آخر من الصعوبات المستديمة التي تصيب أطفاال ذوي ذكاء عادي وال يعانون من أية اضطرابات
في النمو وليست لديهم أية اضطرابات سمعية أو بصرية كما أنهم يعيشون في بيئة أسرية وتربوية مالئمة ،إننا هنا أمام
اضطراب "عسر الحساب" ،وهو أحد أهم أنواع اضطرابات التعلم النوعية الذي يشكل اضطرابا نمائيا خاصا بالكفاءات
الرقمية والمهارات الحسابية والذي يصيب ما بين  %1إلى % 10من األطفال
(أنظر )(Lavay, ST-Pierre , & Macoir, 2015
وعلى عكس اضطراب عسر القراءة الذي حظي باهتمام كبير من طرف الباحثين في مختلف بقاع العالم فإن عسر
الحساب لم يبدأ االهتمام به إال في العقدين األخيرين ،مما يجعل البحث في هذا المجال يكتسي طابع الجدة وخاصة في الواقع
المغربي الذي رصدنا غياب شبه تام لدراسة هذا الموضوع حسب ما اضطلعنا عليه من دراسات .ومن وجهة نظر علمية
عامة ،ال يوجد حاليًا توافق في اآلراء بشأن تعريف اضطراب عسر الحساب النمائي وال اتفاق حول وصف أعراضه
وتحديد األسباب وراءه.
من هذا المن طلق تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة ألنها تسلط الضوء على فئة من المتعلمين يعانون التهميش
والوسم بصفات قدحية داخل حجرات الدراسة بسبب جهل المجتمع المدرسي بالطبيعة المرضية لهذا االضطراب ،لكونه
يدخل ضمن ما يطلق عليه باإلعاقة الخفية ،مما يؤثر على االندماج االجتماعي المتمثل في االختيار الوظيفي مستقبال.
إن البحث في مجال المعرفية الرقمية أفرز وجود تيارين أساسيين يتجادالن حول األسباب الدفينة وراء عسر
الحساب وهما :تيار المعرفية الرقمية الخاصة ،وتيار المعرفية العامة .فإذا كان التيار األول قد حظي بنصيب وافر من
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الدراسات ،فإن التيار الثاني ظل مغيبا إلى عهد قريب ،لهذا تحاول الدراسة الحالية البحث عن األسباب المعرفية العامة
الدفينة وراء اضطراب عسر الحساب ،وبالضبط الكشف عن احتمالية اضطراب الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي عسر
الحساب ،من خالل اإلجابة عن التساؤل العام التالي :هل يعاني األطفال ذوي عسر الحساب من عجز على مستوى الوظائف
التنفيذية؟
إذ تهدف الدراسة الحالية ،من خالل تقويم مجموعة من المهارات المعرفية العليا (الكبح والتحيين نموذجا) لدى
األطفال ذوي عسر الحساب ومقارنتها مع أطفال العينة الضابطة توضيح العجز المتعلق ببعض الوظائف التنفيذية لدى
األطفال ذوي عسر الحساب .وبالتالي ،الفهم األفضل للعجز المعرفي العام المتضمن في عسر الحساب النمائي ،مما سيسمح
بفهم أفضل ألسباب الصعوبات الرياضية (الحسابية) التي يواجهها هؤالء األطفال من جهة أولى ،وتحديد أفضل لألطفال
الذين يعانون منه من جهة ث انية ،وبالتالي تدخل أكثر مالءمة لصعوباتهم ،من خالل فهم أفضل للمهارات الالزم تطويرها
من أجل نمو متناغم في مجال الرياضيات.
الخلفية النظرية :عجز الوظائف التنفيذية لدى األطفال ذوي عسر الحساب
يعتبر عسر الحساب من أهم اضطرابات التعلم الخاصة التي تصاب فيها ،بصفة انتقائية ،المعرفية العددية ،حيث
يشكل اضطرابا نمائيا خاصا بالكفاءات الرقمية والمهارات الحسابية ،وقد تم اكتشافه في نفس الوقت الذي اكتشف فيه
اضطراب عسر القراءة من طرف نفس الباحث  Hinshelwoodوذلك في بدايات القرن العشرين (Van Hout ,
) .2005وتصل نسبة انتشار هذا االضطراب إلى متوسط  % 5حسب بعض الدراسات الغربية (Lavay, ST-Pierre ,
) . & Macoir, 2015إال أنه لم يحظ باهتمام الباحثين في هذا المجال مثل ما حظي به عسر القراءة.
ويتفق جل علماء النفس العصبي المتخصصين في االضطرابات الحسابية على أن اضطراب عسر الحساب هو
نتيجة الضطرابات في اشتغال بعض المناطق الدماغية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة الحساب .وهذا
االضطراب في االشتغال ينتج بدوره عن نمو غير عادي للدماغ بسبب خلل وراثي ،أو والدة قبل األوان ،أو إدمان الكحول
والمخدرات لدى األم خالل فترة الحمل ،أو إصابات على مستوى بعض المناطق الدماغية & (Landerl, Bevan ,
)Butterworh, 2004; Shalev, et al., 2001; Butterworth, 2005
ظهر أول تعريف له سنة  1974وذلك على يد الباحث  koscالذي يعرفه على النحو التالي :هو "عجز في القدرات
والكفاءات المسؤولة عن إنجاز العمليات الحسابية".
ولتأطير هذا االضطراب بشكل أكثر دقة ،ركز كوسك على ثالث معايير أساسية لتشخيص اضطراب عسر الحساب
وهي:
 معيار الذكاء العادي لألطفال المصابين بعسر الحساب.
 معيار اإلقصاء الذي يمثله التشخيص الفارقي.
 معيار سببي أساسه وجود عجز وظيفي للمناطق العصبية المسؤولة عن نمو المهارات الحسابية.
لقد عرف تعريف اضطراب عسر الحساب عدة تغيرات ،تطال بشكل إجرائي إما معايير التشخيص أو معايير
اإلقصاء .وعلى العموم يمكن الخروج بالتعريف اإلجرائي التالي :يتم تعريف عسر الحساب النمائي كأحد اضطرابات
التعلمات المدرسية ،وهو غير مرتبط ال بتخلف عقلي ،وال بتأخر دراسي عام ،وال بأي اضطراب عصبي أو حسي أو نفسي
آخر ،يتمظهر من خالل التأخر الكبير في اكتساب الكفاءات الرياضيات مقارنة مع األقران في نفس المرحلة العمرية ،كما
أن هذه الصعوبات ال تظهر فقط داخل أسوار الفصول الدراسية ،وإنما حتى في أنشطة الحياة اليومية & (Von Aster
)Shalev, 2007; Kaufman, et al., 2013
إذا كان اضطراب عسر الحساب يمس بالدرجة األولى المعرفية الرقمية للمتعلم ،فالحساب في الحقيقة حتى في
عملياته البسيطة يظل نشاطا ذهنيا معقدا بشكل كبير ،يتطلب تدخل عدة مناطق دماغية وبالتالي عدة وظائف معرفية .وفي
هذا اإلطار يمكن التمييز بين نوعيين من الوظائف المعرفية :األولى عبارة عن سيرورات معرفية خاصة بالحساب ،والثانية
سيرورات معرفية عامة وترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاط الحساب.
فيما يخص الوظائف المعرفية الخاصة بالحساب يوجد وظيفتين أساسيتين مكرستان الستعمال األعداد وتحريكها
وهما المعالجة الرقمية وميكانيزمات الحساب .فالوظيفة األولى تسمح بإعطاء معنى وقيمة لألعداد ،أي استعمال النظام
الرقمي العربي لفهم وإنتاج قاموس األعداد لغويا وتحويل النظام الرقمي إلى كلمات .اضطراب هذه الوظيفة لدى الطفل ينتج
عنه ما يعرف بفقدان الحس العددي ) ،(Dehaene, 1997; Butterworth, 1999; 2005مما يجعل أي نشاط عددي
يمثل مشكل .أما الوظيفة الثانية فهي تستخدم في العمل على األعداد وتحويلها ،بعبارة أخرى هي المسؤولة عن نشاط العد أو
الحساب (كالجمع والطرح) أو معالجة الرموز الرياضية ( .)≠><=×-+ينتج عن اضطراب هذه الوظيفة لدى الطفل عجز
في مناولة الرموز العددية) ، (Geary, Brown, & Samaranayake, 1991مما يعنى أن الطفل ذي عسر الحساب
يعجز عن الولوج إلى تمثل العدد انطالقا من رموز
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). (Rousselle & Noel, 2007; Luculano, Tang, Hall, & Butterworth, 2008
أما فيما يخص الوظائف المعرفية العامة ،فاالنطالق من مسلمة أن التعلم العددي كغيره من التعلمات يتطلب تدخل
مجموعة متنوعة من السيرورات المعرفية العامة ،يقودنا إلى االستنتاج إلى أن كل العمليات والوظائف المعرفية بمختلف
أنواعها (اإلدراك ،االنتباه ،النظام الذاكرتي بمختلف مكوناته ،اللغة  )....ال بد وأن تتدخل بشكل أو بآخر في اإلنجاز
الرياضي .وتعدد هذه الوظائف المعرفية أدى إلى انبثاق عدة فرضيات معرفية تناولت تفسير عسر الحساب ،إحدى هذه
الفرضيات هي فرضية تمييز األصابع .حيث استطاعت عدة دراسات ،إما عن طريق التصوير الدماغي أو عن طريق
الدراسات السلوكية النمائية ،التأكيد على أن معرفة األصابع وتمييزها متنبئ ومحدد نوعي للقدرات العددية ;(Noel, 2005
) Baffaluy & Noel, 2008خاصة في المراحل األولى من التعلم.
ومن زاوية نظر أخرى ،افترض بعض الباحثين أن األطفال ذوي عسر الحساب لديهم صعوبات في استرجاع النتائج
الجاهزة من الذاكرة بعيدة المدى ) ،(Geary & Hoard, 2001; Temple & Sherwood, 2002إال أن البحث في
مجال الذاكرة بعيدة المدى مازال ضعيفا.
لكن من بين كل الوظائف المعرفية العامة ،حظيت الذاكرة العاملة باهتمام كبير من طرف الباحثين ،وخصوصا تم
التركيز على المراقب المركزي .ونظرا ألن الدراسة الحالية تركز على رصد دور المنفذ المركزي (من خالل الوظائف
التنفيذية المنوطة به) في تفسير العجز الرياضي لدى األطفال ذوي عسر الحساب ،فإنه سيتم التركيز على هذا المكون على
وجه التحديد .فما المقصود بالوظائف التنفيذية؟
عرف مفهوم الوظائف التنفيذية عدة تغيرات نظرا لتطور األبحاث في هذا المجال سواء في المجال النورولوجي أو
المعرفي النفسي العصبي .فإذا كان  )1966(Alexander Luriaباعتباره أول من وضع هذا المفهوم ،عرف الوظائف
التنفيذية على الشكل التالي« :وظائف معرفية لها دور هام في حل المشاكل» ،فإن تعريفه هذا وإن كان عاما ،فإنه يكتسي
أهمية خاصة ،إذ يسلط الضوء على مناطق في الدماغ لم يكن يعرف عنها الشيء الكثير .ومنذ ذلك الحين عرف المجال
تناسل عدة تعريفات مختلفة يضيق المجال للتطرق لها لذا سنركز على تقديم تعريف إجرائي لمفهوم "الوظائف التنفيذية".
والذي يشير في مجال علم النفس العصبي إلى مجموعة من السيرورات المعرفية المهمة (المنسوبة إلى الفصوص الجبهية)
ذات الطبيعة التسييرية .والتي يلجأ إليها اإلنسان بهدف التكيف مع الوضعيات الجديدة غير المعتادة لديه والتي تتطلب حلوال
جديدة أو مبتكرة ألن المهارات المعرفية المتعلمة سابقا غير كافية .والتي تعمل من خالل السيطرة على السلوك الموجه
لهدف معين ،والسيطرة على الخطط أو البرامج حتى يتم تنفيذها ،وكبح األفعال المتداخلة والتخطيط لألحداث المتباعدة.
إن االختالف حول مفهوم الوظائف التنفيذية وتعريفه نتج عنه أيضا اختالف في تحديد عدد هذه الوظائف وطبيعتها.
ولكن ،وبالرجوع إلى الدراسات الراهنة التي أنجزت في هذا المجال (Miyake, et al., 2000; Lehto,
)Juujarvi, Kooistra, & Pulkkinen, 2003يمكن رصد نوع من االتفاق على وجود أربع وظائف تنفيذية وهي :الكبح
 ،l’inhibitionوالتحيين  ،la mise à jourوالتحويل  ،La flexibilitéوالتخطيط .La planification
أكدت مجموعة من البحوث العالقة الوطيدة بين الوظائف التنفيذية وتعلم الحساب (Meyer, Salimpoor, Wu,
& Geary, & Menon, 2010; Kolkman, Hoijtink, Kroesbergen, & Leseman, 2013; Swanson
) . Fung, 2016هذه األهمية التي أثبتها الوظائف التنفيذية في نمو الكفاءة الرياضية هو ما جعل أنظار الباحثين تتجه نحوها
لتفسير أحد أهم االضطرابات التي تصيب الكفاءة الرياضية ويتعلق األمر بعسر الحساب .حيث أكدت مجموعة من
الدراسات أن األطفال المصابين بعسر الحساب لديهم عجز كبير على مستوى مجموعة من الوظائف التنفيذية وبدرجات
متفاوتة ;(Bull & Screif, 2001; Vander Sluis & Vander leij, 2004; D'Amico & Guarnera, 2005
) . Andersson & Lyxell, 2007; Wang, Tasi, & Yang, 2012وفيما يلي سنعرض دراستين مفصلتين كنموذج
لتوضيح هذا العجز:
ففي دراسة كل من فاندرليج وفاندر سلويس ) (Vander Sluis & Vander leij, 2004التي ركزت اهتمامها
على وظيفتين فقط من الوظائف التنفيذية هما :الكبح والتحويل ،وذلك من خالل عملية مقارنة بين أربع فئات من األطفال:
مجموعة ( 1ع ح) = أطفال ذوي عسر الحساب ( 18طفال منهم  13أنثى) ،مجموعة ( 2ع ق) = أطفال ذوي عسر القراءة
( 21طفال منهم  9أنثى) ،مجموعة ( 3ع ح ع ق) = أطفال ذوي عسر الحساب والقراءة ( 16منهم  8أنثى) ،مجموعة = 4
أطفال عينة ضابطة ( 19منهم  10أنثى) .أجريت لهذه المجموعات اختبارات متعددة تضمنت باألساس التسمية السريعة
لألشياء ،واألرقام ،والحروف ،أو الكميات ،سواء بمتطلبات مهمة إضافية أو بدونها والتي عكست الكبح أو التحويل،
باإلضافة إلى مهمة ترك اآلثار  Making Trailلقياس التحويل .فكانت النتائج على الشكل التالي :بالنسبة للمهمات بدون
متطلبات تنفيذية ،فإن األطفال ذوي عسر الحساب كانوا أبطأ في تسمية األرقام والكميات ،بينما األطفال ذوي عسر القراءة
كانوا أبطأ في تسمية األرقام والحروف.
أما بالنسبة للمهمات التنفيذية ،فأطفال مجموعة ( 1ع ح) وأطفال المجموعة ( 3ع ح ع ق) كانوا األكثر تضررا في
مهمة ترك اآلثار التي تقيس التحويل ،وكذلك في مهمة تسمية الشيء والتي تطلبت الكبح والتحويل معا ،وبالنسبة ألطفال
المجموعة ( 2ع ق) لم يظهروا أية فروقات في الوظائف التنفيذية .كما أبانت النتائج أيضا أن أطفال المجموعة ( 3ع ح ع
ق) قد جمعوا جميع المشاكل التي تميز األطفال بعجز واحد.
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وفي سنة  2005استهدفت دراسة كل من داميكو وكاغنيرا) (D'Amico & Guarnera, 2005استكشاف وظائف
الذاكرة العاملة عند التالميذ بإنجاز رياضي ضعيف ومستوى قرائي طبيعي (يقصد به عسر حساب خالص) من خالل
إجراء مقارنة مع أقرانهم العاديين من نفس السن ( 9سنوات) ،وذلك في مجموعة من االختبارات تستهدف قياس بعض
وظائف المنفذ المركزي .وقد أكدت هذه الدراسة أن إنجازات األطفال ذوي مهارات رياضية تكون متدنية ضعيفة عند
مقارنتهم بأطفال الفئة الضابطة في كل مهمات المنفذ المركزي .فالنتائج المحصلة في اختباري اتساع االستماع
( )Listening Span Taskواتساع العدد ( )Digit Span BacWardتظهر صعوباتهم في استرجاع المعلومات سواء
من الذاكرة بعيدة المدى التي تم تنشيطها بشكل مؤقت ،أو من الحلقة الصواتية عندما يتعلق األمر بالمعلومات الجديدة.
كما كان إنجاز األطفال ذوي عسر الحساب متدنيا في مهمتي اآلثار الشفهية ( )Making verbal trailsوآثار
اللون المحدثة ( )Making color trailsاللتان تستهدفان قياس القدرة على كبح استراتيجية منشطة فعال ،كما أقرت
الدراسة في األخير على أن التلف الذي يلحق المنفذ المركزي لدى ذوي عسر الحساب يظهر سواء في المهمات المحتوية
على المعلومات اللغوية أو المعلومات العددية أو هما معا.
منهجية الدراسة:
عينة البحث:
إن العينة المستهدفة في هذه الدراسة هم متعلمي القسم الخامس ابتدائي والذين تم رصدهم من المدارس االبتدائية
العم ومية المتواجدة بوسط سوسيواقتصادي متوسط بمدينة فاس بالمغرب .حيث وصل حجم العينة إلى  68متعلما ومتعلمة
تتراوح أعمارهم بين  9-8سنوات .تنقسم إلى مجموعتين:
المجموعة األولى :العينة الضابطة:
األطفال العاديين .والمقصود بهم المتعلمين والمتعلمات الذين ال يعانون من اضطرابات حسية أو جسدية أو
نورولوجية أو عصبية .ولديهم مستوى فوق المستحسن في مادة الرياضيات بشكل دائم ،كما تؤكده نتائج المراقبة المستمرة
السابقة الخاصة بالمستويات الرابع والثالث والثاني ابتدائي لهؤالء األطفال .حيث وصل عددهم إلى  34متعلما ومتعلمة،
وعمرهم بين  9-8سنوات ،وال يتجاوز الفرق بين أعمارهم وأعمار العينة التجريبية  6أشهر.
المجموعة الثانية :العينة التجريبية:
األطفال ذوي عسر الحساب .والمقصود بهم المتعلمين والمتعلمات الذين يعانون من اضطراب عسر الحساب.
والذين تم رصدهم من خالل خطوتين أساسيتين :أوال ،الرجوع إلى األساتذة الذين يدرسون مادة الرياضيات بالقسم الخامس
لتحديد فئة المتعلمين الذين يعانون من صعوبات في تعلم الحساب بشكل أولي .ثم اللجوء إلى نتائج المراقبة المستمرة السابقة
الخاصة بالمستويين الرابع والثا لث والثاني ابتدائي لجميع متعلمي القسم الخامس بالمؤسسة التي شملتها الدراسة .هذه العملية
ساعدت في فرز المتعلمين الحاصلين على نقط دون المعدل ( )<5/10في مادة الرياضيات طيلة السنوات السابقة وعلى نقط
فوق المعدل ( )≥5/10في باقي المواد الدراسية األخرى ،مع إقصاء المتعلمين الذين سبق أن كرروا في إحدى السنوات
الدراسية السابقة .هذه المرحلة أفرزت  60حالة من المتعلمين والمتعلمات الذين رجحنا وجود اضطراب عسر الحساب
لديهم ،بعد الرجوع إلى السادة األساتذة واألستاذات الذين أكدوا أنهم ال يعانون من اضطرابات حسية أو جسدية أو
نورول وجية أو عصبية ،كما تأكد لنا ذلك أثناء إجراء المقابالت المتكررة معهم .ثانيا ،تمثلت هذه الخطوة في إجراء اختبار
لتشخيص عسر الحساب (مغناوي  ،)2019وذلك بهدف التأكد من أن المتعلمين الدين تم اختيارهم يعانون بالفعل من
اضطراب عسر الحساب حيث اعتبرناه أحد العناصر األساسية في تشخيص اضطراب عسر الحساب كما هو محدد في
الدليل التشخيصي لألمراض العقلية النسخة الخامسة.(American Psychiatric Association, 2013) DSM-V
لتفرز هذه الخطوة عن  34متعلم ومتعلمة يعانون من اضطراب عسر الحساب.
جدول رقم  :1توزيع أفراد العينة.
الجنس
العينة

ذكر

أنثى

العينة الضابطة

14

20

العينة التجريبية

14

20

أدوات الدراسة والبرتوكول التجريبي:
تم تطبيق االختبارات على أفراد العينة بشكل فردي ،في قاعة هادئة في المدرسة ،خالل حصتين صباحيتين دامت
كل واحدة منهما ما بين  30و 45دقيقة ،ما بين شهر فبراير وشهر يونيو.
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-1اختبار ستروب Stroop:
يعد اختبار ستروب من بين عدة اختبارات التي تقيس الوظيفة التنفيذية الكبح ،بالنسبة للصيغة التي اعتمدنا عليها
فهي تقيس الكبح الشفهي للكلمات .ويتكون اختبار  Stroopمن ثالث لوحات من حجم  ،)21x29.5( A4وهي على الشكل
التالي:
اللوحة األولى :التسمية ()Dénomination
تضم  50مستطيال بألوان مختلفة (أخضر ،أزرق ،أصفر ،أحمر) تنتظم في عشرة أسطر يضم كل سطر 5
مستطيالت .يطلب من المتعلمين تحديد ألوان المستطيالت من اليمين إلى اليسار وسطرا تلو اآلخر دون توقف حتى يصل
إلى نهاية البطاقة بأقصى سرعته ألنه يتم احتساب الوقت.
اللوحة الثانية :القراءة ()Lecture
هذه اللوحة عبارة عن كلمات األلوان (أخضر ،أزرق ،أصفر ،أحمر) مكتوبة باللغة العربية بحبر أسود تنتظم هي
األخرى في عشرة أسطر يضم كل سطر خمس كلمات .يطلب من المتعلمين في هذه البطاقة قراءة الكلمات من اليمين إلى
اليسار وسطرا تلو اآلخر دون توقف حتى يصل إلى نهاية البطاقة بأقصى سرعته ألنه يتم احتساب الوقت أيضا.
اللوحة الثالثة :لوحة التداخل ()Interférence
هذه اللوحة هي األخرى تضم كلمات األلوان إال أنها في هذه المرة مكتوبة بألوان مختلفة باإلضافة إلى أن الكلمات
بحبر مغاير ال تدل عليها الكلمة التي نقرأها .فمثال الكلمة األولى هي أحمر ولكنها كتبت بحبر أخضر (أحمر) .يطلب من
المتعلمين تسمية اللون الذي كتبت به الكلمة وليس قراءة الكلمة ،من اليمين إلى اليسار وسطرا تلو اآلخر دون توقف حتى
يصل إلى نهاية البطاقة بأقصى سرعته ألنه يتم احتساب الوقت أيضا.
تجد ر اإلشارة إلى أن اللوحات الثالث تضم سطرا إضافيا في أعلى الورقة يشبه ما تضمه اللوحة نفسها ،هو بمثابة
سطر مثال الهدف منه اختبار الباحث للمبحوث ومعرفة إلى أي مدى فهم التعليمات .يتم تمرير اللوحات حسب نفس الترتيب
دائما.
بعد إجراء االختبار يمر الفاحص إلى معالجة أولية للمعطيات المحصل عليها والتي تركز على حساب الوقت
المستغرق واألخطاء المصلوحة واألخطاء غير المصلوحة لبطاقة التداخل ومؤشر التداخل :هذا العنصر له أهمية كبيرة،
ألنه يقيس بشكل مباشر وظيفة الكبح لدى المفحوص ،والذي يتم حسابه وفق الصيغة الرياضية التالية :مؤشر التداخل :وقت
لوحة التسمية (ا)  /وقت لوحة التداخل (ج).
-2اختبار تذكر األرقام:
اختبار تذكر األرقام عبارة عن سلسلة من األرقام مصنفة في بنود ،بحيث يضم البند األول رقمين والبند الثالث ثالثة
أرقام ،وهكذا إلى أن نصل إلى البند الثامن الذي يضم تسعة أرقام ،يحتوي كل بند في االختبار على سلسلتين متشابهتين من
حيث عدد األرقام ولكن مختلفتان من حيث طبيعة األرقام في حد ذاتها .يمكننا هذا االختبار من قياس سعة الذاكرة العاملة
عندما يتم تذكر األرقام وفق الترتيب العادي ،ومن قياس قدرة المعالجة في الذاكرة العاملة عندما يتم تذكر األرقام وفق
ترتيب عكسي.
بعد إجراء االختبار يمر الفاحص إلى معالجة أولية للمعطيات الخام المحصل عليها ،والتي ترتكز على حساب
معدلين:
معدل  :1يمثل قياس سعة الذاكرة العاملة = مجموع اإلجابات الصحيحة في التمرير األول (أي التمرير وفق نفس
الترتيب).
معدل  :2يمثل قي اس قدرة المعالجة في الذاكرة العاملة = مجموع اإلجابات الصحيحة في التمرير الثاني (أي التمرير
وفق الترتيب المعكوس).
أعلى معدل يمكن الحصول عليه في االختبار هو  16نقطة (بالنسبة للتمريرين).
النتائج:
للتحقق من صحة الفرضة المقدمة في هذه الدراسة ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ثم تم
استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في مختلف مؤشرات كل وظيفة تنفيذية على حدة لدى أفراد
العينة وفق متغير النوع (عسر -عادي).
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الفروق بين أطفال العينتين في وظيفة الكبح:
سنعرض فيما يلي النتائج المتعلقة بالفرضية األولى :والتي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العينة
الضابطة والعينة التجريبية على مستوى مختلف المؤشرات التي يقيسها اختبار ستروب .والجدول رقم ( )2يوضح ذلك:
الجدول رقم ( :)2نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في متغيرات اختبار ستروب لقياس
وظيفة الكبح لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ،عادي).
المتغيرات

النوع

العينة

عسر

34

عادي

34

المتوسط
الحسابي
80.32
3

وقت بطاقة التداخل

68.94
1

االنحراف
المعياري

66

13.208

3.457

0.001

دال

13.934

عسر

34

3.176

1.585

عادي

34

2.294

1.642

األخطاءغيرالمصلوحة
في بطاقة التداخل

عسر

34

1.794

2.212

عادي

34

0.794

1.066

مؤشر

عسر

34

0.548

0.095

التداخل

عادي

34

0.530

0.071

األخطاء المصلوحة في
بطاقة التداخل

درجة
الحرية

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

القرار

66
66
66

2.254
2.374
0.878

دال

0.028

دال

0.021

غير دال

0.383

يتضح من الجدول رقم ( )2وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.01في الوقت الذي استغرقه أفراد
العينة لإلجابة على بطاقة التداخل وفق متغير النوع (عسر ،عادي) ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )3.457بمستوى داللة
( ،)0.001وبنا ًء على ذلك نقول إن الفروق في الوقت الذي استغرقه أفراد العينة لإلجابة على بطاقة التداخل وفق متغير
النوع (عسر ،عادي) دالة إحصائياً ،وذلك ألن قيمة مستوى داللة اختبار (ت) كانت أقل من قيمة مستوى الداللة عند
( ،)0.01وقد كانت الفروق دالة لصالح التالميذ ذوي عسر الحساب.
كما يتضح من الجدول رقم ( )2وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.05في األخطاء المصلوحة و
األخطاء غير المصلوحة لبطاقة التداخل لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ,عادي) ،حيث بلغت قيمة (ت)
()2.254و ( )2.374بمستوى داللة ()0.028و( )0.021على التوالي ،وبنا ًء على ذلك نقول أن الفروق في األخطاء
المصلوحة و األخطاء غير المصلوحة لبطاقة التداخل لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ,عادي) دالة إحصائياً ,وذلك
ألن قيمة مستوى داللة اختبار (ت) كانت أقل من قيمة مستوى الداللة عند ( ،)0.05وقد كانت الفروق دالة لصالح التالميذ
ذوي عسر الحساب.
غير أنه ،بشكل مفاجئ ،يتضح من الجدول رقم ( )2عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.05في
مؤشر التداخل لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ،عادي) ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )0.878بمستوى داللة (،)0.383
وبنا ًء على ذلك نقول إن الفروق في مؤشر التداخل لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ،عادي) غير دالة إحصائياً،
وذلك ألن قيمة مستوى داللة اختبار (ت) كانت أكبر من قيمة مستوى الداللة عند (.)0.05
الفروق بين أطفال العينتين في وظيفة التحيين:
سنعرض فيما يلي النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :والتي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العينة
الضابطة والعينة التجريبية على مستوى مختلف المؤشرات التي يقيسها اختبار تذكر األرقام .والجدول رقم ( )3يوضح ذلك:
الجدول رقم ( :)3نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة دال لة الفروق في متغيرات اختبار تذكر األرقام لقياس
وظيفة التحيين لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ،عادي)
المتغيرات

السعة

المعالجة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

قيمة (ت)

1.46

66

-10.53

النوع

العينة

عسر الحساب

34

6.38

العينة الضابطة

34

10.41

1.69

عسر الحساب

34

3.62

0.98

العينة الضابطة

34

7.12

1.04
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66

-14.26

مستوى
الداللة
0.000

0.000

القرار
دال

دال
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يتضح من الجدول رقم ( )3وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.01في سعة الذاكرة العاملة و
المعالجة التي يقوم بها المنفذ المركزي لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ،عادي) ،حيث بلغت قيمة (ت) ()-10.53
و ( ) -14.26على التوالي بمستوى داللة ( ،)0.000وبنا ًء على ذلك نقول أن الفروق في سعة الذاكرة العاملة و المعالجة
لدى أفراد العينة وفق متغير النوع (عسر ,عادي) دالة إحصائياً ,وذلك ألن قيمة مستوى داللة اختبار (ت) كانت أقل من
قيمة مستوى الداللة عند ( ،)0.000وقد كانت الفروق دالة لصالح تالميذ العينة الضابطة.
مناقشة النتائج
الكبــــح
أظهرت النتائج المحصل عليها من اختبار  Stroopأن األطفال ذوي عسر الحساب ال يواجهون أية مشكلة في كبح
المعلومات (اللغوية) المسيطرة.
هذه النتيجة جاءت متناغمة مع بعض الدراسات السابقة ،مثل دراسة وانج  Wangومساعدوه ) (2012التي عملت
على مقارنة الكبح المعرفي لدى ثالث عينات مختلفة (تالميذ ذوي عسر القراءة ،تالميذ ذوي عسر الحساب ،عينة ضابطة،
تتراوح أعمارهم بين  11.0- 10.9 – 10.7سنة) كما قامت بتقسيم الكبح المعرفي إلى ثالث أنواع (كبح الرسم ،كبح العدد،
كبح الكلمة) فتوصلت إلى ثالث نتائج أساسية:
أظهرت نتائج كبح العدد بأن إنجاز الفئة الضابطة كان متكافئا مع إنجاز تالميذ عسر القراءة ،وأن المجموعتان معا
كان إنجازهم أحسن من تالميذ عسر الحساب.
أظهرت نتائج كبح الرسم أن إنجاز التالميذ ذوي عسر القراءة كان أضعف من الفئة الضابطة في حين كان إنجاز
التالميذ ذوي عسر الحساب األسوء من المجموعتين.
أظهرت نتائج كبح الكلمة أن نتائج تالميذ الفئة الضابطة كانت متكافئة مع التالميذ ذوي عسر الحساب ،ونتائج هذين
المجموعتين أفضل من التالميذ ذوي عسرالقراءة) . (Wang, Tasi, & Yang, 2012هذه النتيجة األخيرة هي التي
جاءت متطابقة مع الدراسة التي قمنا بها حاليا.
كما جاءت نتائج الدراسة الحالية منسجمة مع الدراسة التي قام بها بينج Pengومساعدوه ( ،)2012التي أكدت على
أن نقائص الوظائف التنفيذية عند األطفال ذوي صعوبات الرياضيات لم تكن مقتصرة أو محدودة في إنجاز المهمة
المزدوجة ،وإنما ظهرت لديهم كذلك مشاكل في الكبح والتحيين ،حيث أبانت النتائج أن األطفال ذوي الصعوبات الرياضية
( )MDوأيضا األطفال الذين يعانون من صعوبات رياضية وقرائية معا ( )MDRDلهم صعوبات في الكبح العددي ،في
حين أن األطفال ذوي الصعوبات الرياضية ( )MDلم تكن لهم صعوبات في مهمة الكبح الشفهية
).(Peng , Congying, Beilei, & Tao Sha, 2012
حيث نستشف من خالل هذين الدراستين والدراسة الحالية أن األطفال الذين يعانون من اضطراب عسر الحساب
لديهم عجز واضح في وظيفة الكبح ،وباألخص كبح المعلومة العددية وليس اللغوية (الكلمة) .حيث يؤكد كل من بول
وسكريف ( ) 2001أن عدم القدرة على كبح المعلومات العددية غير المناسبة تؤدي إلى تعطل عمل سيرورة االسترجاع
للحقائق الرياضية البسيطة) . (Bull & Screif, 2001فالفشل في كبح المعلومة العددية غير المناسبة يمكن أن يزيد حمولة
الذاكرة وإتالف وإحداث ضرر بالتمثالت العددية الصحيحة للمسائل الرياضية). (Passolunghi & Siegle, 2001ولكن
وبالعودة إلى الدراسات االمبريقية دائما ،فإننا نجد عددا منها ال يتفق مع الدراسات أعاله في كون الكبح العددي هو أساس
العجز الذي يعاني منه األطفال ذوي عسر الحساب ،حيث توصلت إلى نتيجة مخالفة تماما لها (وللدراسة الحالية أيضا) وهي
أن كبح الكلمة هو أيضا محدد أساسي في هذا العجز .حيث أقرت بأن أداء ذوي عسر الحساب مقارنة مع العينة الضابطة
كان ضعيفا حتى على مستوى المهمات التنفيذية ذات الطبيعة اللغوية ،أو اللغوية والعددية معا & (Passolunghi
).Siegle, 2001; Swanson & Sachse-Lee, 2001; D'Amico & Guarnera, 2005
وبحثا عن األسباب وراء هذه االختالفات ،فقد الحظنا أن االختبارات المستخدمة لقياس الكبح (التي تم اعتمادها من
طرف مختلف الدراسات السابقة) متباينة ،حيث نجد أن الدراسات التي لم تجد عالقة بين الكبح اللغوي والكفاءة الرياضية
اعتمدت بشكل كبير على اختبار  Stroopبأنوا عه المختلفة ،في حين نجد أن الدراسات التي أقرت بوجود العالقة بين الكبح
اللغوي والكفاءة الرياضية قد استعملت إما ( )l’empans d’animauxأو ( )task Listening Spanأو ( Digit Span
 )Backwordوهي كلها اختبارات ال تقيس وظيفة الكبح خالصة وإنما تقيس وظائف تنفيذية أخرى كالتحيين .لهذا نوجه
الدراسات المستقبلية إلى ضرورة االنتباه إلى هذا االمر ،ونقترح عليها تطبيق النوعيين معا من االختبارات على نفس أفراد
العينة حتى يتسنى حينئذ الحكم على أيهما أكثر نجاعة.
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التحيين
أظهرت النتائج المحصل عليها من اختبار تذكر األرقام أن األطفال ذوي عسر الحساب يواجهون صعوبة كبيرة في
تحيين المعلومات على مستوى الذاكرة العاملة مقارنة بأطفال العينة الضابطة .هذه النتيجة جاءت متناغمة مع بعض
الدراسات السابقة ،والتي اعتبرت أن التحيين هو الوظيفة التنفيذية األكثر ارتباطا باإلنجاز الرياضي & (Passolunghi
)Pazzaghia, 2004; De Smedt, et al., 2009; Peeng, Wang, & Namkung, 2018حيث يدخل في تخزين
واسترجاع نتائج جزئية في المسائل الرياضية ،تذكر معلومات مهمة للمسألة المقدمة من خالل سيرورة أو عملية حل
المسائل) . (Dehaene, 1997فالطفل بمهارات تحيين غير كافية أو ناقصة يمكن أن ينسى النتائج الوسيطة ،ويمكن أن
يرتكب أخطاء إجرائية أو نسيان جزء من المسألة الرياضية وذلك في الوقت الذي يشتغل فيه على جزء آخر مختلف من
المسألة .وقد أكد بول وسريف  Bull et scerifعلى أن األطفال يصلون إلى سعة عالية للعدد التي تشمل بشكلي جلي بعض
العناصر أو تثبيت المعلومة في الذاكرة العاملة ،والتي يمكن أن تعتمد على كبح المعلومات السابقة المحتفظ بها في الذاكرة
العاملة واستعمال استراتيجيات اإلعادة والتكرار لمساعدة التذكر واالسترجاع). (Bull & Screif, 2001
حقا ،لقد تم التوصل إلى أن التحيين مرتبط بشكل قوي مع اإلنجاز الرياضي في دراسات متعددة (Bull & Screif,
) .2001; Vander Sluis, De Jong, & Vander Leij, 2007; Vander Sluis & Vander leij, 2004وحسب
نموذج  ) 1995(Shallice et Burgersفإن هذا األمر يمكن اإلشارة إليه كإستراتيجية استعمال تلقائية وهو ما يمكن
اعتباره مكون آخر إلستراتيجية التوليد أو اإلنتاج المختلف عن حل المشكالت.
هذه الترابطات الهامة تم إيجادها أيضا سواء في الدراسات التي اهتمت بالنمو الطوالني لإلنجاز الرياضي
( )Vander Ven et all 2012أو في الدراسات ذات الطابع الميكروجيني  ،Microgénitiqueوهو تصميم حاولت فيه
عدة قياسات داخل مدى وقت قصير أن تغطي طورا نمائيا مهما (.)Vander Ven et all 2012
ولكن ،وبشكل معاكس ،تشير الدراسة الصينية ل Penبانج ( )2012إلى انعدام وجود اختالف مهم بين األطفال
ذوي صعوبات في الرياضيات ( )MDوأطفال العينة الضابطة ( )TDعلى مستوى التحيين ،حيث ثم إرجاع االختالفات في
مهمات التحيين إلى طبيعة العينة المستخدمة في البحث ( .) TD-MDRD-MDإذ اعتبرت هذه الدراسة أن نقائص التحيين
مرتبطة بمشاكل القراءة وأن األطفال ذوي صعوبات في الرياضيات يمكن أال تكون لهم أضرار في التحيين إذا كانت قدرتهم
القرائية سليمة وغير متضررة). (Peng , Congying, Beilei, & Tao Sha, 2012
أما الدراسة التي قام بها فاندر سلويس Vander Sluisومساعدوه ( )2007والتي لم تجد ترابطا بين التحيين
واإلنجاز الرياضي فقد أرجعت أسباب ذلك إلى عنصرين:
أوال :االختبارات الخاصة بالتحيين والتي تم استعمالها في هذه الدراسة ،لم تكن معقدة أو مركبة ،أي أنها ال تتطلب
الحساب والعد والتفكير ،مستدلة في ذلك على أبحاث  )2002(Kyllomenالتي تشرح أن الطبيعة المركبة أو المعقدة
لمهمات التحيين تفسر قوة عالقتها مع التفكير والذكاء.
ثانيا :القياسات الخاصة بالكفاءة الرياضية التي تطلبت مستويات عالية للوصول إلى الحقيقة الرياضية بدال من
السيرورة الرياضية ال ُمحْ َك َمة أو المقننة ،والتي تم تضمين التحيين فيها ،فقدرة التحيين الجيدة يمكن أن تكون أكثر من شرط
أساسي إلنجاز ناجح في المهمات الرياضية التي تحتوي على حساب متعدد الخطوات ومسائل الكلمات
( ،De Jong ،Vander Sluisو .)2007 ،Vander Leij
خاتمة
إن ضبط أساسيات الرياضيات تبقى أهم المهارات المطلوبة في عصرنا الحالي ،فهي ضرورية وحيوية من أجل
تحقيق النجاح في مختلف المجتمعات ،وألن ضعف هذه المهارات في الرياضيات له تأثير كبير في فرص الحياة أكثر من
الضعف في معرفة القراءة ) ،(Parsons & Bynner, 2005كما أن له تداعيات على المستوى االقتصادي واالجتماعي،
فمن المهم فهم السيرورات المتضمنة في التعلم واإلنجاز الرياضي.
ولكن ،وبالرجوع إلى مختلف األدبيات في مجال المعرفية الرقمية يتضح أن فهمنا للميكانيزمات المعرفية التي تؤثر
في التعلم الرياضي مازالت محدودة ،خاصة فيما يتعلق منها بتفسير اضطراب عسر الحساب.
مما جعل الهدف العام لهذه الدراسة هو اختبار فرضية العجز العام وبالضبط عجز الوظائف التنفيذية (الكبح
والتحيين نموذجا) لذوي عسر الحساب ،على اعتبار الدور المهم الذي تقوم به هذه الوظائف في ضمان تكيف جيد واندماج
سلس للفرد داخل مجتمعه خاصة في الوضعيات الجديدة ،لعل الوضعيات التعليمية التعلمية للحساب هي إحداها بامتياز.
لتتوصل الدراسة إلى التأكيد على أن الوظائف التنفيذية هي فعال عنصر مهم في تفسير اضطراب عسر الحساب لدى
ال طفل .فبالرغم من أن عسر الحساب هو اضطراب معقد ومتعدد العوامل ،فإن عجز الوظائف التنفيذية يعتبر من أهم
مميزات هذا االضطراب مما يدعو إلى االعتماد على هذا العامل لتطوير مقاربة تشخيصية مركزة على الطفل من جهة
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أولى ،وكمدخل لتخطيط التدخالت لصالح األطفال في وضعية فشل وإعادة تأهيلهم من جهة ثانية .ولتحقيق هذا الغرض
يجب بناء برامج فعالة لتطوير المعرفية الرقمية عند األطفال المصابين تقوم على أساس الدراسات العلمية.
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