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The Assessing the Effectiveness of a Training
Programme to Improve the Counting Ability of
Intellectually-impaired/Disabled Students from
Sudan Centre for Down Syndrome
Dr:Mansour B.Hagar Associate Professor
Dr:Abdelhamead .H. Amean Assistant Professor
Abstract: The aim of this study was to assess the
effectives of a training programme for improving the
counting skills of a group of intellectually impaired
students. Employing the experimental method, a test
was used as an instrument to collect relevant data;
the subjects were a group of students from Sudan
Centre for Down Syndrome, constituting the overall
population of the study( the sample was made up of
the whole study population). The data was then
analysed using SPSS.
The results showed that: There were statistically
significant differences of performance between pretest and posttest results, in favour of the latter.
Students ability to count was significantly-improved
after the subjects took the training course., There
were no gender-based statistically-significant
differences in the performance of the subjects.,
There were statistically-significant age-based
differences(childhood vs. adolescence/adulthood)
in the subjects' performance, in favour of
adolescence/adulthood., and There were no
statistically-significant
differences
in
the
performance of the subjects based on the type of
intellectual disability (primary or secondary
disability). In the light of the above-mentioned
findings, the study recommends that school teachers
be trained (in Special Education centres) to improve
their intellectually-impaired students'
counting
ability using the latest and most developed methods.
In addition, it seems that an overall reassessment of
Basic Education school curricula with a view to
catering for intellectually-impaired students, is
highly needed.
Key Words: Intellectually impaired, Down
syndrome, and Sudan,

فاعلية برنامج تدريبي لتحسين مهارة العد للتالميذ ذوي اإلعاقة

الفكرية (دراسة تطبيقية على تالميذ مركز السودان لمتالزمة داون
) السودان- –الخرطوم

 منصور بانقا حجر محمد األستاذ المشارك بجامعة الجزيرة.د

 عبد الحميد حسن حاج أمين األستاذ المساعد بجامعة المجمعة.د
 هدفت الدراسة إلى وضع برنامج تدريبي للتالميذ ذوي:ملخص
 وقد استخدمت،  وذلك لتحسين مهارة العد لديهم، اإلعاقة الفكرية
 وتكون مجتمع الدراسة، الدراسة المنهج التجريبي واالختبار أداة لها
من تالميذ مركز السودان لمتالزمة داون والبالغ عددهم اثنين وثالثين
 وتم، وكانت العينة قصدية تمثلت في جميع مجتمع الدراسة،تلميذا
، تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
وتوصلت الدراسة الي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء
على اختبار تعلم مهارة العد لدى ذوي اإلعاقة الفكرية قبل تطبيق
 و التوجد فروق، البرنامج التدريبي وبعده لصالح االختبار البعدي
ذات داللة إحصائية في األداء على اختبار تعلم مهارة العد لدى
التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بعد تطبيق البرنامج التدريبي ترجع إلى
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على اختبار تعلم، النوع
مهارة العد لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بعد تطبيق البرنامج
التدريبي ترجع إلى المرحلة العمرية ( طفولة – مراهقة ) لصالح
 في األداء على اختبار،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، المراهقة
تعلم مهارة العد لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بعد تطبيق البرنامج
) التدريبي ترجع إلى تصنيف اإلعاقة ( إعاقة أولية – إعاقة ثانوية
 وتوصي الدراسة بعقد دورات تدريبية للمعلمين بمراكز التربية،
الخاصة وذلك لتدريبهم على أحدث طرائق تعليم تالميذهم ذوي
اإلعاقة الفكرية وتدريبهم على مهارة العد ليكتسبوا الخبرة العلمية
 إعادة النظر في تنظيم وصياغة مناهج التعليم العام خاصة، العملية
مرحلة تعليم األساس ليستفيد منها التلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في
. تعلمه مع الواقع الحياتي

 السودان، متالزمة داون، العاقة الفكرية:كلمات مفتاحية
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مقدمة- :
ّ
إن التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية لقابلين للتعلم،
أكثر الفئات احتياجا ً إلى نوعٍ من التنمية الفورية،
لتوظيف إمكاناتهم ،وذلك بتحسين مهارة العد
لديهم  ،ومن ث َ َّم ضرورة رسم السياسات التربوية
المناسبة لتحسين إمكاناتهم وقدراتهم على التعلم،
و ذلك ألنّهم يتسمون بنمو معرفي بطي  ،ونواحي
عجز أكاديمي في مهارة العد].[1
لذا استهدفت هذه الدراسة وضع برنامج
تدريبي ،للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،وذلك
لتحسين مهارة العد لديهم.
مشكلة الدراسة:
حظيت مشكلة اإلعاقة الفكرية بمختلف
كبير في القرن العشرين وتُشير
مسمياتها،
ٍ
باهتمام ٍ
الدراسات المسيحية ،إلى انتشار كثير من حاالت
اإلعاقة الفكرية تتراوح بين ( )53حالة في كل
( )0111تلميذ من تالميذ مدارس األساس ،وبين
( )53حالة في كل ( )0111من السكان ،وهي
بين الذكور أعلى منها في اإلناث ،وبين المراهقين
أعلى منها بين األطفال و الراشدين ،وبين سكان
القرى أعلى منها بين سكان المدن ،ويتوقع ارتفاع
النسبة عما هي عليه اآلن ،بسبب انخفاض معدل
وفيات األطفال][2
لذا يصوغ الباحث مشكلة في تساؤل رئيس
هو:
ما فعالية برنامج تدريبي لتحسين مهارة العد
للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية؟

تنبع أهمية البحث من كون اهتمامه بشريحة
ذوي اإلعاقة الفكرية وتحسين مهارة العد
لديهم.
أهداف لدراسة:
تهدف الدراسة إلى معرفة األداء على
اختبار تعلم مهارة العد ،للتالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية ،قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعد
تطبيقه.
فروض الدراسة:
 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين األداء
على اختبار تعلم مهارة العد ،على التالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية  ،قبل تطبيق البرنامج التدريبي
وبعد تطبيقه .
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية ،في األداء
على اختبار تعلم مهارة العد بعد تطبيق البرنامج
التدريبي ،ترجع إلى جنس التلميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية ( ذكر ،أُنثي ) .
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية ،في األداء
على اختبار تعلم مهارة العد بعد تطبيق البرنامج
التدريبي ،ترجع إلى المرحلة العمرية للتلميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية (طفولة ،مراهقة) .
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية ،في األداء
على اختبار تعلم مهارة العد بعد تطبيق البرنامج
التدريبي ،ترجع إلى تصنيف اإلعاقة (إعاقة أولية
– إعاقة ثانوية).
مصطلحات الدراسة:

أهمية لدراسة:
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.0اإلعاقة الفكرية( :حالة ينخفض فيها الذكاء
العام عن المتوسط ويصاحبها سلوكيات
توافقية سيئة) ]. )[2
 .2ذوي اإلعاقة الفكرية :يُقصد به في هذا
البحث التلميذ المنتظم بمركز السودان
لمتالزمة داون ،الذي تتراوح نسبة ذكائه بين
( ) 51- 31درجة طبقا ً لمقياس ستانفورد بينه
للذكاء .

عبارة عن تقليد ال غيره ّ ،
ألن فهم الطفل للعد
يتوقف على السن و التعلم  ،فقد ُوجد ّ
أن الطفل
السوي عندما يبلغ الرابعة من عمره يستطيع عد
شيئين  ،و يستطيع عندما يبلغ الخامسة من عمره
عد أربع أشياء  ،وحل مسائل حسابية بسيطة
مستخدما ً العد على أصابعه أو أصابع اآلخرين ،
و يدرك الطفل في نهاية المرحلة التساوي و
التناظر و التماثل في التجمعات المختلفة ]. [3
األصول المنطقية لمهارة العد -:

 .5مهارة العدد  :ويُقصد بها معرفة أشكال
األرقام ( ، )01 -0ومعرفة كتابة هذه
األرقام .
 . 4البرنامج التدريبي  :البرنامج المستخدم في
هذا الدراسة هو برنامج مخطط و منظم في
ضوء أسس علمية تربوية يستند إلى نظرية ( جان
بياجه )  Gean Biagetللنمو المعرفي  .وقد تم
تحديد مهارة العد على ضوء هذه النظرية.
حدود البحث :
الحدود الموضوعية  :التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية بمركز السودان لمتالزمة داون .
الحدود الزمانية  :العام الدراسي 2122 -2105م
الحدود المكانية  :الخرطوم  -السودان

اإلطار النظري والدراسات السابقة :
 -0مهارة العد - :Number skill
عندما يبدأ الطفل الكالم ،يستعمل الكلمات الدالة
على األرقام  ،ولكن بدون فهم و استعمال طفل
في الثالثة من عمره  ،للكلمات الدالة على األرقام

لم ير علماء الرياضيات قديما ً ضرورة ً لتعريف
العد  ،حيث أنّه من البساطة في تكوينه  ،بشكل ال
يجعله في حاجة إلى غيره  ،ويري بعضهم ّ
أن
العدد تجريد كامل ال يمكن أن يدركه الطفل بأحد
حواسه مثل أشياءٍ بعينها  ،فالعدد موجود بصرف
النظر عن أي تمثيل له  ،كما ارتبط تعريف العدد
بفكرة الفئة  ،و ارتبط تعريف المفهوم بهذه الفكرة
أيضا ً  ،حيث تنتمي عملية تكوين المفهوم في
جوهرها لناتج الفئات  ،فهنالك نوعان من النشاط
العقلي المتعلق بتكوين المفهوم  ،النوع األول :
النشاط اإليجابي بتكوين المفهوم ُ ،ويقصد به قيام
الفرد بتصنيف األشياء في فئات  ،ويحدد بعد ذلك
الفئة لفظيا ً  ،و النوع الثاني  :النشاط السلبي
بتكوين المفهوم  ،و الذي يعني مالحظة الفرد
تصنيفا ً جاهزا ً  ،وعليه أن يحدد الفئة لفظيا ً .
علي الرغم من ّ
أن ( بياجيه )  Gean Biagetلم
يورد في مؤلفاته تعريفا ً محددا ً للمفهوم وذلك
الهتمامه بالعمليات العقلية التي تكمن وراء تكوين
المفهوم ونموه  ،فإنّه يرى ّ
أن المفاهيم تتكون عن
طريق التجميع  ،أي تركيبٌ من العمليات العقلية
األســـــاسيـــــة كالقابلية لالنعكاس  ،و التطابق
و التعويض  ،لذا يرى ( بياجه ) ّ
أن المفهوم
إجراء ال يشتق من الخصائص اإلدراكية لألشياء
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مباشرة  ،بل بالتعامل مع تلك األشياء أو بواسطتها
 ،فاإلدراك وحده ال يكفي للتوصل إلى مفهوم ،
بل يجب أن تقوم عملية عقلية أشمل تتخطي
اإلدراك وتسمو عليه  ،وتؤكد وجهة النظر هذه ،
جميع تجارب الثبات التي قام بها ( بياجيه ) Gean
 Biagetو تالميذه  ،و التي تعتمد ببساطة على
إحداث تغيرات إدراكية في المهمة  ،ورصد
استجابة الطفل بعد إحداث هذه التغيرات ،
فالمفهوم فكرة مجردة مستقلة عن اإلشارة إلي شي
بعينه .[4 ] .
بنية مفهوم العد - :
أن مهارة العد ظلت موضوعا ً
على الرغم من ّ
للبحث ألكثر من نصف قرن ّ ،
فإن هذه البحوث
لم تقدم إسهاما ً كبيرا ً في هذا الصدد  ،بسبب الكثير
من الصعوبات المنهجية  ،باإلضافة إلى تركيزها
الجوهري على سلوك العد  ،و االستجابات العددية
لألطفال  ،كما ّ
أن مفهوم العدد يبدو واضحا ً عندما
ترسي دعائم عمليتي تصنيف األشياء و تسلسلها
 ،و اللتان ترتبطان بنمو التفكير المنطقي لدى
الطفل  ،فيتميز التحول من مرحلة ما قبل العمليات
إلى مرحلة العمليات المشاهدة ،وذلك بإتقان الطفل
لعمليتي التصنيف أُحادي البعد  ،و التسلسل أُحادي
البعد  ،و األشكال البسيطة للثبات [5].
ويذكر( بياجيه ) ّ Gean Biaget
أن عملية
إتمام بناء نظام عددي عند الطفل يستغرق ما بين
سبع و ثمان سنوات  ،ويرجع الفضل إلى
( بياجه ) في إيضاح هذه العملية النهائية حيث
يشير إلي ّ
أن نمو مفهوم العدد عند الطفل  ،هو
نتيجة تركيب بين مجالين من مجاالت التفكير ،
وال يمكن للطفل استخدام العدد بدقة إالّ إذا استطاع
أن ينجز كال من التصنيف و التسلسل معا ّ ،
وأن
العدد ال يعرفه الطفل بشكل أولي فطري  ،وال

يعرفه عن الخبرة فقط  ،بل أنّه يتشكل كمفهوم من
خالل بنية نشيطة لدى الطفل تنتج من تفاعل ذات
الطفل مع األشياء تصنيفا ً و ترتيبا ً  ،و حتى يتكون
مفهوم العدد يجب أن يكون مصحوبا ً ببعض
األفكار األساسية مثل المقابلة و االحتفاظ  ،فهما
الفكرة األساسية عند ( بياجه ) Gean Biaget
لتكوين مفهوم العدد ].[6
أدوات العد و األعداد -:
األطفال المعاقين عقليا ً يجدون صعوبة في
التعميم  ،لهذا عليهم استعمال تنوع كبير من
األدوات في كل مرحلة من مراحل التعليم  ،بحيث
يتم تعلم المهارات نفسها أو المهارات المتشابهة ،
عبر حاالت أو ظروف عديدة  ،وهذا ينطبق إلى
كبير على العد و التعامل مع األعداد  ،ويجب
ح ٍد ٍ
على المعلم أن يعتاد توفير تشكيلة واسعة من
األدوات البسيطة الخاصة بالعد و األعداد  ،بدالً
من شراء عد ٍد قلي ٍل من أدوات باهظة الثمن يُعاد
استعمالها تكرارا ً  ،و يستطيع المعلم صنع الكثير
من أدوات األعداد البسيطة بكلفة زهيدة للغاية ،
مثل استخدام زهر النرد على المنضدة  ،و
استخدام عصي العد المقطعة  ،واستخدام الصور
لتشكيل األجسام و األعداد .[7] .
مراحل نمو مهارة العد -:
يرى (بياجيه ) ّ Gean Biaget
أن نمو مهارة
العد يمر بثالث مراحل وهي :
المرحلة األُولى:
قادر على التنسيق بين
يكون الطفل فيها ُ
غير ٍ
بعدين في وقت واحد  ،حيث أجري ( بياجيه )
 Gean Biagetالعديد من التجارب للتأكد من
ذلك  ،منها التجربة التي عرض فيها على طفل
يبلغ من العمر أربع سنين و سبعة أشهر  ،ست
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قطع من النقود المعدنية وطلب من الطفل أن
يخرج من الصندوق مثلها  ،وكانت استجابات
الطفل معبره عن نزعة غالبة لديه  ،هي أنّه يعتقد
ّ
أن المجموعتين من قطع النقود تكونان متساويتين
إذا كان لهما نفس الطول  ،حيث يقول ( بياجيه )
 ( :Gean Biagetيركز الطفل على بعد واحد
وهو طول المجموعة  ،و يفشل في التنسيق بين
بعدين – الطول و الكثافة – في نفس الوقت  ،ولهذا
فإنّه ال يستطيع تكوين مجموعتين متساويتين في
العدد  ،إالّ إذا كان العدد المطلوب قليال ً جدا ً  ،أو
أن يحدث ذلك بالصدفة [8] .
المرحلة الثانية :
يشير( بياجيه)  Gean Biagetإلى ّ
أن طفل
هذه المرحلة  ،يستطيع أن يكون مجموعتين
متساويتين في العدد وبسهولة  ،لكنّه يفشل في
االحتفاظ بثبات عدد هاتين المجموعتين
المتساويتين  ،إذا تعرضت إحدى المجموعتين أو
كلتاهما إلعادة الترتيب  ،و بين ( بياجيه ) Gean
 Biagetمن خالل عرضه لتجربة أجراها على
طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر
أن هذا الطفل أستخدم أسلوب المقابلة واحدا ً
ّ ،
لواحد  ،في وجود نموذج أمامه  ،ولكن المقابلة لم
تكن قائمة على الفهم  ،بل على اإلدراك الحظي
لوجود عنصر في مقابل عنصر  ،ويقول
( بياجيه )  ( :Gean Biagetالطفل في هذه
المرحلة يركز علي طول المجموعتين أحيانا ً ،
ويركز على كثافة المجموعتين في أحيان أخرى
 ،وهذا ما يعد تقدما ً أو تحسنا ً في األداء عن
المرحلة السابقة ولقد وسع الطفل في مجال
تركيزه  ، [9] .ولكنّه يشير أيضا ً إلى أنّه ال
يوجد ثبات استخدام أي من البعدين  ،الطول و
الكثافة  ،كما ال يوجد أي تنسيق في استخدامها
معا ً .

المرحلة الثالثة :
مرحلة ثبات األشياء الكامل من سن ست إلى
سبع سنوات  ،فإنّه يسهل وصف نتائج هذه
المرحلة  ،حيث يستطيع الطفل اآلن بناء أو تكوين
مجموعات متساوية  ،كما يستطيع االحتفاظ بثبات
أعداد كل منها  ،رغم ما قد يطرأ من تغيرات في
الترتيب المادي لعناصرها  ،و يشير ( بياجيه )
 Gean Biagetإلى ّ
أن الطفل ال يهتم في هذه
المرحلة بوضع كل عنصر في مجموعة  ،مقابل
عنصر من المجموعة األخرى  ،ألنّه ال يحتاج
اآلن لالعتماد على اإلدراك المكاني باالقتراب
بينهما  ،بل يعتمد ببساطة على مجرد عد عناصر
المجموعتين  ،ربما يستخدم بعض األطفال هذه
الطريقة  ،ولكن ( بياجيه ) Gean Biagetأنتهي
من خالل استخدامه لمنهجيه الطبي  ،إلى ّ
أن
بعض األطفال ال يستخدمون طريقة العد  ،بل إنّهم
يستخدمون المقابلة  ،لكن بشكل أكثر كفاءة ً عن
استخدام صغار األطفال لهذه المقابلة].[8
من خالل العرض السابق يتضح ّ
أن نمو مهارة
العدمرتب ٌ
ط بمراحل النمو العقلي التي قدمها
( بياجيه Gean Biagetفغياب مفهوم العدد
يقابل مرحلة العمليات العيانية والزما ً لدخولها
 ،فتحقيق الطفل لثبات مفهوم العدد  ،ينتقل به من
مرحلة ما قبل العمليات العيانية  ،التي تتضح فيها
قدرة الطفل على االستدالل وعلى تصور الموقف
قبل إحداث تغيرات كيفية فيه  .كما يتضح ّ
أن
الطفل ال يدرك هذه المهارة إدراكا ً حقيقيا ً دون
توافر الكثير العمليات العقلية المتداخلة  ،فهذه
المهارة تنتج من التكامل بين عمليات التصنيف و
التسلسل و المقابلة واحد – لواحد  ،وهي عمليات
عقلية منطقية متالزمة  ،تنمو و تتطور مع بعضها
و تتبادل التأثير فيما بينها .
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 -2اإلعاقة الفكرية :
المقصود باإلعاقة الفكرية هي انخفاض أساسي
في الذكاء  ،يظهر في أي وقت من ميالد الطفل
تأخر في النضج  ،أو
وحتى البلوغ  ،ويصحبه
ٌ
فش ٌل في التعليم  ،أو صعوبةٌ في التكيف
االجتماعي ].[10
مجاالت تحديد اإلعاقة الفكرية - :
هناك عدة مجالت لتحديد اإلعاقة الفكرية تتمثل
في اآلتي[11] -:
أ .المجال االدراكي -:
تتضح اإلعاقة الفكرية ،في العجز عن استخدام
الرموز ،ونقص القدرة علي التفكير االستداللي ،
وعلي التعميم  ،و القصور في القدرة علي التركيز
واالنتباه  ،كما ترتبط اإلعاقة الفكرية بالتخلف في
استخدام اللغة  ،وهذا نتيجة لضعف القدرة علي
التفكير المجرد  ،واستخدام الرمز .
ب .المجال التحصيلي - :
من أوضح مظاهر اإلعاقة الفكرية  ،نقص
القدرة علي التحصيل والتعلـــــــيم واالستفادة من
الخبرات السابقة  ،وهذا يظهر بوضوح في سني
ما قبل المدرســــــة ويمكن مالحظة هذا بمقارنة
الطفل بإخوته ،واألطفال في عمره الزمني ،
ويظهر بصورة جلية بعد التحاقاه بالتعليم االساسي
 ،فيكشف المعلمون عن العجز الواضح لدى
الطفل في اللحاق باألقران في مهارات القراءة
والكتابة والحساب [11].

طيبة معهم  ،ويدل سلوك الطفل في بيئته
االجتماعية  ،علي حاجته الدائمة إلى الحماية من
قبل اآلخرين ورعايتهم له  ،فاإلعاقة العقلية
تُصاحب عادة بعدم النضج االجتماعي  ،كمظهر
واضح من مظاهرها عند هؤالء االطفال ،
فيؤثرون العزلة واالنسحاب في المواقف
االجتماعية  ،وعدم االكتراث بالمعايير
االجتماعية ،مما يولد لديهم نزعة عدوانية ضد
المجتمع [11].
د .المجال الحسي الحركي -:
قد يصحب اإلعاقة الفكرية أحيانا ،تخلف في
النضج الطبيعي  ،والنمو الجسمي  ،وبصفة عامة
فإن المعاقين فكريا ً  ،يكونوا أقل وزنا ً وطوالً
وأصغر حجما ً من سائر األطفال  ،كما أنهم
متأخرون عن العاديين في نموهم الحركي ،
وكثيرون منهم يتأخرون في المشي إلي سن ثالث
سنوات أو اكثر  ،ويكون لديهم قصور في
الوظائف الحركية  ،كالتوافق العضلي العصبي ،
فهم أقل مهارة من العاديين  ،سواء من حيث القوة
أو الدقة أو السرعة [11] .
ومع ّ
أن المظهر الجسمي العام ألغلب المعاقين
فكريا ،ال يختلف كثيرا ً عن مظهر الطفل العادي
 ،إالَ أنّه يوجد بينهم كثيرون ممن تقترن إعاقتهم
الفكرية بعيوب خلقية واضحة  ،وتشوهات في
البدن  ،ومن هؤالء أنماط تشخيصية طبية معروفة
أشهرها حاالت متالزمة داون  ،وصغر أو كبر
الدماغ  ،وحاالت االستسقاء الدماغي [12] .

ج  .المجال االجتماعي - :
تنعكس اإلعاقة الفكرية علي مجال العالقات
االجتماعية  ،ويبدو ذلك بوضوح في القصور في
القدرة علي االتصال بالمحيطين  ،وإقامة عالقات

التصنيف التربوي للمعاقين فكريا :
ويصنف التربويون ذوي اإلعاقة الفكرية إلى
فئات اعتماد ًا على قدراتهم على التعلم ،وهذا
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التصنيف هو الذي تأخذ به المدارس والمؤسسات
التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية للمعاقين فكريا،
ويشتمل هذا التصنيف على ثالث فئات رئيسية
لإلعاقة الفكرية؛ وهي:
 -0القابلون للتعلم :تتراوح معدالت ذكائهم
ما بين  ٥٧ -31درجة ،وال يستطيعون
االستفادة من البرامج التربوية في
المدارس العادية إال أنهم قابلون لتعلم
المهارات األكاديمية األساسية ،ويتراوح
عمرهم العقلي ما بين (  (9 -6سنوات
][12
 -2القابلون للتدريب :تتراوح معامل ذكائهم
ما بين 49 -23درجة و قد ال يستطيعون
تعلم المهارات األكاديمية األساسية إال
أنهم قابلون للتدريب من خالل برامج
تركزعلى تعلم وتنمية مهارات العناية
بالنفس والتكيف االجتماعي في نطاق
األسرة ،ومهارات التهيئة والتأهيل
المهني ويتراوح العمرالعقلي لهذه الفئة
ما بين ( ) 6- ٣سنوات]. [12
 -5االعتماديين :معامل ذكائهم دون ٥٧
درجة من الذكاء ،وعمرهم العقلي اليزيد
عن ثالث سنوات ،وهذه الفئة ال تستطيع
تعلم الكثير من مهارات السلوك التكيفي
خاصة االستقاللية منها كمهام الحياة
اليومية ،لذا فهم دائمو الحاجة لالعتماد
على الرعاية الخاصة من اآلخرين داخل
مؤسسات متخصصة]. [12
 -3الدراسات السابقة :
–0دراسة  :محمد السيد  1998 (،م)  :هدفت
الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج تدريبي  ،في
تنمية مفهوم العدد لدى األطفال المعاقين عقليا ً

القابلين للتعلم .استخدمت الدراسة المنهج
التجريبي  .تكونت عينة الدراسة من ثمانية عشر
طفال ً  ،من المعاقين عقليا ً ممن تتراوح أعمارهم
الزمنية بين عشر إلى أربعة عشر سنة  ،ونسبة
ذكائهم بين (  ) 62- 31درجة .توصلت الدراسة
إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطي
درجات أطفال المجموعتين  ،التجريبية و
الضابطة على اختبار التصنيف في القياس البعدي
 ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي على أطفال
ا لمجموعة التجريبية  ،وذلك لصالح أطفال
المجموعة التجريبية  .وتوجد فروق دالة إحصائيا ً
بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين
التجريبية و الضابطة  ،على اختبار السلسة في
القياس البعدي  ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي
على أطفال المجموعة التجريبية  ،وذلك لصالح
أطفال المجموعة التجريبية .
 -2دراسة محمد رشدي المرسي (  2113م)
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامجين
تدريبيين للمعلمين و اإلباء لتحسين بعض
المهارات المعرفية لذوي اإلعاقة العقلية و منها
مهارة العد  .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي .
تكونت عينة الدراسة من ثالثة مجموعات :
مجموعتان تجريبيتان ومجموعة ضابطة
المجموعة التدريبية األولى تكونت من عشرة
أبناء معاقين عقليا ً قابلين للتعلم ومعلميهم ،
وعددهم عشرة معلمين  ،وقد تراوحت أعمارهم
الزمنية بين عشرة و ثالثة عشر سنة  ،وأعمارهم
العقلية من ست إلى ثمان سنوات  ،بمدرسة كوم
النور للتربية الفكرية  ،التابعة لمدينة ميت غمر
مصر
بجمهورية
الدقهلية
بمحافظة
العربية .توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق
دالة إحصائيا ً  ،بين متوسطي رتب درجات
المجموعة التجريبية األولى ( مجموعة األبناء
المعاقين عقليا ً ) الذين تم
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تدريبهم بواسطة معلميهم  ،و المجموعة الضابطة
في المهارات المعرفية لصالح المجموعة
التجريبية األولى بعد تطبيق البرنامج التدريبي
على اآلباء .
 -5دراسة بارودي وسيندر ( Baroody g
 : ) 1983 ،senderهدفت الدراسة إلى تحليل
المهارات المعرفية  ،من خالل القدرات الحسابية
لألطفال المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم .استخدمت
الدراسة المنهج التجريبي  .تكونت عينة الدراسة
من خمسة عشر طفالً من المعاقين عقليا ً القابلين
للتعلم بعمر عقلي بين أربع إلى ست سنوات
إلىإن األطفال المعاقين عقليا ً
ّ
توصلت الدراسة
القابلين للتعلم  ،قادرون على تعلم مهارات
الحساب ومقارنة األعداد عقليا ً .
 -4دراسة ماتسون ولونج ( Matson g Long
 : ) 1986 ،هدفت الدراسة إلى تعليم مهارة العد
للطالب البالغين المعاقين عقليا ً القابلين
للتعلم .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي .
تكونت عينة الدراسة من ثالثة طالب معاقين
عقليا ً قابلين للتعلم  ،تم تعليمهم المهارات الحياتية
اليومية مثل مهارة العد  ،وذلك عن طريق ذهاب
هؤالء الطالب إلى محل البقالة  .توصلت
الدراسة إلى تحسين عينة الدراسة في تعليمهم
مهارة العد ..
 -3دراسة مكونكي ومسيفوي ( (Meeonkey g
 : 1986 ،Meevoyهدفت الدراسة إلى تعليم
مهارة العد  ،لدى األطفال المعاقين عقليا ً القابلين
للتعــــلم وذلك من خالل تعلم األلعاب التعليمية
في مادة الحساب .استخدمت الدراسة المنهج
التجريبي  .تكونت عينة الدراسة من األطفال
المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم  ،من عمر تسع إلى
ثمانية عشر سنة  ،في تعلم مهارة العد  ،باأللعاب

التي تستخدم فيها زهرة النرد على المنضدة ،
والتي تستطيع مساعدة األطفال المعاقين عقليا ً
القابلين للتعلم  ،على تحسين مهارة العد األساسية
 ،مثل التكرار بالتعرف على األرقام .توصلت
الدراسة إلى نمو مهارة العد لدى األطفال
المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم .
 -6دراسة باسناك ( : ) 1987 ،pasnak
هدفت الدراسة إلى تدريب األطفال المعاقين عقليا ً
المهارات
من
مجموعة
على
،
الرياضية .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي
تكونت عينة الدراسة من واحد وخمسين طفال ً
معاقا ً عقليا ً  ،تتراوح إعمارهم بين خمس واثنتي
عشر سنة  .ولم يتمكن الباحثان من الوصول الي
نتائج الدراسة .
 -5دراسة يونج ( : )Young 0991هدفت
الدراسة إلى تعليم الطالب المعاقين عقليا ً القابلين
للتعلم  ،مهارات العد األساسية  .استخدمت
الدراسة المنهج التجريبي  .تكونت عينة الدراسة
من خمسة طالب معاقين عقليا ً قابلين للتعلم ،
بأعمار من ثمان إلى عشر سنوات .
التعليق علي الدراسات السابقة:
نالحظ أن كل الدراسات تناولت مهارة العد
مما أفاد الباحث كثيرا في تصميم البرنامج.
ومناقشة النتائج.
إجراءات الدراسة:
يتناول الباحث منهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة،
وعينة الدراسة ،ووصف عينة الدراسة ،و
األدوات المستخدمة في الدراسة  ،و المعالجة
اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات .
 :0منهج الدراسة:
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استخدمت الدراسة المنهج التجريبي  ،الذي يقوم
على أساس التجربة العملية التي تكشف عن
العالقات السببية بين المتغيرات  ،ومالحظة
التغيرات الناتجة في الحدث ذاته وتفسيرها .
 :2مجتمع الدراسة-:
يشمل مجتمع الدراسة التالميذ المعاقين عقليا ً
بمركز السودان لمتالزمة داون .
 :5عينة الدراسة -:
أخذ الباحثان عينة الدراسة عن طريق العينة
القصدية أو العمدية  ،وهي نوع من العينات غير
االحتمالية يتم االختيار فيها  ،بنا ًء على معرفة
الباحث ّ
بأن هذه المفردة أو تلك تمثل مجتمع
البحث ..

أن عدد الذكور من
من الجدول أعاله يتضح ّ

التالميذ المعاقين عقلياً يساوي (  22تلميذاً )
أن عدد
بنسبة  %7.86من عينة الدراسة  ،و ّ

اإلناث يساوي (  11تلميذات ) بنسبة
% 3183من عينة الدراسة .

ب  .عينة الدراسة حسب متغير المرحلة العمرية :
الجدول رقم ( ُ ) 2يوضح عينة الدراسة حسب المرحلة العمرية

( طفولة مراهقة ) -:
م
1

المرحلة العمرية
طفولة

العدد
21

النسبة المئوية
7286

2

مراهقة

12

3686

3

المجموع

32

111

وعينة الدراسة هي كل التالميذ المعاقين فكريا ً
الملتحقين بمركز السودان لمتالزمة داون  ،وقد
اختار الباحثان هذا المركز ألنّه يمثل المجتمع
تمثيالً حقيقيا ً  ،كما يمثل كل متغيرات الدراسة ،
وعدد تالميذه يساوي (  ) 52تلميذا ً .

األطفال يساوى (  21طفالً )  ،من اجمالي عينة

 :4وصف عينة الدراسة :

الدراسة (  32تلميذاً )  ،بنسبة ( ، ) %7286وهي

فيما يلي وصف تفصيلي لعينة الدراسة من حيث
متغيرات الدراسة  ،النوع ( ذكور – إناث ) ،
المرحلة العمرية للمعاق عقليا ً ( طفولة  ،مراهقة )
 ،تصنيف اإلعاقة العقلية ( إعاقة أولية  ،إعاقة
ثانوية  ،مختلطة ) .
أ .عينة الدراسة حسب متغير النوع :
الجدول رقم ( ُ ) 1يوضح عينة الدراسة من حيث متغير النوع -:
م
1

الذكور

العدد
22

النسبة المئوية
7.86

النوع

2

إناث

11

3183

3

المجموع

32

111

أن عدد التالميذ
من الجدول أعاله يتضح ّ

أكبر من عدد المراهقين الذين يمثلون ( 12
مراهقاً )  ،من التالميذ بنسبة (  ، ) %3686من
اجمالي عينة الدراسة .
ج .عينة الدراسة حسب متغير تصنيف اإلعاقة :
جدول رقم (  ) 3يمثل عينة الدراسة حسب تصنيف اإلعاقة :
م
1
2
3

التصنيف
إعاقة أولية
إعاقة ثانوية
المجموع

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
11

العدد
12
21
32
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أن الباحث اختار
من الجدول أعاله يتضح ّ

التصنيف الطبي  ،الذي يصنف المعاقين عقلياً
إن
إلى فئات على أساس أسباب إعاقاتهم  ،إذ ّ
ٍ
لمرض
األطباء ُيعدون اإلعاقة العقلية عرضاً

جسمي معين ] ،[7فإذا وجد المرض توقعوا أن

أن كل سبب أو
يكون الشخص معاقاً عقلياً  ،و ّ

كل مجموعة من األسباب المرضية المتشابهة ،

تؤدى إلى نوع من اإلعاقة العقلية  ،تميزها عن
أن
بقية اإلعاقات العقلية األخرى  ،مما يعني ّ
األشخاص الذين ترجع إعاقتهم العقلية إلى علة

واحدة أو صفات متشابهة  ،يكونون فئ ًة من
المعاقين عقلياً  ،لهم خصائص جسمية ونفسية
متشابهة  ،تميزهم عن غيرهم من الحاالت األُخرى
أدوات الدراسة :
اشتملت أدوات الدراسة على اآلتي :
أ .اختبار مهارة العد للتلميذ المعاق عقلياً .
ب .البرنامج التدريبي للتلميذ المعاق عقلياً .
أ .اختبار مهارة العد للتلميذ المعاق عقلياً :
إن اختبار مهارة العد للتلميذ المعاق عقلياً ُ ،يسهم
ّ

في عملية تشخيص مدى امتالك التالميذ المعاقين

 .1مصادر إعداد االختبار :
لقد استعان الباحثان بعدد من الدراسات األجنبية
و العربية  ،التي تضمنت مهارة العد موضع
الدراسة  ،ومن هذه الدراسات دراسة  ،ودراسة
السيد ( 199.م ) و دراسة كرم الدين 1995 ( ،
م ) و دراسة بارودي وسيندر ( Baroody g
 ) 1983 ،senderودراسة ماتسون ودراسة لونج
( 1986 ،Matson g Long

( :ودراسة

مكونكي ومسيفوي ( (Meeonkey g Meevoy
 1986 ،ودراسة باسناك (  1987 ،pasnakو
دراسة يونج ()Young 1991
مقدمة :
االختبار يقيس مدى معرفة التلميذ المعاق
عقلياً  ،لمهارة العد موضوع الدراسة وهي مهارة،
يجلس التلميذ في مواجهة الباحث وبينهما منضدة
 ،يتم عرض األدوات التي تستخدم في تحقيق
المهارة.،
يقوم الباحثان بتحية التلميذ  ،وسؤاله عن اسمه ،
ثم يقوم بعد ذلك بعرض أول المهارة ،ثم يتعرف
الباحث على مدى استجابته العملية لهذه المهارة .

عقلياً  ،للمهارة موضع الدراسة .
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االستجابة الصحيحة من التلميذ ُيعطيها الباحث

Social

 Seieneesوتكتب في شكل مختصر ( ) spss

عالمة ( )و اإلستجابة الخاطئة ُيعطيها

عالمة(×) في الجدول المخصص لذلك .

عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة :

ب .البرنامج التدريبي للتلميذ المعاق عقلياً :
يتكون البرنامج من تسع

for

package

Statistical

عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة ،
باستخدام اختبار ( ت )  ،والنسبة المئوية ،

جلسات ( أنظر

وتحليل التباين األحادي .

المالحق )

عرض نتيجة الفرض األول -:

أهداف البرنامج  :أن يتدرب التلميذ على معرفة
مهارة العد موضوع البحث .

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تعلم مهارة
العد لدى التالميذ المعاقين فكريا قبل وبعد تطبيق

األساليب اإلحصائية المستخدمة :

البرنامج التدريبي -:

استخدم الباحث ( برنامج الحزم اإلحصائية

للتحقق من هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار

للعلوم االجتماعية )

( ت ) والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول رقم (  ) 7يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تعلم مهارة العد لدي التالميذ المعاقين فكرياً قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي.
البيانات
مهارة العد قبل البرنامج

حجم العينة
52

الوسط الحسابي
02.52

االنحراف المعياري
09.02

52

56.40

21.04

التدريبي

مهارة العد بعد البرنامج

قيمة (ت)

02.06

درجة الحرية

50

الداللة اإلحصائية

1.111

التدريبي

أن الوسط الحسابي لمهارة
ُيالحظ من الجدول ّ ،
العد

قبل تطبيق البرنامج التدريبي يساوي

 ،بانحراف معيـ ــاري ( )2181.وقيمة ( ت )
تساوي ( ، )1.81.بدرجة حرية ( ، )31وداللة

(  ، )1.832بانحراف معياري يساوي ()19812

إحصائية ( ) 18111وهي قيمة دالة إحصائياً .

وبعد تطبيق البرنامج التدريبي يساوي ()378.11

وعليه توجد فروق في المتوسطات ذات داللة
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إحصائية في مهارة العد لدى التالميذ المعاقين

تطبيق البرنامج  ،وهم بذلك قادرون على تعلم

فكرياً قبل تطبيق البرنامج التدريبي  ،وبعد تطبيق

مهارات الحساب ومقارنة األعداد عقلياً ][ 14

البرنامج التدريبي  ،لصالح االختبار البعدي .
تفسير ومناقشة نتيجة الفرض األول :

عرض نتيجة الفرض الثاني -:

يشير الفرض األول  ،إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية  ،في تعلم مهارة العد لدى التالميذ
المعاقين عقلياً  ،قبل تطبيق البرنامج التدريبي ،
وبعد تطبيق البرنامج التدريبي لديهم  ،لصالح
القياس في االختبار البعدي  ،بداللة إحصائية
( )18111كما فى الجدول رقم ( . ) 12
أن هنالك تحسناً واضحاً في تعلم
وهذا يعنى ّ

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تعلم
مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً  ،بعد
تطبيق البرنامج التدريبي ترجع للنوع ( ذكر –
أُنثي ) .
للتحقق من هذا الفرض استخدم الباحثان
اختبار ( ت ) والجدول التالي يوضح ذلك :

مهارة العد  ،لدى التالميذ المعاقين عقلياً  ،بعد
جدول رقم (  ) 6يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تعلم مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً ترجع للنوع .
النوع

المتغير
مهارة العد

بعد تطبيق

البرنامج التدريبي

ذكور
إناث

حجم
22
العينة

الوسط الحسابي
54.24

االنحراف المعياري
22.502

01

55.905

06.520

أن الوسط الحسابي
من الجدول ُيالحظ ّ

للذكور (  ) 3.82.بانحراف معياري ( ) 22831

قيمة (ت)
1.90

درجة
50رية
الح

الداللة اإلحصائية
1.503

 ،إذن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
المتوسطات في تعلم مهارة العد

بعد تطبيق

 ،والوسط الحسابي لإلناث (  ) 36891بانحراف

البرنامج التدريبي لدى التالميذ المعاقين فكرياً

معياري (  ، ) 17862و بلغت قيمة ( ت )

ترجع للنوع

( ، )1991عند درجة حرية (  ) 31وداللة
إحصائية ( )1931وهي قيمة غير دالة إحصائياً

تفسير ومناقشة نتيجة الفرض الثاني -:
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يشير الفرض الثاني إلى ّأنه التوجد فروق ذات

استجابة كل من الذكور واإلناث لمهارة العد بعد
تطبيق البرنامج التدريبي عليهم ،حيث أن هؤالء

داللة إحصائية  ،في تعلم مهارة العد لدى التالميذ

المعاقين فكرياً  ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي ،

التالميذ قابلين لتعلم المهارات األكاديمية األساسية

ترجع إلى النوع ( ذكور -إناث )  .بداللة

ويتراوح عمرهم العقلي مابين (  (9 -7سنوات ان

إحصائية ( )1831

كانوا ذكو ار أو اناثا ].[12

أن كالً من الذكور
يرد الباحث هذه النتيجة إلى ّ

عرض نتيجة الفرض الثالث -:

واإلناث  ،قد تشابهت ظروف تطبيق البرنامج

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تعلم

لديهم من حيث التدريب  ،و استخدام األدوات

مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً بعد تطبيق

التدريبية  ،و زمن تطبيق البرنامج  ،والمكان

البرنامج التدريبي  ،ترجع للمرحلة العمرية ( طفولة

واإلضاءة والتهوية  ،باإلضافة إلى توفير الفرص

– مراهقة ) .

لكال الجنسين أن يتعلموا بطريقة التعلم الذاتي .

للتحقق من هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار

كما عمل الباحث على جذب انتباه كالً منهما قبل

(ت) والجدول التالي يوضح ذلك -:

إعطاء أي توجيهات  ،مع استخدام أُسلوب التعزيز
 ،وهي أساليب تدعيم إيجابية مثل االبتسامة

جدول يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية في

والتشجيع والمدح وتقديم هدية  ،يختارها الجنسين

تعلم مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً ترجع

من بين عدة هدايا  ،لذلك لم تكن هناك فروق في

للمرحلة العمرية ( طفولة – مراهقة ) .

جدول رقم (  ) .يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تعلم مهارة العد لدى التالميذ المعاقين عقلياً ترجع للمرحلة العمرية ( طفولة – مراهقة ) .
المتغير

النوع

مهارة العد

حجم

الوسط الحسابي

االنحراف

قيمة (ت)

المعياري

العينة
طفل

21

389.

3829

مراهق

12

6836

38.6

مراهق

12

9816

3871

2816
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ألنها قيم دالة إحصائياً كما هو موضح في
ّ

أن الوسط الحسابي لألطفال في تعلم مهارة
ُيالحظ ّ

العد ( ، )389.بانحراف معياري (، )3829

الجدول .

والوسط الحسابي للمراهقين ( ، )6836بانحراف

ألن المراهقين  ،كانت لديهم خبرة سابقة قبل
ّ

معياري ( )38.6حيث بلغت قيمة ( ت) ()2816
،

درجة

عند

حرية

()31

،

تطبيق البرنامج في مهارة العد .لذا زادت درجة

داللة

كفاءتهم  ،في هذ المهارة بعد تطبيق البرنامج

إحصائية(  )181.وهي قيمة دالة إحصائياً  ،عليه

التدريبي أكثر من كفاءة األطفال .

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تعلم مهارة

عرض نتيجة الفرض الرابع - :

العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً ترجع للمرحلة
العمرية ( طفولة – مراهقة ) لصالح المراهقين .

توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،في تعلم
مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً  ،بعد

تفسير ومناقشة نتيجة الفرض الثالث-:

تطبيق البرنامج التدريبي ترجع لتصنيف اإلعاقة

كما ُيشير الفرض الثالث إلى ّأنه توجد فروق ذات

( إعاقة أولية – إعاقة ثانوية )

داللة إحصائية  ،في تعلم المهارات المعرفية ،

للتحقق من هذا الفرض استخدم الباحث اختبار

لدى التالميذ المعاقين فكرياً بعد تطبيق البرنامج

( ت )  .والجدول التالي يوضح ذلك-:

التدريبي  ،ترجع إلى المرحلة العمرية ( طفولة –
مراهقة ) في مهارة العد  ،لصالح المراهقين ،

جدول رقم (  ) 9يوضح الفروق ذات الداللة اإلحصائية في تعلم مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً  ،ترجع لتصنيف اإلعاقة ( إعاقة أولية-
إعاقة ثانوية ) .
النوع

المتغير

حجم

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

العينة
مهارة العد
التدريبي

بعد البرنامج

إعاقة

12

3.87.

درجة

الداللة

الحرية

اإلحصائية

1.816

أولية
18.6
إعاقة

21

368..

21891

ثانوية
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أن الوسط الحسابي
من الجدولُ ،يالحظ ّ

لإلعاقة األولية ( )3.87.بإنحراف معياري
(  ، ) 1.816والوسط الحسابي لإلعاقة الثانوية
( )368..بإنحرافي معياري ( ، )21891حيث
بلغت قيمة (ت) ( )18.6عند درجة حرية ()31
 ،وداللة إحصائية ()1876

وهي غير دلة

إحصائياً  ،إذن ال توجد فروق ذات داللة في تعلم
مهارة العد لدى التالميذ المعاقين فكرياً  ،ترجع
لتصنيف االعاقة ( إعاقة أولية – إعاقة ثانوية ) .
تفسير ومناقشة نتيجة الفرض الرابع -:

جوانب الخلل لديهم  ،في الوظائف المعرفية ،
وهي أكثر صور اإلعاقة الفكرية الموروثة إنتشا ار
.[11 ] ،
أما حاالت اإلعاقة الفكرية الثانوية  ،والذين
يمثلهم التالميذ الذين يعانون من الشلل الدماغي
 ،بسبب نقص األُكسجين أثناء عملية الوالدة  ،أو
أن
فإن نسبة نتائج الدراسات تشير إلى ّ
بعدها ّ ،

(  ) %61 - %.1من حاالت الشلل الدماغي
تعاني من اإلعاقة الفكرية  ،وإختالل الوظائف
المعرفية  ،وضعف الحصيلة اللغوية .

ُيشير الفرض الرابع إلى ّأنه ال توجد فروق ذات

لذلك جاءت نتيجة الفرض ّ ،أنه ال توجد ذات

المعاقين فكرياً  ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي

المعاقين فكرياً  ،ترجع لتصنيف اإلعاقة ( إعاقة

ترجع إلى تصنيف اإلعاقة ( إعاقة أولية  -إعاقة

أولية – إعاقة ثانوية )  .وذلك لتشابه الخصائص

ثانوية ) .

العقلية والمعرفية لكال التصنيفين  ،وتشابه ظروف

داللة إحصائية  ،في تعلم مهارة العد لدى التالميذ

ألن كل التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية األولية الذين
ّ
يمثلهم عرض داون  ،هي إعاقة فكرية وراثية
المنشأ  ،بسبب تثليث في الكروموزوم  ، 21ومن
الخصائص المميزة لهذه اإلعاقة الفكرية  ،ضعف
القدرات العقلية  ،وضعف الحصيلة اللغوية ،
وضعف التآزر العضلي  ،وكثي اًر ما ُيصابون

داللة إحصائية في مهارة العد

لدى التالميذ

التدريب على البرنامج .
النتائج والتوصيات :
توصلت الدراسة إلي :
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،في األداء
على اختبار تعلم مهارة العد

بأمراض القلب وإلتهاب الرئتين  ،ويقع أكثر

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
17

لدى التالميذ

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2021, June Vol.7 No 6

المعاقين فكرياً  ، ،قبل تطبيق البرنامج التدريبي
وبعده  ،لصالح االختبار البعدي

التوصيات :
 .1تبصير أولياء األُمور ومعلمي التربية

 .2التوجد فروق ذات داللة إحصائية  ،في األداء

الخاصة ،بكيفية تدريب التلميذ المعاق فكرياً على

لدى التالميذ

تعلم مهارة العدوذلك من خالل استخدام أدوات

على اختبار تعلم مهارة العد

المعاقين فكرياً ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي ،
ترجع إلى النوع ( ذكر – أُنثي ) .

التدريب المتاحة.
 .2عقد دورات تدريبية ،للمعلمين بمدارس التربية

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،في األداء

الخاصة  ،وذلك لتدريبهم --على أحدث طرائق

 ،لدى التالميذ

تعليم تالميذهم المعاقين كرياً  ،وتدريبهم على

المعاقين فكرياً  ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي ،

مهارة العد  ،ليكتسبوا الخبرة العلمية العملية .

على اختبار تعلم مهارة العد

ترجع إلى المرحلة العمرية ( طفولة – مراهقة ).

 .3إعادة النظر في تنظيم وصياغة ،مناهج التعليم

 ..ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،في

العام ،خاصة مرحلة تعليم األساس ليستفيد منها

األداء على اختبار تعلم مهارة العد لدى التالميذ

التلميذ المعاق فكرياً ،في تعلمه مع الواقع الحياتي.

المعاقين فكرياً  ،بعد تطبيق البرنامج التدريبي ،
ترجع إلى تصنيف اإلعاقة ( إعاقة أولية – إعاقة
ثانوية ) .
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