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  :الصورة اجلزائرية ZAREKI-R-A البطارية

 يف األعداد للتعرف والكشف عن اضطرابات احلساب ومعاجلةطورت أداة عن  هي عبارة

إطار دراسة لنيل شهادة ماجستري يف األرطوفونيا حتت إشراف  يف الوسط اجلزائري،

  .18: العمل على النقطة احيث حتصل هذ األستاذة نصرية زالل،

لتقييم معاجلة األعداد واحلساب لدى ) ZAREKI-R(دلة بطارية زاريكي املع تربتعحيث 

من املقاييس اهلامة واحلديثة اليت تستخدم لغايات الكشف عن اضطرابات احلساب ومعاجلة  ،األطفال

نة ملعاجلة األعداد واحلساب لدى األطفال وتسمح هذه البطارية بتقييم خمتلف العناصر املكو .األعداد

حنو  هوداجلألمهية البطارية وضرورة اإلفادة منها يف البيئة اجلزائرية انصبت  نظراو ،يف املرحلة االبتدائية

وإخضاعها للدراسة والتجريب على نطاق واسع، وصوال إىل  ،بة موازية هلاإعداد صورة معر

  . استخراج معايري خاصة ا يف البيئة اجلزائرية

  :أهداف البطاريةأمهية و

أداة فحص جديدة عملية تسمح لنا بالتعرف بة إىل إثراء الوسط اإلكلينيكي األرطوفوين بطاريدف ال

قصد جتنبها وعدم وعية، وحتديد وكشف اضطرابات احلساب ومعاجلة األعداد بصفة علمية وموض

  .الوقوع فيها، وذلك عن طريق وضع برنامج عالجي حمكم خاص بكل تلميذ ويتماشى مع قدراته

مقياس فردي يستخدم للكشف عن اضطرابات احلساب ومعاجلة األعداد املختلفة لدى األطفال من 

) األوىل، الثاين، الثالث، الرابع واخلامس ابتدائي(تالميذ الصفوف اخلمسة من املرحلة االبتدائية 

 . رباجلزائ

ودف هذه البطارية يف األساس إىل تقييم خمتلف العناصر املكونة ملعاجلة األعداد واحلساب لدى 

بني ستة إىل إحدى عشرة موجهة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم . األطفال يف املرحلة االبتدائية



       

كأداة حتليلية للتحديد والتعرف على الصعوبات اليت تواجه " زاريكي املعدلة " فصممت بطارية . عاما

 . كل طفل يف جمال احلساب ومعاجلة األعداد

واهلدف األساسي من البطارية هو الكشف عن الصعوبات اخلاصة بكل طفل، وميكن أن تكون خمتلفة 

وهذا التحليل الدقيق لصعوبات احلساب . ولو أن كلها تؤدي إىل ظهور عسر احلساب ومتنوعة، حىت

ومعاجلة األعداد، إضافة إىل ميزانية نفسية ونفسية عصبية، ويؤخذ بعني االعتبار الوسط االجتماعي 

  .الثقايف والتربوي ليسمح باختيار الطرق املناسبة للعالج لكل طفل

 داد لدى البالغ، املطورة من طرفـاجلة األعـاب ومعـم احلسـلتقيي EC301 وكانت البطارية

1G. Deloche ، كقاعدة جد مهمة من أجل اختيار اختبارات احلساب ومعاجلة األعداد، واقتراحها

  . لدى الطفل

  :)الصورة اجلزائرية( البطارية وصف

على الدليل التطبيقي املنشور من طرف " زاريكي املعدلة " سوف نعتمد يف وصفنا لبطارية 

 Les Editions du Centre de Psychologie(" منشورات مركز علم النفس التطبيقي"

Appliquée(  وهي طبعة مترمجة للفرنسية عن الطبعة األصلية األملانية :  2005بباريس سنة

  .2001الصادرة عام 

 ،2ًاحتتوي الصورة املعدلة الفرنسية من بطارية لتقييم معاجلة األعداد واحلساب على اثين عشرة اختبار

، ومبا أن اختبار إعادة األرقام هو قياس اًفرعي اًاختبار 11بنداً موزعة على  92من حيث تتألف 

  .كالسيكي يف الذاكرة العاملة مل يتم إدراجه يف حساب الدرجة الكلية للبطارية

                                                           
1 DELOCHE G., DELLATOLAS G., VENDRELL J., BERGEGO C., Calculation and number processing: neuropsychological assessment and 
daily life activities, Journal of the International Neuropsychological Society, 1996, 2: 177-180. 

2 VON ASTER MG., DELLATOLAS G., ZAREKI-R: Batterie pour l'évaluation du traitement des nombres et du calcul chez l'enfant, 
Adaptation française, ECPA, Paris, 2006, 75 p 



       

التالية هذه البطارية األدوات تضم :  

، 6، 5، 1(قلب عند عرض بعض االختبارات اليت ت ،بطاقـات مطبوعة يضم: دفتر املثريات •

9 ،10.(  

يضم تعليمات االختبارات اليت يقوم الفاحص بقراءا على املفحوص ويسجل  :االختباركراس  •
 : فيها الفاحص أو األخصائي استجابات املفحوص، ويضم أيضا

االسم واللقب، تاريخ إجراء : املفحوص ونذكر منهاأساسية عن بيانات  :الصفحة األوىل - 
 .بالعمر الزميناالختبار، تاريخ امليالد، السن، اجلنس، جدول خاص 

  :جدول حساب العمر الزمين للمفحوص - 

فيما يتعلق حبساب العمر الزمين، من الضروري كتابة تاريخ تطبيق البطارية بالكامل وكذلك تاريخ 
فيجب أن  2007سنة  5من شهر  14ميالد املفحوص، فعلى سبيل املثال إذا مت تطبيق البطارية يوم 

من  12أمحد مولود يوم : وكذلك األمر بالنسبة لتاريخ امليالدتظهر كتابة األرقام كما هي كاملة، 
  :، عندها تكتب املعلومات على النحو اآليت لكي يتم حساب العمر1999سنة  2شهر 

  السنة  الشهر  اليوم  

  2007  05  14  تاريخ االختبار

  1999  02  12  تاريخ امليالد

  8  3  2  العمر

  .ويومني وذلك من خالل إجراء الطرح البسيطسنوات وثالثة أشهر  8أي أن عمر أمحد 

تسمح بنقل النقاط احملصل عليها من ، وتأيت مباشرة بعد الصفحة األوىل :ورقة التنقيط اإلمجالية - 
طرف املفحوص إىل جدول، لكي تكون لدينا نظرة شاملة عن قدراته يف جممل اختبارات البطارية 

ZAREKI-R. 



       

الصفحات يسمح بتحديد األداة الالزمة لكل اختبار أو بند مضمون هذه : الصفحات الداخلية - 
. وتقدميها يف الصفحة املالئمة، ويسمح بتقدمي التعليمة، تسجيل إجابة املفحوص، وإجراء التنقيط

 .كما ميكن أيضا تدوين مالحظات عن سلوك الطفل خالل إجراء البطارية

التعلم احملتملة، السلوك العام،  ن الفاحص مالحظات عامة عن صعوباتيدو: الصفحة األخرية - 

   .السوابق اخلاصة

 .فيها املفحوص إجاباته على بعض االختبارات ليسجل: كراس اإلجابة •

، تستعمل لتصحيح هذه 12.6حىت البند  7.6ورقة شفافة ختص البنود من البند : شبكة التنقيط •
  . البنود

      .يف بعض االختبارات اليت تستلزم حسابه املستغرق الزمن حلساب ساعة •

  :تتضمن البطارية االختبارات اآلتية

   .عد النقاط.    1

  .العد الشفهي العكسي.    2

  .إمالء األعداد.    3

   .احلساب الذهين الشفهي.    4

   .قراءة األعداد.    5

  .موضع األعداد يف سلم عمودي.    6

  .إعادة األرقام.    7

 .يامقارنة عددين مقدمني شفه    .8

 .تقدير بصري للكميات    .9

  . تقدير كيفي للكميات يف السياق  .10

  .مسائل حسابية مقدمة شفهيا .11

  .مقارنة عددين مكتوبني .12



       

  :مزايا البطارية

  :لألغراض التالية " زاريكي املعدلة " ميكن استخدام بطارية 

  .سنة 11سنوات و  6أا قابلة للتطبيق عرب مدى عمري واسع يتراوح بني  •

  .أا قابلة للتعميم على األطفال ذوي املستويات االقتصادية، واالجتماعية واألطر الثقافية املختلفة •

 . وتتميز بسهولة تطبيقها وتصحيحها أا واضحة الصياغة •

فال يوجد زمن حمدد لالختبار، وهو متغري حسب سن  ،تطبيق البطارية ال يعتمد على التوقيت •

  .دقيقة 47-30ويستغرق تطبيقها ما بني . الطفل وقدراته وسرعته يف اجلواب

 .تطبق البطارية بطريقة فردية •

 0,40 فقيمة معامل بريسون تتراوح بني ،االتساق الداخلي صدق بدالالت البطارية حظيت وقد •
دالالت  باستخراج الباحثان قام كما ،0,01عند مستوى  وهي كلها دالة إحصائياً 0,88و 

توفر  إىل مؤلفه يشري إذ للبطارية التالزمي الصدق عن دالالت كما توفرت .خمتلفة للبطارية ثبات
) TAS(اختبار  على واألداء البطارية، على األداء بني إحصائية داللة ذات معامالت ارتباط
 .هي كلها دالة إحصائياو 0,84و  0,28بني  ما االرتباط معامالت قيم حيث تراوحت

وهذا  ،ولكل اختبار ولكل بند ،تفسري الدرجات قائم على معايري عشريية خاصة بالبطارية ككل •

 .حسب العمر الزمين للمفحوص

من موضوعية  ذلك يعزز مما معقدة، حسابية عمليات إىل حيتاج تقدير الدرجة الكلية للبطارية ال •
 .هذه البطارية

املقياس من قبل مؤسسة علمية متخصصة ذات مكانة علمية مرموقة وذات إمكانيات مادية  تطوير •

مكنتها من حشد جمموعة من أشهر املختصني يف جمال اضطرابات احلساب ومعاجلة األعداد 

)ECPA.( 

  


