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 :صلخامل
تكون  .هدفت هذه الدراسة الى تحديد أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في الرياضيات

 
 
س في مدارس امللتحقين باملدارس العادية في املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية في محافظة الر  مجتمع الدراسة من جميع الطالب املعاقين فكريا

 44البنين والبنات، وبلغ عددهم )
 
قام الباحثان ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن اختبار لتشخيص  استخدم الباحثان املنهج الوصفي. وطالبة. ( طالبا

 
 
 . مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا

في تشخيص مهارات  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى أشارت كماأشارت النتائج الى أن مستوى الطالب في املهارات ككل كان متوسطا. 

بين املرحلتين اإلبتدائية والثانوية، ولصالح و  بين املرحلتين االبتدائية واملتوسطة، لصالح املرحلة املتوسطة.ووجدت فروق  الرياضيات ولصالح اإلناث.

 ثانوية.املرحلة الثانوية، بينما ال توجد فروق بين املحلتين املتوسطة وال

 اإلعاقة الفكرية؛ الصف األول؛ الطالب املعاقين.الكلمات املفتاحية: 

 :مشكلة الدراسة
سواء من حيث املناهج  ،تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصةالتربية الخاصة تطورات وإنجازات كبيرة، خاصة على صعيد ميدان  شهد  

ودمجهم ذوي االحتياجات الخاصة  الطالبتعليم  إلى. وهذه اإلنجازات والتطورات الكبيرة قادت لهم، أو آليات تقديم الخدمات وطرق التدريس أساليبو 

حيث أكدت العديد من الدراسات  ،نظرة تفاؤلية تقوم على الدمج التعليمي إلى همتغيرت النظرة السلبية تجاه السنوات األخيرةففي  .في التعليم العام

 كانيات تؤهلهم لالندماج في التعليم العام مع أقرانهم غير املعاقين.مإيتمتعون بقدرات و  همالحديثة أن

الفكرية إحدى فئات التربية الخاصة الرئيسية والتي حظيت أكثر من غيرها باهتمام العديد من الباحثين في التخصصات  اإلعاقةوتعد فئة 

 وتعتبر من أكثر اإلعاقات النمائية انتشارا بين األطفال على مستوى العالم ،%( من أفراد املجتمع3 -2.5وتشكل هذه الفئة تقريبا ما نسبته ) .املختلفة

Islam, Shanaz and Farjana (2013) ).  لذلك كان من حق هذه الفئة الحصول على فرص تعليمية متساوية ومتكافئة للفرص التعليمية املقدمة

هم وميولهم، مع األخذ في االعتبار الصعوبات التي تواجههم في اكتساب املهارات االكاديمية لألفراد العاديين، بما يتالءم مع قدراتهم وامكاناتهم واستعداد

 (.2005)املختلفة نتيجة القصور الذي يعانون منه في القدرات الفكرية الروسان

، وطرأت تغييرات على ميدان رعايت اإلعاقةاألفراد ذوي لذلك وجد 
 
 كبيرا

 
هم، وأجريت من قبل علماء النفس الفكرية في العقد الحالي اهتماما

تحسن  إلىوطرق الوقاية منها، وأهم سبل عالجها. مما أدى  اإلعاقة،وأسباب  الفئة،والتربية العديد من الدراسات والبحوث، للتعرف على طبيعة هذه 

وتأهيلية،  وترويحية،التي تشمل برامج تعليمية، الخدمات املقدمة لهم من قبل املؤسسات الحكومية واألهلية، من خالل الخدمات املتعددة واملختلفة، و 

 ا إلىوعالجية، تهدف 
 
زاد االهتمام في اآلونة األخيرة بتعليم هذه الفئة، وتم توفير فرص النمو لهم  كما (.2007)للحياة خليفة وعيس ى عداد املعاقين فكريا

 2009)خطيب والحديديكغيرهم من األطفال في املجتمع، باعتبار أن حق التعليم من أهم حقوقهم ال
 
  (. كما تزايدت االهتمامات التربوية محليا

 
 وعامليا
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كما ازداد االهتمام  (.2018)شحاته؛ بحيري؛ جاب هللا وزغاري املواطنين الفكرية وذلك تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص بين جميع  اإلعاقةذوي  الطالببرعاية 

وتحتل عمليات رصد واقعهم من حيث . Shurr and Bouck) (2013)ية املقدمة لهذه الفئة املهارات املعرفية األكاديم في مجالوازدادت البحوث 

 (.   2016،ابراهيم وحسن)التدريس واملناهج والوسائل والكتب عناية املهتمين من الخبراء واملتخصصين في مجال املناهج وطرق التدريس 

، وتقديم البرامج لهم تنمية املهارات األكاديميةبلين مع املعاقين فكريا االهتمام عامومن القضايا التربوية املهمة التي تشغل بال التربويين ال  

 (.2007،عواد وشريت)العاديين اعي لهم من قبل أقرانهم التربوية واألنشطة التي من شأنها العمل على تحسين التقبل االجتم

 قدراتهم بتطوير تقوم أن يمكنها ورعايتهم ال تأهيلهم من أجل املعاقين فكريا لألطفال تقديمها يتم التي التدريبية البرامج من العديد فإن وعليه

 فروق بينهم توجد العاديين األطفال من غيرهم مثل فهم ذلك ومع ،املستخدمة مع أقرانهم العاديين واألساليب بالطرق  األكاديمية املهارات تنمية على

 تقديمها يتم التي والسلوكية التربوية البرامج من ومتعددة مختلفة أنواع وهناك .األكاديمي ألداءا من مختلفة ومتباينة مستويات وجود إلى تؤدي فردية

 التفاعالت مستوى  تحسين إلى تؤدي بالتالي والتي املالئم، غير السلوك من الحد األكاديمية، كما تعمل على مهاراتهم تحسين على األطفال تعمل لهؤالء

 األطفال. لهؤالء االجتماعية

 بيئة املدرسة العادية إلىمن بيئة العزل  فكريةال اإلعاقةذوي  باألفراد االنتقالخطوات واسعة نحو  العربية السعودية خطت اململكة كما 

 .هؤالء األفرادمن  األكبرالتي أصبحت تستوعب العدد  )الدمج(

فهي الوسيلة التي تنمي استقاللية الفرد في التعامل مع  وتعد مفاهيم الرياضيات من املفاهيم األساسية في حياة ذوي اإلعاقة الفكرية، 

(. وقياس نقاط 2010)الغامدي ، وتوظيف مفاهيم الرياضيات في مواجهة تلك املشكالتمجتمعه واعتماده على ذاته في حل مشكالت الحياة اليومية

ملعلم من اعداد خطة تربوية فردية بكل موضوعية وفق أسس القوة والضعف وتحديد مستوى األداء الحالي واملهارات التي يمتلكها الطالب، يمكن ا

 (.2016واملفرجي،ي ، املحروقي، الخاطر فردي )الشرقاوي ثابتة، وبالتالي تقديم خدمات تربوية مناسبة لقدرات كل طالب بشكل 

حية، وتعوق عملية اندماجهم مع يعانون من العديد من املشكالت التي تؤثر في نموهم السوي من نا الفكرية اإلعاقةذوي  الطالبوألن  

 ل، نتيجة لتدني قدراتهم العقلية ومشكالت في السلوك التكيفي لديهم ؛املحيطين بهم من جهة أخرى 
 
مهارات الرياضيات  التي تناولت الدراسات ندرةونظرا

املعاقين فكريا واملدمجين باملدارس  الطالبالفكرية و  أعداد كبيرة من برامج التربية ، ولوجودأهمية تلك املهارات وبسبب ،الفكرية اإلعاقةللطالب ذوي 

ء واهتمام الباحثان بهذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة ورغبتهما في مساعدة القائمين على تدريس هذه الفئة في التعرف على مستوى هؤال، العامة

تدارك هذه املشكالت؛ ليسهل اندماج الطالب مع أقرانهم ومع أفراد  الطالب في مهارات الرياضيات لعلهم يدركوا قدرات هؤالء الطالب ليعملوا على

مستوى مهارات  عن الكشف ضرورة في تتمثل التيو  ،املشكلة هذه تناول  إلى مما دفعهم ويسهم في تغيير اتجاهات الناس نحو هذه الفئة؛ ،املجتمع

، وذلك في ضوء بعض املتغيرات، مثل: وتقدير الذات واندماجهم م التعليميتقدمهوالتي تشكل عائقا أمام  ،الفكرية اإلعاقةذوي  للطالب الرياضيات

 ، كما حددتها القائمة املعدة لذلك. الرياضياتمستوى مهارات ملعرفة تأثير تلك املتغيرات على  ؛املرحلة الدراسيةو ، الطالبجنس 

، يتوقف طويال أمام النتائج التي تمخضت عنها الفكرية قةاإلعاطالب ذوي املتأمل في أدبيات التربية الخاصة ذات العالقة بالكما أن  

  السعودية؟املعاقين فكريا في البيئة  الطالبأي مدى تنطبق تلك النتائج على  إلىالدراسات ف

األول االبتدائي في الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف  اإلعاقةتحديد أداء الطالب ذوي الدراسة الحالية تعد بمثابة محاولة علمية لو      

 الرياضيات.

األكاديمية تعد املشكالت األكاديمية من أكثر املشكالت التي تواجه األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية، وتتجلى تلك املشكالت في ضعف املهارات و  

    (.2017الشخص، أحمد والكيالني،لديهم )القراءة، الكتابة، الحساب( )

أم صحية،  سواء كانت خدمات تربوية الفكرية تحديا كبيرا من حيث توفير الخدمات املالئمة لظروفهم، ةاإلعاقذوي  الطالب تعليم مثليو  

  .محافظة الرساملعاقين فكريا في  الطالبلدى  الرياضياتهارات األساسية في املوتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على مستوى 

 إلىدي في النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية واألكاديمية، األمر الذي يؤدي ويختلف الطفل املعاق فكريا عن قرينه العا 

 (.2016إبراهيم وحسن، تدريسه )اختالف البرامج املقدمة له سواء كانت تعليمية أو تأهيلية، أو في أساليب 

 جدا مهمة عملية لهم، الفعلي األداء مستوى  على والوقوف ،الفكرية اإلعاقةمن  يعانون  الذين الطالب لدى والضعف القوة لجوانب الدقيق التحديدو 

 القرارات اتخاذ لالختصاصيين الدقيق التقييم ويسهل كما ،الطالب لهؤالء التربوية الفعالة البرامج ووضع تصميم على امليدان في العاملين تساعد

 .املناسبة التربوية

 ج خالل اإلشراف على الطالب املتدربين في مقرر التدريب امليداني واالحتكاك بمعلمي هذه الفئةوأثناء الزيارات امليدانية لكثير من البرام 

على مستوى املهارات  ليتعرفا أن يبحثا في هذا املوضوع دعاهما الذي األمرحساس الباحثان بمشكلة الدراسة؛ ا، بدأ الطالبواملشرفين التربويين و 

 . من خالل تشخيص املهارات الفكرية عاقةاإل ذوي  للطالب الرياضياتاألساسية في 
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هذه  حاجة مدى فهم في تساعد ؛على تحديدها الحالية الدراسة تعمل والتي ،الرياضيات في املعاقين فكريا الطالب لدى املوجودة املشكالت نوعية أن كما

  .يهممعينة لد جوانب في االستقالل ملرحلة للوصول  ؛املهارات تلك مثل لتعلم الفئة

 :ةالتالي األسئلةمما سبق تبلورت مشكلة الدراسة الحالية، وذلك عن طريق اإلجابة عن      

 ؟الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في الرياضيات اإلعاقةأداء الطالب ذوي  مستوى ما  .1

 الجنس؟  إلىفكريا تعزى  املعاقين للطالب الرياضياتحصائية في مستوى مهارات اهل توجد فروق ذات داللة  .2

 املرحلة الدراسية؟ إلىاملعاقين فكريا تعزى  للطالب الرياضياتحصائية في مستوى مهارات اهل توجد فروق ذات داللة  .3

  :أهداف الدراسة
 تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

 لصف األول االبتدائي في الرياضيات؟تحديد مستوى أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات ا .1

 التعرف على االختالفات في مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا تعزى إلى جنس الطالب؟   .2

 (؟التعرف على االختالفات في مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا تعزى إلى املرحلة الدراسية للطالب )ابتدائي، متوسط، ثانوي  .3

  :همية الدراسةأ
 تتضح أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

 األهمية النظرية

املعاقين فكريا في  للطالب الرياضياتمستوى مهارات فتحديد  ،إجراء هذا النوع من الدراسات في الدول العربية واضحة وأكيدة إلىإن الحاجة  .1

 املناسبة لحاجاتهم.من شأنه أن يسهم في تطوير البرامج التربوية والعالجية املدارس 

 يحتاج يتناول البحث  .2
 
 وميدانا

 
بشكل  التربية الخاصةميدان املزيد من االهتمام والدراسة من قبل املسؤولين والباحثين والعاملين في  إلىموضوعا

 .عام ومع هذه الفئة بشكل خاص

 فيما يتعلق بمهارات الرياضيات.قلة الدراسات التي أجريت على هذه الفئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة، وخاصة  .3

 الفكرية. اإلعاقةفتح املجال أمام الباحثين ملعالجة واقع تعليم الرياضيات لذوي  .4

 األهمية التطبيقية

على مهارات الصف األول االبتدائي في  املعاقين فكريا لطالبالتعرف على الواقع الفعلي واملستويات الحقيقية لتعد الدراسة الحالية محاولة  .1

 في اململكة العربية السعودية.حافظة الرس في م ياضياتالر 

 .)املرحلة الدراسية، الجنس(املعاقين فكريا في ضوء بعض املتغيرات للطالب الرياضياتالتعرف على مستوى مهارات  .2

مما ينعكس بالتطور والنمو على املعاقين فكريا لتطوير معلومات املعلم ومهاراته  للطالب الرياضياتتبصير املعلمين واملشرفين بمستوى مهارات  .3

 .الطالبتعليم 

 .الطالبكما تكمن أهمية هذه الدراسة بمحاولة إرشاد القائمين على تعليم هذه الفئة واملشرفين عليهم بمستوى املهارات التي يملكها  .4

 لدى هذه الفئة.  الرياضياتاعداد مقياس لتشخيص مهارات  .5

 :مصطلحات الدراسة

 ( درجة، ويرافقها قصور واضح في اثنين أو أكثر من 70نقص في القدرة العقلية العامة بحيث تكون أقل من) إلىعامة تشير حالة  الفكرية: اإلعاقة

دمات مظاهر السلوك التكيفي التالية: مهارات االتصال اللغوي، العناية بالذات، الحياة اليومية، املهارات االجتماعية، التوجيه الذاتي، الخ

 .(72، 2003)محمد، وتظهر آثارها بشكل واضح خالل مرحلة النمو ،رات األكاديمية، الصحة والسالمة، وأوقات العمل والفراغاالجتماعية، املها

تتميز بتدني ملحوظ في القدرات العقلية  إعاقةالفكرية بأنها:  اإلعاقةAAIDD) )وتعرف الجمعية األمريكية لإلعاقات التطورية والفكرية  

 سنة( 18قبل سن ) اإلعاقة، وتظهر هذه يفي، معبرا عنه من خالل املهارات املعرفية واالجتماعية والتكيفية العمليةومهارات السلوك التك

 .(12، ص2008)الصالحات، 

الثالثة  في املراحلاملعاقين فكريا وامللتحقين ببرامج التربية الفكرية باملدارس الحكومية  الطالبوأما في هذه الدراسة فيعرفون إجرائيا بأنهم  

 .ه(1438/1439للعام الدراس ي ) بمحافظة الرسباململكة العربية السعودية  )االبتدائي، واملتوسط، والثانوي(، الذكور واالناث،
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  ا الرياضياتمهارات : وتحدد الرياضياتمهارات 
 
املعدة من قبل  قائمةعلى الاملعاقين فكريا  الطالبألغراض هذه الدراسة باستجابات  جرائيا

تصنيف األشياء، وتحديد األنماط وتوسيعها وإنشاءها، قراءة وكتابة ومقارنة  وتشمل: للصف األول االبتدائي الرياضياتبمهارات املتعلقة  ،نيحثالبا

 .، وترتيب األشياءبين األشياء (، الجمع، والطرح، واملقارنة100حتى ) وترتيبها األعداد

 من وظيفتها العمل على تطوير التفكير لتعلم  التيلتي تربط بين الكميات، واملساحات قات ا: عبارة عن صيغة لغوية تعبر عن العالالرياضيات

 (.117، 2005،برور) قدرة على التمييز بين العالقات والكميات، والزمن الطالب، والذي يتطلب من الرياضيات

 حدود الدراسة
 تتحدد هذه الدراسة من حيث قابليتها للتعميم بما يأتي:

 محافظة الرس.املعاقين فكريا في  الطالبكانية: سيقتصر أفراد هذه الدراسة على الحدود امل .1

 ه(.1439-1438، العام الدراس ي )دراسةطبق فيها التالحدود الزمانية: الفترة الزمنية التي س .2

 ، وصدقها، وثباتها، وموضوعية التقدير على فقراتها.املعاقين فكريا للطالب الرياضياتمهارات أداة قياس  .3

امللحقة  بمدارس الذكور واالناث، املعاقين فكريا امللتحقين بصفوف التربية الفكرية الطالبسيقتصر أفراد هذه الدراسة على الحدود البشرية:  .4

 .في اململكة العربية السعودية بمحافظة الرس واملتوسطة والثانوية( الثالث )االبتدائيةفي املراحل التعليمية  بمدارس التعليم العام

 :النظري والدراسات السابقة إلطارا
 :األدب النظري 

ومشكلة تربوية  الطبي،الفكرية موضوع يجمع بين اهتمامات العديد من ميادين العلم واملعرفة، فتعتبر مشكلة طبية تتطلب التدخل  اإلعاقة 

ميادين املختلفة املتصلة باملشكلة. فالتعريفات الطبية تتطلب التدخل التربوي؛ لذلك تعددت التعريفات التي يتناولها املتخصصون والعاملون وفقا لل

اعتبار  إلىأما التعريف االجتماعي فيتجه  ،والتعريف السيكومتري يركز على نسبة الذكاء ،إصابة الجهاز العصبي املركزي  إلىركزت على األسباب املؤدية 

الفكرية من خالل قدرة الطالب على  اإلعاقةتعريفات تربوية تركز على تحديد وهناك  .الفكرية اإلعاقةالصالحية االجتماعية هي املحك األول لتعريف 

 التعلم والتدريب.

( قصور جوهري في األداء الوظيفي العقلي الذي يقل عن املتوسط بانحرافين معياريين، وهم Intellectual Disabilityالفكرية ) اإلعاقةو  

 ية، مما يتطلب تضافر جهود كل املختصين في هذا املجال لتقديم الرعاية التربوية املالئمة لهم.رعاية طبية ونفسية وتربوية واجتماع إلىيحتاجون 

 وقد استخدمت عدة معايير في تصنيف املعاقين 
 
واملظهر الخارجي للمعاق، والتصنيف حسب السلوك  ،اإلعاقةوشدة  ،اإلعاقةمنها أسباب  فكريا

 اإلعاقة إلىالفكرية التصنيف بناء  على نسبة الذكاء والتكيف االجتماعي، ويصنفون  اإلعاقةات التكيفي، والتصنيف التربوي. ومن أشهر تصنيف

( درجة على اختبارات 70-55الفكرية البسيطة ما بين) اإلعاقةوتتراوح نسبة الذكاء لفئة  الشديدة جدا. اإلعاقةالبسيطة، واملتوسطة، والشديدة، و 

، الرياضياتعشر سنوات، ويمتازون بقدرتهم على تعلم املهارات األكاديمية البسيطة: كالقراءة، والكتابة، و  إلىاني الذكاء، ويتراوح عمرهم العقلي بين ثم

مراكز التربية  ولكن تقدمهم يكون أقل من العاديين، وغالبا ما يكون املكان التربوي املناسب لهذه الفئة الصفوف الخاصة امللحقة باملدارس العادية، أو

 مستوى الصف السادس االبتدائي إلى%( من األطفال املعاقين فكريا، ويمكن الوصول في تعليمهم 80هذه الفئة تشكل ما نسبته ) هارية.الخاصة الن

 .(2010)العرايضة،

تدريب املناسبة. ويمكن للمعاقين فكريا إعاقة بسيطة تعلم املهارات األكاديمية للمرحلة االبتدائية، إذا توافرت اإلمكانات الالزمة، وأساليب ال 

 (.2007واملهارات األكاديمية األساسية هي: مهارات القراءة، مهارات الكتابة، ومهارات الرياضيات )الحازمي،

أربع سنوات خلف  إلىهم متأخرون في التحصيل األكاديمي من ثالث فإن القصور األكاديمي للمعاقين فكريا يرتبط بمحدودية القدرة العقلية؛ لذلك 

 لعاديين.أقرانهم ا

 في أحسن األحوال يصلون  أن إلى Kirk (2002ويذكر كيرك) 
 
يعانون من ضعف في و  مستوى الصف السادس االبتدائي. إلىاملعاقين فكريا

  .مرحلة التفكير املجرد إلىوال يستطيعون الوصول  الرياضيات،

ملشكالت التي يعاني منها الطفل املعاق فكريا، فهو أن النسيان من أهم ا  and Kauffman (2006 Hallahanويشير هلهان وكوفمان ) 

 وبأشكال وأساليب مختلفة. ،إعادة املعلومات بشكل متكرر إلىلذا فانه يحتاج  ؛يحفظ ببطء شديد وينس ى بسرعة

 إلىمنهم  كلف حاجة ، رغم اختال فكريةال اإلعاقةأو ذوي  مفاهيم الرياضيات من املفاهيم األساسية في حياة كل األطفال سواء العاديين وتعد 

أنها الوسيلة  في القابلون للتعلم فكريةال اإلعاقةأهمية تعليم مفاهيم ومهارات الرياضيات للطلبة العاديين أو لذوي  كمية ونوعية تلك املفاهيم، وتبدو

ليومية، إذ يعتبر الهدف النهائي لتدريس مفاهيم حل مشكالت الحياة ا الرئيسية التي تنمي استقاللية الفرد في التعامل مع مجتمعه واعتماده على ذاته في
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هو مساعدة الطفل على توظيف مفاهيم الرياضيات في مواجهة الحياة اليومية التي تتطلب استخدام املفاهيم األساسية في  ا؛فكريالرياضيات للمعاقين 

 (.2010)الغامدي، الرياضيات كالجمع والطرح

 :الفكرية اإلعاقةتعريف 

 
 
 والسلوك التكيفي العقلية القدرة من كل في واضح بقصور يوصف عجز عن عبارةالفكرية بأنها  اإلعاقة (2007األمريكية)ف الجمعية عر ت

 (.2014)السرحان، (AAIDD)عشرة  الثامنة سن النمائية قبل الفترة خالل ويحدث والعملي واالجتماعي املفاهيمي التكيفي السلوك في يتجسد الذي

األعداد والتوجيه الذاتي. أما املهارات االجتماعية فتشمل: و النقود، و الوقت، و اللغة والقراءة والكتابة،  كل من: هيميةاملهارات املفا وتشمل

حل املشكالت االجتماعية، وإتباع التعليمات. وتشمل املهارات العملية: مهارات الحياة و تقدير الذات، و املسؤولية االجتماعية، و العالقات االجتماعية، 

 استخدام الهاتفو استخدام النقود، و السالمة العامة، و السفر والتنقل، و الرعاية الصحية، و املهارات املهنية، و العناية بالذات(، ية )اليوم

 (.2013،الكندري )

نقص الفكرية بأنها ضعف ذو داللة في الوظائف العقلية العامة، يرافقه  اإلعاقة Knight and Flint (2004ويعرف كل من نايت وفلينت )

 على أداء الطفل في البيئة التربوية.
 
 في السلوك التكيفي بنفس الوقت، والذي يؤثر سلبا

 :الفكرية اإلعاقةتصنيف 

 منها: ،هناك تصنيفات متعددة لإلعاقة الفكرية

كبر حجم الجمجمة، : املنغولية، والقماءة، واستسقاء الدماغ، واضطرابات التمثيل الغذائي، و إلىالتصنيف حسب الشكل الخارجي، فتصنف  .1

 وصغر حجم الجمجمة.

 الفكرية الشديدة. اإلعاقةالفكرية املتوسطة، و  اإلعاقةالفكرية البسيطة، و  اإلعاقة: ، وتصنف إلىوالتصنيف حسب نسبة الذكاء .2

 الفكرية البسيطة, واملتوسطة, والشديدة, والحادة. اإلعاقة: إلىوتصنف على أساس السلوك التكيفي  .3

 والتصنيف التربوي  .4
 
 بطيئي التعلم, والقابلين للتعلم, والقابلين للتدريب, واالعتماديين. إلى: الذي يصنف املعاقين فكريا

وقد تبنت هذا . العقلية البسيطة، واملتوسطة، والشديدة، والشديدة جدا اإلعاقة: إلىوتصنف حسب متغيري نسبة الذكاء والتكيف االجتماعي  .5

 (.2005؛ الروسان،2002؛ شاش،2005وهو من أشهر التصنيفات )الزيود،، لعقليالتصنيف الجمعية األمريكية للتخلف ا

:الفكرية اإلعاقة نسبة انتشار    

 الفكرية، اإلعاقة درجة كمتغير املجتمع، ذلك فياملستخدمة  تااملتغير  من لعدد تبعا آلخر مجتمع من الفكرية اإلعاقةانتشار  نسبة تختلف     

 معظم وتشير .الفكرية اإلعاقة من الوقائية مجاالبر  باختالف النسبة تلك تختلف كما الفكرية، اإلعاقة تعريف في ملستخدما واملعيار ، والجنس،والعمر

(. وتشكل فئة اإلعاقة الفكرية البسيطة Hallahan and Kauffman, 2005)للسكان الكلي املجموع من%( 3-2) بين ما وحاتتر  النسبة بأن تاالتقدير 

 Bjelošević, Karahmet, Hadžikapetanović and)من األطفال املعاقين فكريا، ربع الحاالت ناتجة عن أسباب وراثية%( 80ما نسبته )

Bjelošević,2016) .ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى الناحية البيئية والتغذية واألمراض ؛وتنتشر بنسبة أكبر في البلدان النامية(Fujiura, Park and 

Rutkowsk-Kmitta , 2005).     

 :الفكرية اإلعاقة أسباب

 :حسب املرحلة التي تحدث فيها إلىالفكرية  اإلعاقةأسباب ( 2014يقسم السرحان)

 العوامل غير الجينية.و مجموعتين: العوامل الجينية أو الوراثية،  إلىتنقسم و  ،أسباب ما قبل الوالدة .1

 االلتهابات.و دمات الجسدية، الصو أسباب أثناء الوالدة، ومن أهم أسبابها: نقص األكسجين،  .2

  .والصدمات ومن أهم أسبابها: االضطرابات الغذائية، والحوادث ،أسباب ما بعد الوالدة .3
 :البسيطةالفكرية  اإلعاقةخصائص األطفال ذوي 

 الخصائص التعليمية .1

االنخفاض هذا االبتدائي، ويرجع  سادسأو ال الفكرية البسيطة ال يتعدى مستوى الصف الخامس اإلعاقةن التحصيل التعليمي ألفراد فئة ا 

القدرة  القصور في القدرة العقلية العامة الذي يصاحبه قصور أو بطء في نمو بعض الوظائف والعمليات العقلية الالزمة لألداء املدرس ي، مثل قصور إلى

تدني القدرة على التخيل  إلىى الفهم واإلدراك، باإلضافة والقدرة اللفظية، والقدرة عل ،السمعية، والقدرة على التعميمالبصرية و على تذكر املثيرات 

 البسيطة: الفكرية اإلعاقةالخصائص التعليمية التي تميز افرد فئة  أبرزوتعد الخصائص التالية من  واإلبداع.

 .تشتت وقصور في االنتباه 

 .قصور في كل من الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية 

  الدافعية.انعدام 
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 ن الذاكرتين قصيرة املدى وطويلة املدى.قصور في كل م 

  ت واإلدارة الذاتية.اقصور في القدرة على اتخاذ القرار 

 ،(2005قصور في التعلم العارض غير املقصود )سيسالم. 

 من أهم خصائصهم في النواحي الجسمية: ،الخصائص الجسمية .2

 .قصور في التآزر أو التناسق بين حركات اليدين والعينين 

 مس.لطبيعة األسطح أو املواد امللموسة عن طريق ال قصور في تعرف 

 والذراعين. قصور في التآزر الحركي للعضالت واألطراف الدقيقة، مثل حركات الساقين واليدين 

 والجذع. قصور في التآزر الحركي للعضالت واألطراف الكبيرة، مثل حركات الساقين والصدر 

 (2005آزر الحركي )سيسالم، قصور في مهارات اإلدراك البصري والسمعي والت. 

 اللغويةالخصائص  .3

  
 
الفكرية، البطء  اإلعاقةالفكرية، وترتبط درجة شدة هذه الصعوبات بدرجة  اإلعاقةاملشكالت الناتجة عن  إحدىعد الصعوبات اللغوية ت

وضحالة املفردات اللغوية  ،واضطرابات التلفظ ،تهمامللحوظ في النمو اللغوي، والتأخر في النطق واكتساب قواعد اللغة، وغلبة الطابع الطفولي على لغ

 (.2005)القريطي، ، واضطرابات الصوت بما ال يتناسب مع أعمارهم الزمنيةواالضافةالحذف والتحريف و  كاإلبدال وبساطتها،

 االجتماعيةالخصائص  .4

 صادي في الحياة بدرجة مناسبة لنموه ونضجه الجسمانيبالقصور في السلوك التكيفي، وعجز الفرد عن أداء دوره االجتماعي، واالقت ون يتصف     

Pandey and Sansi,2015).) 

 الخصائص العقلية .5

كما يتوقف النمو العقلي لهذا املعاق عند العمر العقلي  ،( درجة على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء70تقل نسبة ذكاء املعاق عقليا عن ) 

 لطفل في الثانية عشرة من عمره أو أقل.

 :الرياضياترات مها

  
 
وتنمية  ،، والهدف من تعليمهم هو محو أميتهماملعاقين فكريا الطالبيتعلمها املهارات األساسية التي يجب أن  ىحدا الرياضياتعتبر مهارات ت

إذا توافرت له الظروف  ياضياتالر وزيادة معلوماتهم وخبراتهم االجتماعية مع البيئة التي يعيشون فيها، ويستطيع الطالب املعاق فكريا تعلم  ،قدراتهم

يتطلب اهتماما وتدريبا مركزا من  الرياضياتولذلك فإن مجال  ؛املعاقين فكريا الطالبمن املشكالت التي تواجه  الرياضياتاملناسبة. والفشل في مهارات 

يمه من خالل األنشطة اليومية، وتوظيف ما تعلمه يجب أن يكون تعل الرياضياتولكي يتعلم املعاق فكريا التربية الخاصة.  قبل االختصاصيين في مجال

 وفي رعاية نفسه، وفي التكيف منها في مواقف الحياة في البيت واملدرسة واملجتمع، فيستفيد مما يتعلمه من مهارات أكاديمية في التواصل مع الناس،

 .(2011)الخالدي، االجتماعي

كما يعاني من عدم القدرة على التعميم واالنتقال  بسبب تأخر نموه العقلي. لرياضياتااملعاق فكريا صعوبات كثيرة في تعلم  الطالبويواجه  

 (.2006)يحيى، ، كما أن القدرة على العد دون استخدام ماديات ومحسوسات ضعيفة لديهغيرها من قواعد ومفاهيم إلىابية من قاعدة حس

كتابتها، والعمليات البسيطة كالجمع والطرح والضرب والتقسيم، وتعريف الطفل بعضا و العد وقراءة األعداد  الطالبعلى تعليم  الرياضياتويقوم منهج 

 (.2001)القريطي، ممن املفاهيم الكمية األساسية الضرورية لحياته، كالنقود واملوازين واألموال والكميات والزمن والوقت والحج

 :إلى الرياضيات( مهارات 2005وتقسم يحيى وعبيد)

 عد االرقام .1

 االرقام مفاهيم .2

 املجموعات .3

 الجمع والطرح والضرب والتقسيم(االساسية ) الرياضياتعمليات  .4

 االلوان .5

 االحجام .6

 االشكال .7

 ، والقياس، والوقت...الخ.االوزان .8
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 :الفكرية اإلعاقةالهدف من تعليم مهارات الرياضيات للطالب ذوي 

 ن ذوي االحتياجات الخاصة ومنها:( بعض األهداف لتعليم الرياضيات لهذه الفئة م2014يذكر خير هللا )

 ، وتعليم الدقة والترتيب والنظام والتركيز والصبر.ألعداد ومدلوالتهافهم رموز ا .1

 فهم األشكال الهندسية البسيطة. .2

 تنمية القدرة على العد والتعبير عن األفكار والتحليل باستخدام األعداد. .3

 .تنمية القدرة على معرفة مفهوم العالقات .4

 لحات املتعلقة باملاض ي والحاضر واملستقبل.معرفة املصط .5

 .تنمية املفاهيم املتصلة بالتصنيف واملقارنة والحركة والزمان واملكان .6

 :الفكرية في قدرتهم الرياضية اإلعاقةأوجه االختالف بين الطالب ذوي 
 بسبب ضعف بصيرتهم، وانخفاض قدرتهم في التعلم.الفكرية يواجهون صعوبات في تعلم املبادئ واملفاهيم األساسية، وذلك  اإلعاقة ي الطالب ذو  .1

 .املفاهيم املركبة واملعقدة التي يتعلمها عادة التالميذ العاديون  وإدراكلديهم القدرة العقلية على فهم  الفكرية ليس اإلعاقةالتالميذ ذوو  .2

 دات غير الناضجة.وغير ذلك من العا ،الفكرية عادة استخدام العد باألصابع اإلعاقةيشيع بين الطالب ذوي  .3

 .غيرها من املفاهيم والقواعد إلىالفكرية أقل قدرة على االنتقال من مفهوم القاعدة الحسابية  اإلعاقة ي الطالب ذو  .4

 الفكرية أقل قدرة على حل املشكالت الرياضية اللفظية املجردة. اإلعاقة ي الطالب ذو  .5

 .دراكا للعمليات الالزمة لحل املشكلة الرياضيةواأقل فهما  .6

 عنها. إجابة ةعطاء أيامشكلة يكونون غير قادرين على حلها أو  املعاقين فكرياحينما يواجه الطالب  .7

 :الدراسات السابقة
املعاقين فكريا فقد وجد الباحثان أن الدراسات في هذا املجال  للطالب الرياضياتتقييم مهارات على الدراسات التي تناولت  االطالعمن خالل  

 :، ومن أهم هذه الدراسات التي اهتمت بمجال الرياضياتعند الطالب املعاقين فكريا الرياضياتلدراسات كانت عن تنمية مهارات ومعظم ا ،قليلة

( دراسة هدفت للتعرف على الفروق في اكتساب الطالب املعوقين فكريا بدرجة بسيطة مهارتي الجمع والطرح باستخدام 2001)أجرت دياب

املعوقين فكريا بدرجة بسيطة الذين يتعلمون بطريقة التدريس العادية. وقد توصلت الدراسة إلى اكتساب الطالب ذوي  الحاسوب، مقارنة بالطالب

ن أن اإلعاقة الفكرية بدرجة بسيطة مهارتي الجمع والطرح باستخدام الحاسوب بمستوى أفضل من الذين يتعلمون بطريقة التدريس العادية، حيث تبي

بين املجموعتين التجريبية والضابطة في العالمات البعدية ملتغير طريقة التدريس باستخدام الحاسوب لصالح املجموعة  هناك فروقا ذات داللة

 التجريبية.

دراسة هدفت إلى بحث مهارات العد األساسية ومفاهيم العدد،  Bochner (2003) Outhred and وأجرى كل من أوثريد وبوتشنير  

خدمة في املهام الخاصة بهما، وذلك بين األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة من مستويات عمرية مختلفة. تكونت عينة وكذلك االستراتيجيات املست

 وطفلة، )30الدراسة من )
 
  16أنثى،  14( طفال

 
( سنة، ويوجد من بين هؤالء 18-7( من ذوي اإلعاقة الفكرية، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )ذكرا

 من ذوي عرض داون، كما تتراوح معامالت ذكائهم ما بين ) (13)األطفال 
 
( درجة، وهذا يبين أن أفراد العينة من 47درجة، بمتوسط ذكاء ) (54-36فردا

ضهم للبرامج تعر  ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه مع تقدم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة في العمر باإلضافة إلى

 التدريبية نجد أنهم ينمون مهارات العد ومفاهيم األعداد والتي ال تظهر لديهم في مستوياتهم العمرية املبكرة.

( دراسة هدفت إلى قياس فاعلية برنامج باستخدام الكمبيوتر لتجهيز املعلومات في تحسين عمليتي الجمع والطرح لدى 2005، خليفة) وأجرى 

( طفال وطفلة من ذوي اإلعاقة البسيطة بالصف الثالث االبتدائي، وتوصلت 40فكريا القابلين للتعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من )األطفال املعاقين 

 الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تحسين عمليتي الجمع والطرح لدى أفراد العينة مقارنة بالبرنامج العادي.

لى التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات الرياضيات ( دراسة هدفت إ2007)أجرى حسب هللا وجماع

ي. تمثل مجتمع لدى املعاقين فكريا القابلين للتعلم. طبقت العمليات على أربعة أرقام هي: )واحد، اثنان، ثالثة، أربعة(. اتبع الباحث املنهج التجريب

 16( سنة، تم اختيار عينة الدراسة والتي تكونت من )28-7بين) الدراسة في أطفال معهد سكينة، أعمارهم
 
. وتمثلت أداة الدراسة في برنامج مقترح ( طفال

املالحظة، باستخدام الحاسب. أشارت النتائج إلى أثر الحاسب في تنمية مهارات الرياضيات، وتحسين مهارات: الفهم، والتذكر، والتقليد، والتطبيق، و 

 ك فروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ولصالح املجموعة التجريبية.واالتقان. وكانت هنا

( دراسة هدفت إلى تنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات، إلى جانب تحسين السلوك التكيفي، من 2010)وأجرى الغامدي

، تم 20لحاسوب لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة. وقد تكونت عينة الدراسة من )خالل تصميم برنامج تدريبي للتدخل املبكر باستخدام ا
 
( طفال
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إناث(. متوسط أعمارهم الزمنية تتراوح ما بين  2ذكور،  8( أطفال، )10إناث(، وضابطة ) 5ذكور،  5( أطفال، )10تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية )

( درجة. وقد استخدم الباحث األدوات التالية في الدراسة: اختبار رسم الرجل، ومقياس 73-52ح ما بين )( سنة، ومعامالت ذكائهم تتراو 11.8 –8.1)

اسوبي املستوى االقتصادي االجتماعي، ومقياس السلوك التكيفي، ومقياس املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات من اعداد الباحث، وبرنامج ح

اديمية في الرياضيات من اعداد الباحث. وأشارت النتائج بوجه عام إلى فاعلية البرنامج التدريبي املستخدم في الدراسة لتنمية بعض املفاهيم ما قبل األك 

يمين وشمال،  الحالية في تنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات )مفاهيم ما قبل العدد، ومنها: كبير وصغير، كثير وقليل، طويل وقصير،

، قريب وبعيد، بداية ونهاية، أمام وخلف، داخل وخارج، ومهام التصنيف ومنها: التصنيف حسب الشكل، والتصنيف حسب اللون، فوق وتحت

والتصنيف حسب الحجم، والتصنيف حسب االتجاه، والتصنيف حسب الفئة، ومهام التسلسل، ومنها: التسلسل حسب الطول، والتسلسل حسب 

 مج في تحسين السلوك التكيفي لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.الحجم، إلى جانب فاعلية البرنا

القراءة، واألكاديمية )( دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي سلوكي معرفي في تنمية املهارات االجتماعية 2010)العرايضة وأجرى 

 24لكة العربية السعودية. وتكون أفراد الدراسة من )والكتابة والحساب( لدى الطالب املعاقين فكريا في املم
 
من الذكور املعاقين فكريا بدرجة  ( طالبا

التجريبية والضابطة(. استخدم في متساويتين )( سنة. تم توزيع أفراد الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين 17-9بسيطة، تراوحت أعمارهم ما بين )

فروق بين أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  إلى وجودرفي قام الباحث بإعداده. أشارت النتائج هذه الدراسة برنامج تدريبي سلوكي مع

ريبية. وال يوجد املهارات االجتماعية واألكاديمية الكلي، وعلى مقياس املهارات االجتماعية، ومقياس املهارات األكاديمية، لصالح تالميذ املجموعة التج

 طات درجات تالميذ املجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي واملتابعة ملقياس املهارات االجتماعية واالكاديمية.فروق بين متوس

دراسة هدفت إلى تعليم مهارات حساب املال لطالب املرحلة الثانوية ذوي اإلعاقة  Richard (2011 Waters andوأجرى واترز وريشارد )

ج رياضيات يعتمد على اللمس، وذلك بطرح األرقام املحوسبة واعادة تجميعها. وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج الفكرية البسيطة، من خالل برنام

 في تحسن مهارات الطالب في حساب املال. 

لفكرية ( دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق في بعض مهارات الرياضيات والقراءة لدى الطالب ذوي اإلعاقة ا2011)الخالدي كما أجرت

( تلميذا وتلميذة، وقسمت العينة إلى 40البسيطة املدمجين وغير املدمجين في سلطنة عمان، باختالف متغير الجنس. تكونت عينة الدراسة من )

ة واختبار ( سنة. تم استخدام اختبار مهارات القراء12-8مجموعتين احداهما مدمجين باملدارس العادية واألخرى غير مدمجين، تراوحت أعمارهم بين)

جة على مهارات الرياضيات املعدان من قبل الباحثة. توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بين متوسطي درجات املجموعتين املدمجة وغير املدم

 بعض مهارات القراءة وعلى اختبار مهارات الرياضيات لصالح الطالب املدمجين، ولم تظهر فروقا تعزى ملتغير الجنس.

دراسة هدفت إلى معرفة أثر تدريس الرياضيات من خالل القصص الرياضية  Browder and Jimenez (2012براودر وجيمنز )كما أجرى 

ين تعليم واملخططات الرسومية في تنمية املهارات الرياضية لدي الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة وظيفية ب

 لطالب ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.الرياضيات وسلوك ا

( دراسة هدفت إلى تنمية مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم لإلفادة منه حياتيا، 2013)وأجرت صالح وخليل

ألطفال املعاقين فكريا من اعداد ملساعدتهم على التكيف مع املجتمع. تم اعداد مقياس أثر استخدام األنشطة التربوية لتنمية مفهوم الزمن لدى ا

( درجة على مقياس ستانفورد بينيه. تم 70-50( سنة ونسبة ذكائهم بين)12-9( أطفال أعمارهم بين )10الباحثين. اشتملت العينة األساسية على )

ج إلى وجود فروق دالة احصائيا بين ( على األطفال عينة البحث، وقد توصلت النتائTحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )

النشطة املقترحة التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملقياس مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم لصالح االختبار البعدي، وفاعلية ا

 لتنمية مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم.

( التي هدفت إلى تحديد مستوى األداء الحالي للطالب )التوحديين وذوي اإلعاقة 2016)ي؛ املحروقي؛ الخاطري واملفرجيالشرقاو  دراسة كل من

ف الفكرية(، من خال قياس نقاط القوة ونقاط الضعف أو االحتياج في أداء الطالب باستخدام مجموعة من األنشطة والتمارين التي تقيس املعار 

الطالب) التوحديين وذوي اإلعاقة الفكرية( في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية اإلسالمية، ومن ثم تمكن معلم  واملهارات التي يمتلكها

ى التربية الخاصة من إعداد خطة تربوية فردية بكل موضوعية وفق أسس ثابتة، وبالتالي ضمان تقديم خدمات تربوية مناسبة لقدرات كل طالب عل

 حدة.

باملرحلة االبتدائية،  الفكرية اإلعاقةمعرفة واقع تعليم الرياضيات والعلوم لذوي  إلىهدفت  دراسة( 2016)إبراهيم وحسن جرى كل من كما أ

القابلون للتعلم( بمنطقة جازان. واتبع الفكرية ) اإلعاقةوذلك من خالل معرفة اإلجراءات الفعلية التي يستخدمها معلمو الرياضيات والعلوم لذوي 

عينة الدراسة  الباحثان املنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع املعلومات والبيانات وتحليلها. واستخدم الباحثان االستبانة لجمع البيانات. وتكونت

أن معلمي هذه  اآلتية:النتائج  إلىالفكرية باملرحلة االبتدائية. وتوصلت الدراسة  اإلعاقة( معلما، من معلمي مادتي الرياضيات والعلوم لذوي 38من )

ي بحيث تكون الفئة يهتمون أكثر ش يء بإعداد دروس من الكتاب املقرر بانتظام ويقومون باالطالع على املراجع املناسبة، واختيار أسئلة الواجب املنزل
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، وتوزيع الزمن على للطالبيتأتى امللل  كل عناصر الدرس. ويهتمون بالتنويع في طريقة العرض حسب مجريات املوقف التعليمي ومتطلباته حتى اللشاملة 

بمحاسبة املقصرين على عدم أداء الواجبات، وحثهم على تقديم الواجبات  املعلمون  أجزاء الدرس حسب احتياجات املوقف التعليمي. كما يهتم

 الدقة واملوضوعية في تصحيح وتقدير درجات االمتحانات الشهرية والنهائية.و املتأخرة، 

 :راسات السابقةتعليق على الد

تحديد مستوى األداء الحالي  إلى(، وهدفت أخرى 2016)إبراهيم وحسن دراسة  مثل الرياضياتتقييم مهارات  إلىهدفت بعضها  :الهدف حيث من .1

الفروق في هدفت بعضها ملعرفة و  (،2016 )في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية اإلسالمية كدراسة الشرقاوي وآخرون للطالب

(، ودراسة براودر 2013)تنمية املهارات كدراسة صالح وخليل إلى معظمهاكما هدفت  .(2011)دراسة الخالديك بعض مهارات الرياضيات والقراءة

ودراسة  Richard(2011 Waters and( ودراسة واترز وريشارد )2010)الغامدي وBrowder and Jimenez (2012 وجيمنز )

 (.  2001)دياب و Bochner (2003) Outhred and يد وبوتشنير  ( وأوثر 2005)خليفة

، وبعضها على األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية (2016 )إبراهيم وحسن : طبقت بعضها على معلمي الطالب املعاقين فكريا كدراسة من حيث املجتمع  .2

 (، ودراسة 2013)اعاقة بسيطة، كدراسة صالح وخليل، وبعضها على الطالب املعاقين فكريا (2016)الشرقاوي وآخرونوالتوحد كدراسة 

(، وبعضها 2001 ) (، ودياب2005)(، وخليفة2010)الغامدي ، وWaters and Richard (2011(، ودراسة واترز وريشارد )2011)الخالدي

 Outhred أوثريد وبوتشنير    ، ودراسةBrowder and Jimenez (2012على الطالب املعاقين فكريا اعاقة متوسطة كدراسة براودر وجيمنز )

and Bochner,2003).) 

كدراسة صالح  ،تحسن مستوى تلك املهارات عند الطالب إلىلطالب ئج الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات ااشارت نتا :النتائج حيث من .3

 Richard (2011اترز وريشارد )ودراسة و  ،(2010)الغامدي و ،Browder and Jimenez (2012(، ودراسة براودر وجيمنز )2013)وخليل

Waters and)، وأوثريد وبوتشنير  ،(2005 (ودراسة خليفةBochner (2003) Outhred and، (. وأشارت الدراسات التي 2001)دياب و

ة تربوية أهمية معرفة مستوى الطالب حيث تمكن معلم التربية الخاصة من إعداد خط إلىاهتمت بالتعرف على مستوى األداء الحالي للطالب 

الشرقاوي )فردية بكل موضوعية وفق أسس ثابتة، وبالتالي ضمان تقديم خدمات تربوية مناسبة لقدرات كل طالب على حدة كدراسة 

 (.2016،وآخرون

(، 2010)الغامديو  (،2007)حسب هللا وجماعو (، 2005)(، خليفة2001)دياب استخدم بعضها برنامج تدريبي كدراسة  من حيث األدوات: .4

 (.2013صالح وخليل)و ، Browder and Jimenez (2012براودر وجيمنز )و ، Richard (2011 Waters andواترز وريشارد )ة ودراس

 الطالبلدى  الرياضياتمستوى مهارات أنها تحاول التعرف على  (، في2011)الخالدي و (،2016)الشرقاوي وآخرون دراسة وتتشابه هذه الدراسة مع      

 
 
 .املعاقين فكريا

بينما كانت بعض الدراسات  ،تختلف مع بقية الدراسات في أن هذه الدراسة تحاول تشخيص مستوى الطالب في مهارات الرياضياتبينما 

ودراسة   ،(2010)والغامدي ،Browder and Jimenez (2012(، ودراسة براودر وجيمنز )2013)كدراسة صالح وخليل ،املهاراتبعض  تنميةتحاول 

(، 2001 )ودياب ،(Outhred and (Bochner,2003وأوثريد وبوتشنير  ،(2005ودراسة خليفة) ،2011 Waters and) Richardواترز وريشارد )

وعمليتي  ،واملفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات ،ومهارات حساب املال ،واملهارات الرياضية ،تنمية املهارات كمهارة مفهوم الزمن إلىالتي هدفت 

 ومفاهيم العدد. ،الجمع والطرح

مهارات الرياضيات لدى الطالب املعاقين فكريا في محافظة الرس  تشخيص إلى تهدف ات السابقة بأنهاالدراس عنهذه الدراسة  تتميزلذلك  

طالب وهي املهارات لل االبتدائي من خالل تحديد املهارات األساسية في الرياضيات التي يتم تدريسها في الصف األول  في اململكة العربية السعودية

التركيز على نقاط وسيتم االستفادة منها في  وسيتم تصميم اختبار لهذه املهارات لتطبيقه على الطالب، ،الوظيفية األساسية لطالب التربية الفكرية

راسة بنتائج ومقترحات وتوصيات التي أجريت فيها الد محافظة الرسالتربية والتعليم في  ادارةتزويد  ومن ثم ،الضعف لدى الطالب املعاقين فكريا

لالستفادة منها في الوقوف على نقاط القوة والضعف في البرامج املقدمة ملعالجة جوانب الضعف والقيام بدورات تدريبية للمعلمين بهدف  الدراسة

مستوى مهارات ات لتسهم في توضيح مثل هذه الدراس إلى. وبذا تبدو الحاجة ملحة وتقديم املعلومات التي تخدم هذه الفئة ،توجيههم وارشادهم

 ، وهذا ما سعت الدراسة الحالية إليه.  الرياضيات لدى الطالب املعاقين فكريا
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 :اإلجراءات امليدانية
 :املنهج

 تمد على دراسة الواقع أو الظاهرة قامت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، والذي اع
 
  كما توجد في الواقع، واهتم بوصفها وصفا

 
وعبر  ،دقيقا

 
 
  ،عنها تعبيرا كيفيا

 
من خالل اعطاء وصف رقمي يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها،  من خالل وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها، وأيضا كميا

 وارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى.
 العينة

الدراسة من جميع الطالب  عينة تتكونودية، و تكون مجتمع الدراسة من الطالب املعاقين فكريا بدرجة بسيطة في اململكة العربية السع

 ،(44، وبلغ عددهم )االبتدائية واملتوسطة والثانوية في محافظة الرس في مدارس البنين والبنات املعاقين فكريا امللتحقين باملدارس العادية في املراحل

تم تطبيق االختبار على جميع الطالب املعاقين و  لباحثان بها،حيث تم اختيار محافظة الرس بطريقة قصدية حيث يعمل ا .( طالبة25( طالبا، و)19)

 م(.2018-2017) (ه1439-1438) خالل الفصل الثاني من العام ،(االبتدائية واملتوسطة والثانوية) ناثفكريا في محافظة الرس في مدارس الذكور واإل 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.1والجدول رقم ) جة.( در 50تم استبعاد بعض الحاالت من مجتمع الدراسة التي يقل ذكاؤهم عن )

 التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة :(1جدول)
 النسبة التكرار الفئات 

 %43 19 ذكر الجنس

 %57 25 أنثى

 %43 19 ابتدائي املرحلة الدراسية

 %25 11 متوسط

 %32 14 ثانوي 

 %100 44 املجموع

 :داة الدراسةأ

  الرياضياتقام الباحثان ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن اختبار لتشخيص مهارات   
 
كتاب ، وذلك عن طريق مراجعة للطالب املعاقين فكريا

  معلمي الطالبومقابلة ، وإجراء دراسة استطالعية الصف األول االبتدائي
 
لإلفادة  مقرر الرياضيات؛في ومناقشتهم ومعلمي التعليم العام  املعاقين فكريا

وكذلك من خالل الخبرات العلمية والعملية في هذا املجال  ،من خالل الزيارات امليدانية واملقابالت املهارات التي يدرسها الطالب منهم في تحديد أهم

 عليها يحصل أن يمكن درجة أقل ب على املهارات.عليها مستوى مرتفع لدى الطال  اإلجابة تعكس ،مهارة(18) من بصورته النهائية للباحثين. تكون االختبار

نجح في أداء املهارة، أدى جزء من املهارة، فشل في  ويقابل كل عبارة من عبارات املقياس قائمة تحمل العبارات التالية: (،36درجة) وأعلى (،0) الطالب هي

 ال يأخذ أية درجة. اإلجابةفشل في ذا إالسؤال يأخذ درجة، و  عن جزء منجاب أذا إالطالب بطريقة صحيحة يأخذ درجتين، و  أجابذا فإ أداء املهارة،

 :الدراسة أداة صدق

من أعضاء هيئة  النفس وعلم الخاصة التربية مجال في محكمين خبراء على عشرة عرضها تم فقد ألداةل الظاهري  صدقال من للتحقق

للتأكد من صدق محتوى االختبار وسالمة محتواه من  الفكرية، اإلعاقةومعلمي /كلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس، جامعة القصيم في التدريس

مالحظات يبديها  ة، وأيالناحية العلمية واللغوية ومدى مالءمته ملستوى الطالب، ومدى ارتباط مفرداته باملحتوى واملستوى الذي وضعت لقياسه

 من بحذف بعض الفقرات قام الباحثان املحكمين اقتراحات على وبناء (،20) من ى املحكمينعل توزيعها تم التي األولية بصورته االختبار تكون ن. و املحكم

والتي  واعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية وبهذه الطريقة تم التأكد من صدق األداة ئهم.آلرا وفقا ،ودمج بعض املهارات ،وتعديل بعضها ،االختبار

 .( مهارة18تكونت من )

 :دراسةثبات أداة ال

 معامل االتساق الداخلي .1

ارات بقام الباحثان بحساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة االتساق الداخلي لالستبانة، حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من ع     

 لتالي:رقمين عشريين، كما هو موضح في الجدول ا إلىاالختبار والدرجة الكلية لالختبار وتم تقريب األرقام 
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 معامل ارتباط )بيرسون( درجة العبارة مع الدرجة الكلية للمقياس: (2) جدول 
 معامل االرتباط للمقياس رقم العبارة معامل االرتباط للمقياس رقم العبارة

1 0.79** 10 0.87** 

2 0.73** 11 0.83** 

3 0.91** 12 0.84** 

4 0.65** 13 0.84** 

5 0.76** 14 0.85** 

6 0.84** 15 0.79** 

7 0.75** 16 0.83** 

8 0.79** 17 0.73** 

9 0.85** 18 0.80** 

 معامل ألفا كرونباخ .2

( يوضح معامالت 3لقياس مدى ثبات أداة الدراسة)االختبار( استخدم الباحثان )معادلة كرونباخ ألفا( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم )     

 ثبات األداة. 

 )كرونباخ ألفا( لقياس ثبات أداة الدراسةمعامل  :(3جدول )

 التجزئة النصفية ثبات االختبار عدد العبارات االختبار

 0.90 0.97 18 الرياضياتاختبار 

الثبات كما أن معامل  (،0.97) عال حيث بلغكرونباخ ألفا( طريقة )باستخدام ( أن معامل الثبات العام ألداة الدراسة 3يتضح من الجدول رقم)     

 وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليه في التطبيق امليداني للدراسة. ( 0.90بطريقة التجزئة النصفية بلغ )

 جراءات الدراسةإ

 سارت اجراءات الدراسة وفقا للخطوات اآلتية:

 فكريا عليها، وذلك من خالل: تحديد مهارات الرياضيات التي سيتم تشخيص الطالب املعاقين .1

 .االطالع على الدراسات والبحوث السابقة في مجال مهارات الرياضيات 

 .دراسة األدبيات التي تناولت مهارات الرياضيات 

 األول  سؤال معلمي التعليم العام عن أهم مهارات الرياضيات التي يتم تدريسها للطالب واملوجودة في مناهج الصف األول االبتدائي للفصلين

 والثاني.

 .حصر مهارات الرياضيات واعداد قائمة بها 

 .عرضها على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمي التربية الخاصة ومعلمي الرياضيات باملدارس 

 .تعديل القائمة في ضوء آراء املحكمين، ووضعها في صورتها النهائية 

 تحديد مجتمع الدراسة وعينته. .2

 عداد اختبار بمهارات الرياضيات.ا .3

 عرض االختبار على املحكمين للنظر في مناسبته مع مهارات الرياضيات التي تم تحديدها. .4

 وضع تعليمات لتطبيق االختبار وشرح آلية تطبيقه للمعلمين. .5

 تطبيق االختبار على عينة البحث في برامج التربية الفكرية في محافظة الرس. .6

 ه ودرجاته في جداول.جمعه، وتفريغ بيانات .7

 معالجة الدرجات احصائيا وبيان مستوى مهارات الرياضيات عند الطالب. .8

 التعرف على الداللة االحصائية للفروق بين متوسطات تقديرات عينة البحث ملهارات الرياضيات، وفقا ملتغيرات: الجنس، واملرحلة الدراسية .9

 للطالب.

 ات.تفسير النتائج وتقديم التوصيات واملقترح .10
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 :املستخدمة اإلحصائية األساليب
  :التالية اإلحصائية األساليب باستخدام (SPSS) اإلنسانية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدام تم

 .معامل كرونباخ ألفا لحساب معامل ثبات االختبار 

 ثبات االختبار من للتأكد بيرسون  ارتباط معامل. 

  املئوية والنسب الحسابية واملتوسطات التكراراتحساب. 

 .تحليل التباين األحادي 

 :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
، ثم املقارنة بين هذه الرياضياتفي  فكرياضوء أهدافه التي يسعى إليها في تشخيص مستوى مهارات الطالب املعاقين  تم استعراض نتائج البحث في     

 ملتغير املرحلة والجنس، وذلك وفقا 
 
 ملا يلي:املهارات تبعا

 نتائج الفرض األول وتفسيره .1

الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في الرياضيات  اإلعاقةيختلف مستوى أداء الطالب ذوي  "ينص الفرض األول على أنه:      

 ."كما يقيمها املعلمون على قائمة تقييم مهارات الرياضيات

 ،الرياضيات مهارات في فكريااملعاقين  الطالب ملستوى مهاراتواالنحرافات املعيارية  الحسابيةاستخراج املتوسطات  تم الختبار صحة هذا الفرض     

 والجدول أدناه يوضح ذلك.

 الرياضياتمهارات في  فكرياواالنحرافات املعيارية ملستوى مهارات الطالب املعاقين  الحسابيةاملتوسطات  :(4جدول )
 املستوى  االنحراف املعياري  حسابيالاملتوسط  رةاملها الرتبة الرقم

 متوسط 0.886 1.23 .تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة أو أكثر 2 1

 متوسط 0.939 0.95 .تحديد األنماط وتوسيعها وإنشاءها 6 2

 متوسط 0.905 1.14  .( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية20تسمية األعداد ضمن العدد ) 3 3

 متوسط 0.795 0.80 .(100قراءة األعداد ضمن العدد ) 12 4

 متوسط 0.878 0.86 .( بطرق مختلفة100عداد ضمن العدد )أل كتابة ا 8 5

 متوسط 0.914 0.95 .(100مقارنة األعداد ضمن العدد ) 6 6

 متوسط 0.883 0.68 .( باستعمال خط األعداد100ترتيب األعداد ضمن العدد ) 15 7

 متوسط 0.987 0.84 .تحديد األعداد الترتيبية حتى العاشر 9 8

 متوسط 0.954 0.70 .الخطوات األربع تباعاحل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع  14 9

 متوسط 0.954 0.80 .تمثيل جمل الجمع والطرح باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية 12 10

 منخفض 0.865 0.64 .ل الجمع والطرح بالرموزكتابة جم 17 11

 متوسط 0.947 0.82 .( أفقيا ورأسيا12جمع عددين ضمن العدد ) 10 12

 متوسط 0.947 0.82 .( أفقيا ورأسيا12طرح عددين ضمن العدد ) 10 13

 متوسط 0.892 1.25 .(املساحة-السعة-الوزن-الطول مقارنة األشياء حسب ) 1 14

 متوسط 0.974 1.07 .(املساحة-السعة-الوزن-الطول ء حسب )ترتيب األشيا 5 15

 متوسط 0.930 1.14 .(ينزلق-يتراص-خاصية )يتدحرجتصنيف املجسمات وفق  3 16

 متوسط 0.934 0.68 .( ووصفهااملثلث-الدائرة-املستطيل-املستوية )املربعتعرف األشكال  15 17

 منخفض 0.697 0.55 .العد بالترتيب على لوحة املائة 18 18

 متوسط 0.726 0.88 املهارات ككل

 
، 16، 3، 1، 14):التي تمثل األرقام اآلتيةاملهارات وقد حصلت ، (1.25-0.55بين ) قد تراوحت ما ةالحسابياملتوسطات أن  السابقالجدول  يتضح من     

 بالترتيب كما يلي: وهي ، وكانت بمستوى متوسط،متوسط حسابيأعلى على  (15

 .املساحةو ، السعةو ، الوزنو  ،الطول ب: شياء حسمقارنة األ  .1

 .تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة أو أكثر .2

 .( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية20تسمية األعداد ضمن العدد ) .3

 .ينزلق-يتراص-يتدحرجتصنيف املجسمات وفق خاصية:   .4

 .املساحة-السعة-الوزن-الطول ترتيب األشياء حسب:   .5
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وهي مرتبة من  متوسط، إلى، وكانت بمستوى ضعيف (17، 7, 11، 18على أقل متوسط حسابي والتي تمثل األرقام:) املهارات التالية حصلتبينما       

 األقل متوسط كما يلي:

 .العد بالترتيب على لوحة املائة .1

 .كتابة جمل الجمع والطرح بالرموز .2

 .خط األعداد( باستعمال 100ترتيب األعداد ضمن العدد ) .3

 املثلث( ووصفها. -الدائرة -املستطيل -املستوية )املربعتعرف األشكال   .4

عند الطالب  الرياضياتوال توجد دراسة سابقة حددت مستوى مهارات  .وبمستوى أداء متوسط (0.88ككل ) للمهارات الحسابيوبلغ املتوسط      

 .يناملعاقين فكريا حسب علم الباحث

حركي أيسر للطفل من املهارات املعرفية التي تعتمد  الحساملعرفية التي تعتمد على الجانب  أن تعلم املهارات على واضح مؤشر النتيجة وهذه

 أساسا على العمليات العقلية العليا.

ات العقلية كالقدرة صعوبة هذه املهارات بالنسبة لألطفال املعاقين فكريا من جهة، وألنها تتطلب نموا في العملي إلىوقد يعزى السبب في ذلك 

هذا باإلضافة . في الوقت الذي تتدنى فيه قدرات املعاقين فكريا في هذا الجانب على الحفظ والتذكر والفهم واالنتباه والتحليل والتركيب من جهة أخرى،

 .(Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez, 2019ومعقدة )حاجاتهم التعليمية عميقة ومتنوعة إلى أن 

 كم 
 
يعانون من القصور في القدرات العقلية، حيث أنهم يعانون من قصور في االنتباه، واالدراك، والتذكر، وتكوين املفاهيم، وهذا كله  ا أن املعاقين فكريا

 (.2016من شأنه أن يحول دون تحقيق واكتساب املهارات)حافظ،

أساليب التدريس، وعدم فعالية وسائل التعليم املستخدمة، وقصور وضعف لعدة أسباب منها: عدم فعالية يعود ( ان ذلك 2011،خضر)كما تؤكد  

كما أن املمارسات التعليمية واألولويات واستعداد املنهج، وتهميش قياس مستوى األداء الحالي للطالب، وعدم فعالية أساليب التقويم املستخدمة. 

كما أنهم يمتازون بعدم االعتماد  .Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez (2019ذلك )املعلمين الذين يخدمون هذه الفئة تلعب دورا في 

مما يؤثر على موقفهم من التعلم ونتائج  ،، والرفض والعناد والتصرف بخالف ما يطلب منهثقة بالنفسعلى الذات، وعدم وجود املبادرة، وعدم وجود ال

  (. SHAPOVALOVA, KARYNBAEVA, EMELYANOVA, BORISOVA and ABRAMENKO,2018)التعلم 

 ،التوقعات املنخفضة من قبل املعلمين تجاه الطالب املعاقين فكريا  Victoria, Carey, Jennifer and Belva (2018)كما يذكر كل من      

 ضرورة إلى( 2016،والبواليز ايطةاملع) يؤكد و  . من هؤالء الطالب للمهارات األكاديمية (%80)امتالك يؤثر على مستوى  ،واقترانها بنقص الفرص لديهم

السلوك، وصياغة األهداف التعليمية من خالل الخطة التربوية  خاصة برامج تعديلبلنظري والتركيز على البرامج التدريبية، االهتمام بالجانب العملي وا

ن قياس مستوى األداء الحالي، والسلوك املدخلي، الفردية، واستخدام املقاييس الصادقة، وأن تلبي الخطة التربوية الفردية الحاجات التي تنتج م

 تقييم مستمر لتقديم الخدمات املناسبة.  إجراء إلىباإلضافة 

( ان الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية يظهرون قصورا واضحا أثناء تعلم املهارات األكاديمية 2010)حيث أشار الناصر منطقية النتيجة وهذه

( بأن جزءا من أسباب ضعف تلك املهارات لدى ذوي اإلعاقة الفكرية يرجع إلى استخدام 2017 )جمي واملطيري الع بشكل عام. ويؤكد عليه كال من 

 املعلمين طرقا تقليدية، واالفتقار إلى استخدام استراتيجيات فعالة في تنمية تلك املهارات لديهم.

فقد كشفت غالبية األبحاث حول محتوى  للطالب املعاقين فكريا،املقدمة  التدريبيةضعف البرامج  إلىويعزو الباحثان هذه النتيجة أيضا   

الفكرية بأنها ركزت على املهارات الحياتية الوظيفية كاملهارات املهنية والترفيه واملساعدة الذاتية، بينما  اإلعاقةاملناهج الدراسية املقدمة لألفراد ذوي 

 .Shurr and Bouck) (2013 , لرياضيات والعلوم والقراءة%( فقط كمهارات ا19ركزت على املهارات املعرفية بنسبة )

تدريب  إلىهي مهارات سهلة، بينما املهارات التعليمية األخرى أكثر صعوبة وتحتاج فيها التي نجح الطالب وحققوا أداء جيدا كما أن املهارات 

ويحتاج هؤالء عليها.  األداءلذلك معظم الطالب فشلوا في  ،لطالبوقت وجهد من قبل ا إلىتحتاج كما  ،مكثف وتكرار وتجزئة للمهارات من قبل املعلم

عه الطالب استخدام طريقة التدريب الفردي التي توفر للطفل املعاق فكريا الوقت الكافي والجهد املناسب واألدوات وأسلوب التعزيز الذي يشج

ة ومهنية لوضع أساليب تقويم تناسب هذه الفئة، وعدم وجود كتاب كفاءة علمي يكما يمكن أن تكون األسباب عدم وجود فريق متخصص ذ باستمرار.

 للمعلم يوضح له األسباب املالئمة لتقييم الطالب، وعدم تدريب املعلم على استخدام أساليب تقويم متنوعة ومتطورة.

 وتفسيره ثانينتائج الفرض ال .2

في مستوى مهارات الرياضيات ( بين متوسطات درجات الطالب α≤ 0.05عند )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية " : على أنه الثانيينص الفرض 

 "جنس الطالب إلىتعزى 

ملستوى الطالب املعاقين فكريا في مهارات  واالنحرافات املعيارية الحسابيةاستخراج املتوسطات ب انالختبار صحة هذا الفرض قام الباحث

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،حسب متغير الجنس الرياضيات
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 حسب متغير جنس الطالب الرياضياتألداء الطالب على اختبار واالنحرافات املعيارية الحسابية املتوسطات : (5) جدول 

 االنحراف املعياري الحسابياملتوسط  الجنس

 0.477 0.32 ذكور

 0.57 1.31 اناث

 في املتوسطات 5يبين الجدول )    
 
 ظاهريا

 
، حيث بلغ الرياضياتعيارية بين الذكور واإلناث في االجابة على فقرات اختبار واالنحرافات املالحسابية ( تباينا

تم استخدام تحليل التباين املتعدد لألداة الحسابية ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات (. 1.31( ولإلناث)0.32للذكور )الحسابية املتوسط 

 (.5ككل جدول )
 الرياضياتاالجابة على فقرات اختبار  فيألثر الجنس  دياألحاتحليل التباين : (6جدول )

 

 

 الجنس

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 *0.000 37.179 10.649 1 10.649 بين املجموعات

 0.286 42 12.030 داخل املجموعات

  43 22.679 املجموع

 .اإلناثولصالح  الرياضياتفي تشخيص مهارات  α≤   (0.05مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة هذه نتائج تأشار 

 عدم وجود فروق بين الذكور واالناث. إلى( التي أشارت 2011)الخالدي دراسة  نتائج وهي تختلف مع

 اإلعاقةيستخدمها املعلمون واملعلمات في تدريس الطالب والطالبات من ذوي  ت التعليمية التياالستراتيجيا اختالف إلىراجع  نيوهذا برأي الباحث     

 .الفكرية

تحصيل الطالب إذا درستهم معلمة، كما يتفق مع ما دراستها، والذي يدعم فرضية تحسن  ( في2017(فرغلي تتفق نتائج الدراسة مع ما أشارت اليه بينما 

 (.Antecol, Eren and Ozbeklik, 2012 كدراسة أنتيكول ؛ ارين وأوزبكليك) وجدته بعض الدراسات السابقة

 نتائج الفرض الثالث .3

( بين متوسطات درجات الطالب في مستوى مهارات الرياضيات α≤ 0.05عند )حصائية اتوجد فروق ذات داللة : "الثالث على أنه ينص الفرض

 " املرحلة الدراسية إلىتعزى 

واالنحرافات املعيارية ملستوى الطالب املعاقين فكريا في مهارات الحسابية استخراج املتوسطات ض قام الباحثان بالختبار صحة هذا الفر 

 حسب متغير املرحلة الدراسية، والجدول أدناه يوضح ذلك. الرياضيات

 تغير املرحلة الدراسية للطالبحسب م الرياضياتواالنحرافات املعيارية ألداء الطالب على اختبار الحسابية املتوسطات : (7) جدول 

 االنحراف املعياري الحسابياملتوسط  املرحلة الدراسية

 0.53 0.43 ابتدائي

 0.79 1.17 متوسط

 0.59 1.27 ثانوي 

 في املتوسطات 7يبين الجدول ) 
 
 ظاهريا

 
متوسط،  ابتدائي،) حسب املرحلة الدراسية واالنحرافات املعيارية بين الطالبالحسابية ( تباينا

 (.1.27(، والثانوية)1.17(، واملتوسطة)0.43) االبتدائيةلطالب املرحلة الحسابية ، حيث بلغ املتوسط الرياضياتثانوي( في االجابة على فقرات اختبار 

 (.8جدول ) ،تم استخدام تحليل التباين املتعدد لألداة ككلالحسابية ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات 

 الرياضياتاختبار ألثر املرحلة التعليمية على االجابة على فقرات  األحاديتحليل التباين  :(8)ول جد

 

 

املرحلة 

 الدراسية

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 *0.001 8.894 3.431 2 6.862 بين املجموعات

 0.386 41 15.817 داخل املجموعات

  43 22.679 املجموع

بين الطالب املعاقين  الرياضياتفي تشخيص مهارات α≤ (0.05مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة هذه نتائج أشارت

 (. 8.894فكريا حسب املرحلة الدراسية حيث بلغت قيمة )ف( )
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 الرياضياتألثر املرحلة على األداء على اختبار ية شفاملقارنات البعدية بطريقة : (9جدول )

 .Sig متوسط الفرق  املقارنات البعدية

 *0.013 0.73- االبتدائي مع املتوسط

 *0.002 0.84- االبتدائي مع الثانوي 

 0.911 0.11- املتوسط مع الثانوي 

 (α  ≤0.05)* توجد فروق عند                                

، وجاءت الفروق لصالح املرحلة ةواملتوسط ة( بين املرحلتين االبتدائيα  ≤0.05) عند حصائيةا( وجود فروق ذات داللة 9دول )يتبين من الج

، وجاءت الفروق لصالح املرحلة الثانوية، بينما ال توجد ةوالثانوي االبتدائية( بين املرحلتين α  ≤0.05) عند حصائيةاوجود فروق ذات داللة و  املتوسطة.

 (.α  ≤0.05روق بين املحلتين املتوسطة والثانوية عند )ف

 اذ ان طالب املرحلة االبتدائية أظهروا متوسط الرياضياتواملالحظ من الجدول السابق أثر املرحلة الدراسية في االجابة على اختبار 
 
 حسابي ا

 
 ا

 Bochner (2003)حيث تتفق مع دراسة أوثريد وبوتشنير بقة.ومستوى أقل من طالب املرحلة املتوسطة وهو أمر منسجم مع نتائج الدراسات السا

Outhred and  تعرضهم للبرامج التدريبية نجد أنهم ينمون  إلىالعقلية املتوسطة في العمر باإلضافة  اإلعاقةالتي وجدت أنه مع تقدم األطفال ذوي

 ملبكرة.مهارات العد ومفاهيم األعداد والتي ال تظهر لديهم في مستوياتهم العمرية ا

وتم  خالل السنوات السابقة، أن الطالب في املرحلتين املتوسطة والثانوية قد تدربوا على هذه املهارات بشكل كبير راجع نيوهذا برأي الباحث

 قارنة بعمرهم.على العكس من طالب املرحلة االبتدائية، كما أن هذه املهارات سهلة عليهم بامل ،وتم تعزيزهم عليها عدة تكرار هذه املهارات مرات

 :الخالصة
 :التوصيات

 .الفكرية اإلعاقة ذوي  من الطالب تعليم برامج على التركيز .1

 الفكرية قبل البدء بتعليمهم. اإلعاقةذوي  لطالبامهارات القيام بتشخيص  .2

 لتعزيز للطالب.التركيز على نقاط الضعف عند الطالب واستخدام طرق تدريس واستراتيجيات تتناسب مع هذه الفئة مع التكرار وا .3

 ضرورة اشراك األسرة في عملية تعليم املعاقين فكريا. .4

 وضع خطط تربوية وخطط تعليمية لكل طالب مع القيام بالتشخيص القبلي والتكويني والبعدي للمهارات. .5

 على عمليتي التشخيص والعالج للمشكالت األكاديمية. املعلمين ضرورة تدريب .6

 لهم بأساليب جذابة وشيقة وممتعة.، وتقديمها التي تقدم للطالب املعوقين فكريا تنويع األنشطة والبرامج التربوية .7

؛ معلمي األطفال املعاقين فكريا على مختلف األساليب التعليمية، والتي تتناسب مع خصائص ومتطلبات الفئة التي يتعاملون معها تدريبضرورة  .8

 ين، ومعرفة أحدث الوسائل التي توصل إليها العلم بهذا املجال.وذلك من أجل زيادة معرفتهم بأساليب رعاية وتأهيل املعوق

 دراسات على فئة اإلعاقة الفكرية، وقياس مهارات أخرى عند هذه الفئة، واجراء دراسات على تنمية املهارات املختلفة.ال مزيد من اجراء .9

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

اقع ( 2016)، حسن، حمودة؛ و إبراهيم، بشري  .1 القابلين للتعلم( باملرحلة االبتدائية في الفكرية ) اإلعاقةتعليم الرياضيات والعلوم لذوي و

 .مصر مجلة القراءة واملعرفة ،منطقة جازان(السعودية )اململكة العربية 

دار  ،اهيم عبدهللا(. عمان)ترجمة: سهى أحمد، ابر  ،مقدمة في تربية وتعليم الطفولة املبكرة من مرحلة ما قبل املدرسة( 2005) ،برور، جوان .2

 الفكر للنشر والتوزيع.

 عمان. دار الفكر للنشر والتوزيع ،العقلية دليل املعلمين وأولياء األمور اإلعاقة (2007) ،الحازمي، عدنان ناصر .3

ائي بمعاهد وبرامج التربية وحدة مقترحة في التربية االسالمية لتكوين املفاهيم الدينية لدى تالميذ الصف األول االبتد( 2016) ،حافظ، وحيد .4

 https://doi.org/10.12816/0036978، 174-131  ،79، السعودية -النفسدراسات عربية في التربية وعلم  ،الفكرية

لدى  الرياضياتمهارات ترح باستخدام الحاسوب في تنمية فاعلية برنامج تعليمي مق( 2017) ،وجماع، عبد الحميدحسب هللا، عبد السالم؛  .5

 رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان االسالمية، الخرطوم. ،ين عقليا القابلين للتعلم بمعهد سكينةاملعاق
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الذهنية البسيطة املدمجين وغير املدمجين في  اإلعاقةذو  الطالبوالقراءة لدى  الرياضياتالفروق في بعض مهارات ( 2011) ،الخالدي، منى .6

 الخليج العربي، البحرين. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ،سلطنة عمان

رسالة  ،املشكالت التربوية املتضمنة في تدريس الطالب املعاقين عقليا دراسة حالة والية الخرطوم( 2011) ،خضر، عوضيه عبد الرحمن .7

 ماجستير، جامعة أم درمان، السودان.

 .ن،عما،دار الفكر  ،التربية الخاصة إلىاملدخل ( 2009) ،الخطيب، جمال؛ والحديدي، منى .8

فاعلية برنامج باستخدام الكمبيوتر لتجهيز املعلومات في تحسين عمليتي الجمع والطرح لدى األطفال ( 2005) ،خليفة، وليد السيد أحمد .9

 رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الزقازيق. ،املتخلفين عقليا القابلين للتعلم

النظرية العقلي )لم املخ ذو االحتياجات الخاصة: كيف يتعلم املخ ذو التخلف سلسلة كيف يتع( 2007) ،خليفة، وليد السيد؛ وعيس ى، مراد .10

 .والنشردار الوفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية،  ،والتطبيق(

 رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، ،تعليم مهارتي الجمع والطرح للطلبة املعوقين عقلي باستخدام الحاسوب( 2001) ،دياب، فتحية .11

 عمان. األردنية، الجامعة

 .دار الفكرعمان، ، 3ط ،العقلية اإلعاقةمقدمة في ( 2005) ،الروسان، فاروق .12

  ،(2005) ،الزيود، نادر فهمي .13
ً
 .الفكردار  عمان، ،3ط،تعليم الطالب املتخلفين عقليا

الفكرية في محافظة  اإلعاقةي ذو  الطالبفاعلية برنامج تدريبي سلوكي في خفض بعض املشكالت السلوكية لدى ( 2014) ،السرحان، حنين .14

 منشورة، جامعة عمان العربية، األردن. رسالة ماجستير غير ،املفرق 

 .بيروت ،دار العلم للماليين ،ذوو القصور العقلي الترويح عنهم وتأهيلهم اجتماعًيا( 2005) ،سيسالم، كمال .15

 2002) ،شاش، سهير محمد .16
 
 .القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق  ،دمجبين العزل وال ( التربية الخاصة للمعوقين عقليا

 بمرحلة  للطالباملهارات اللغوية الوظيفية الالزمة ( 2018) ،وزغاري، محمد ؛شحاته، حسن؛ بحيري، عطاء؛ جاب هللا، علي .17
ً
املعاقين عقليا

 .128-96 ، والنفسيةاملجلة الدولية للدراسات التربوية ، اإلعداد املنهي بمدارس التربية الفكرية

، البسيطة العقلية اإلعاقة ذوي  األطفال لدى األكاديمية املهارات مقياس ،(2017) ،عبد العزيز؛ أحمد، مروة؛ والكيالني، السيدالشخص،  .18

 . 658-565 ،49مجلة االرشاد النفس ي، ع 

ديد مستوى أداء طالب برنامج الكتروني مقترح لتح( 2016) ،املفرجي، حسنيةو املحروقي، عبد الباسط؛ الخاطري، نورة؛  الشرقاوي، صابر؛ .19

 .198-160،(3املجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية، مصر، ع) ،الرياضيات فيالفكرية والتوحديين  اإلعاقة

طة فاعلية اكساب األطفال املعاقين عقليا القابلين للتعلم بعض املفاهيم الزمنية باستخدام األنش( 2013) ،وخليل، رشا ؛صالح، ماجدة .20

 .142-106 ،(136ع) ،التربوية، مجلة القراءة واملعرفة

املعاقين  الطالبفعالية الخطة التربوية الفردية املعززة بالحاسوب في تنمية بعض املفاهيم الرياضية لدى ( 2008) ،الصالحات، محمد موس ى .21

 معة عمان العربية، األردن.رسالة دكتوراه غير منشورة، جا ،عقليا القابلين للتعلم باململكة العربية السعودية

أثر برنامج مقترح قائم على األنشطة البيئية لتنمية مهارات القراءة والحساب باستخدام الحاسب األلي للطلبة ذوي ( 2017)، طلبة، منى حلمي .22

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد الثاني، العدد الثاني. ،اإلعاقات املتعددة

 اإلعاقةذوات  للطالباتفي تنمية بعض مهارات القراءة لدى  IPad أهمية استخدام األجهزة اللوحية( 2017) ،واملطيري، حنان ؛رالعجمي، ناص .23

 .122-83 ،(18)5مجلة التربية الخاصة والتأهيل، ، مصر .الفكرية البسيطة من منظور املعلمات

 في اململكة  الطالبتنمية املهارات االجتماعية واألكاديمية لدى أثر برنامج تدريبي سلوكي معرفي في ( 2010) ،العرايضة، عماد .24
ً
املعاقين عقليا

 غير منشورة، جامعة عمان العربية، االردن. دكتوراهرسالة  ،العربية السعودية

اإلسكندرية،  ،ةالبصري اإلعاقةدليل األسرة واملعلمة في تنمية املهارات االجتماعية لألطفال ذوي ( 2007) ،عواد، أحمد؛ وشريت، أشرف .25

 .الدوليةمؤسسة حورس 

فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات لدى  (2010) ،الغامدي، عبدهللا .26

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر. ،العقلية وتعديل سلوكهم التكيفي اإلعاقةاألطفال ذوي 

هل يتراجع أداء الطالب الذكور عندما تدرسهم معلمة؟: دراسة تجريبية على طالب الصفوف األولية  (2017) ،وعابدين محمود ؛رغلي، آالءف .27

 .164-144، (5)1فلسطين،  –القومي للبحوث  املركز-مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،بمدارس اسناد بمنطقة املدينة املنورة

 .مصر، مكتبة االنجلو ،سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم ،(2001) ،القريطي، عبد املطلب .28

 .القاهرة، مصر ،4ط ،دار الفكر العربي ،سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، (2005)،القريطي، عبد املطلب .29
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رات التفكير الحس ي الصوري والتحصيل فاعلية برنامج تعليمي قائم على أسلوب الخرائط املفاهيمية في تنمية مها( 2013) ،الكندري، عمر .30

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن. ،الدراس ي لدى الطالب املعاقين فكريا في دولة الكويت

 رشاددار ال ،"تعديل السلوك لألطفال املتخلفين عقليا باستخدام جداول النشاط املصورة "دراسات تطبيقية( 2003) ،محمد، عادل عبدهللا .31

 .القاهرة

درجة التزام معلمات املراكز الخاصة النهارية بتطبيق محتوى واستراتيجيات بناء منهاج األطفال ( 2016) ،والبواليز، محمد ؛املعايطة، خليل .32

افية اإلعاقةذوي   .52-13 ،(1)40 مجلة كلية التربية في العلوم النفسية، كلية التربية، عين شمس، ،العقلية في ضوء بعض املتغيرات الديموجر

 .الرياض ،مطابع الحميض ي ،الفكرية البسيطة اإلعاقةتدريس القراءة لذوي  ،(2010) ،الناصر، يزيد .33

 .عمان، ،دار وائل ،اإلعاقة العقلية( 2005) ،يحيى، خولة؛ وعبيد، ماجدة .34

 .نعما ،دار املسيرة ،البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة (2006) ،يحيى، خولة أحمد .35
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Abstract.     This study aimed to determine the performance of students with intellectual disabilities who are able to 

learn the first graders’ skills in mathematics. The study population consists of all the intellectually disabled boys’ 
and girls’ students enrolled in primary, middle and secondary public schools in the governorate of Al -Res. The 
numbers of students were 44. The researchers used the descriptive approach in which they built a test to diagnose 
the mathematics skills of students with intellectual disabilities as the study tool.  

      The results indicated that the level of students in the skills as a whole was in the average. There were also 

significant differences in the diagnosis of mathematics skills favoring female student. Differences were found 
between the primary and intermediate stages, in favor of the intermediate stage, and between the primary and 
secondary levels, favoring the secondary stage.  However there are no differences between the intermediate and 

secondary. 

Keywords: Intellectual disability; first grade; disabled students. 
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