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 من مسعيا   املعاقني للتالميذ الرياضيات تعليم مشكالت
 املعلمني نظر وجهة

ىدفت الدراسة إلى دراسة مشكبلت تعميم الرياضيات  _الممخص
سمعيًا من وجية نظر المعممين في منطقة تبوك، يتمثل  لممعاقين
بنين ذ المعاقين سمعيًا بمنطقة تبوك )في معممي التبلمي ةسرادلامجتمع 

وبنات( بمعاىد االمل ومدارس الدمج السمعي. بمغ حجم عينة الدراسة 
( معمم ومعممة من معممي التبلميذ المعاقين سمعيًا بمنطقة تبوك، 40)

( 26( معمم و)14ريقة العشوائية البسيطة. منيم )بالط اختيارىمتم 
معممة، تمثمت أداة الدراسة في مقياس مشكبلت تعميم الرياضيات لدى 
التبلميذ المعاقين سمعيًا، من إعداد الباحث. وأشارت النتائج إلى وجود 
مشكبلت في تعميم الرياضيات لمتبلميذ المعاقين سمعيًا كما يراىا 

المشكبلت كاآلتي: أوالً: مشكبلت التواصل مع المعممون. وجاء ترتيب 
التبلميذ المعاقين سمعيًا، تمتيا مشكبلت المناىج ثم مشكبلت المعممين 
واخيرا مشكبلت القدرات العقمية لمتبلميذ الصم. كما وأشارت النتائج 
إلى عدم وجود فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ المعاقين 

م وجود فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات سمعيًا تعزى لمنوع. وعد
لمتبلميذ المعاقين سمعيًا من وجية نظر المعممين تعزى إلى المؤسسة 

فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ  التعميمية. وعدم وجود
المعاقين سمعيًا من وجية نظر المعممين تعزى إلى سنوات الخبرة. 

ياضيات لمتبلميذ المعاقين وعدم وجود فروق في مشكبلت تعميم الر 
سمعيًا من وجية نظر المعممين تعزى إلى المؤىل العممي. وفي ختام 
 .الدراسة تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات بناءً عمى نتائج الدراسة

: تعميم الرياضيات، ذوي اإلعاقة السمعية، معيد الكممات المفتاحية
 .رات االصماألمل، مدارس الدمج السمعي، طرق التواصل، قد

 . المقدمة1
 السنوات في بالغاً  اىتماماً  والمعوقون اإلعاقة موضوع نال      
 من كغيرىم المعوقين بأن المجتمعات اقتناع إلى ويرجع األخيرة
 ما بأقصى والتعمم والنمو الحياة في الحق ليم المجتمع أفراد

 تربوية برامج عمى وحصوليم وطاقاتيم، قدراتيم منو تمكنيم
 .الخاصة متطمباتيم تراعي وتأىيمية
  ذوي لؤلشخاص تقدم التي الخاصة التربية خدمات وتطورت     

 لحمايتيم؛ واألنظمة القوانين، ووضعت ونوعًا، كمًا، اإلعاقة
 الدول، من العديد في المجال في العاممة المؤسسات فزادت
 في الخاصة والصفوف النيارية، الخاصة التربية مراكز وشممت
 تفاعميم فرص زيادة بيدف المصادر؛ وغرف العامة، المدارس

 الطفل يوضع حيث األكاديمي، الدمج برامج ثم أقرانيم، مع

 والخدمات الخاصة، التربية خدمات تقديم مع أقرانو، مع المعاق
 بغض التبلميذ، جميع يكون عندما الشامل والدمج المساندة،

 مدرسة في ألعمارىم، مناسبة فصول في إعاقتيم، عن النظر
  [1].ليم التعميمية البيئة تييئة مع الحي،

فئات ذوي االحتياجات  إحدىويعد المعاقون سمعيًا         
والرعاية من قبل الجيات  االىتمامالخاصة التي تحتاج إلى 

والمؤسسات القائمة عمى تربيتيم وتعميميم تعميمًا مميزًا في ضوء 
ة من تربية توافر بيئة تعميمية تسيم في تحقيق األىداف المرجو 

[ من ىنا تتفق التوجيات الحديثة في 1] المعوقين سمعيًا حنفي
مكانات ال تقل ع ن تربية المعوقين سمعيًا إلى أن ليم قدرات وا 

السامعين، في ضوء توافر بيئة تعميمية تسيم في تحقيق 
 .األىداف المرجوة من تربية المعوق سمعياً 

 مشكمة الدراسة. 2
تضمنت معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات         

بأمريكا أنو من متطمبات تدريس الرياضيات الفعال معرفة وفيم 
يم المعمم لممحتوى المعمم لمرياضيات ومشكبلت تدريسيا وأن ف

يعد من العوامل المؤثرة في التعميم، والتي تترجم إلى تحصيل 
 ].2لدى الطبلب ]

ومن الميم في برامج إعداد معمم المعاقين سمعيًا تزويد      
الطبلب المعممين بمعمومات وخبرات مباشرة عن الرياضيات 
المدرسية، وتزويدىم بمعمومات عن الصعوبات التي تواجو 

ذىم في الرياضيات، وكيفية تشخيص ىذه الصعوبات تبلمي
وتحديد أسبابيا، وتقديم الخبرات التي تساعدىم عمى إعداد وتنفيذ 
الخطط لعبلج مشكبلت تعميم وتعمم الرياضيات ومعالجة أخطاء 

 .تفكير تبلميذىم في الرياضيات وتنمية ميارات تفكيرىم
الرياضيات كغيرىم من المعممين مشكبلت  معمموويواجو      

( 34[ وجود )3خبلل التدريس ولقد أظيرت دراسة عبد المجيد ]
مشكمة لتدريس الرياضيات لدى معممي ومعممات الرياضيات 
بالمرحمة الثانوية محمية الدويم أىميا: قمة الوسائل التعميمية، 

حام وضعف ارتباط أولياء األمور باإلدارة المدرسية، وأن ازد
الطمبة في الفصل يقمل من جيد المعمم، واتجاىات الطمبة 

 و الرياضيات، وعدم توافر الكتاب المدرسي، وضعف ـــة نحـــالسالب
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 .برامج التدريب المعممين أثناء الخدمة
( مشكمة تواجو 58[ لوجود )4] وتوصمت دراسة عبد القادر     

ور ىي: معممي الرياضيات المبتدئين موزعة عمى أربعة محا
المعمم، اإلدارة المدرسية، التبلميذ، المنيج، وأظيرت الدراسة أن 
درجة إسيام المشرف التربوي في حل المشكبلت السابقة كما 
يمي: في المرتبة األولى محور المنيج، وفي المرتبة الثانية 
محور المعمم، وفي المرتبة الثالثة محور التبلميذ، وفي المرتبة 

 .حور اإلدارة المدرسيةالرابعة واألخيرة م
دراسة بعض المشكبلت  [5] كما استيدفت دراسة بطيخ     

المغوية في تدريس مادة الرياضيات لمتبلميذ الصم بالمرحمة 
االبتدائية وتقديم طرق مقترحة لمعبلج قائمة عمى بعض برامج 
االتصال المتطورة معيم، وأشارت الدراسة إلى أن المشكبلت 

ادة الرياضيات لمصم ترجع لعوامل كامنة المغوية في تدريس م
مرتبطة بالتدريس واألساليب االتصالية لممعمم منيا: أن إعداد 
معممي الرياضيات أو تدريبيم ال يؤىميم لمعمل مع التبلميذ 
الصم، عدم وجود أدلة لممعممين تساعدىم عمى تدريس 
الرياضيات لمصم، عدم إتقان المعممين لمغة اإلشارة لتفعيل 

 .اصل مع التبلميذ الصم والتقميل من األنشطة الكتابيةالتو 
الحظت الباحثة أثناء اشرافيا عمى طبلب التدريب الميداني      

بمعيد األمل لمصم بمنطقة تبوك وبرامج ضعف السمع، 
انخفاض واضح وبصورة كبيرة لمتحصيل الدراسي في مادة 

 باستطبلعث الرياضيات لدى التبلميذ المعاقين سمعيًا. فقام الباح
آراء المعممين عن أسباب تدني التحصيل في الرياضيات لدى 
التبلميذ المعاقين سمعيًا، تباينت اآلراء من مشكبلت تتعمق 

 .بالمعمم والمدرسة إلى مشكبلت تتعمق بالمعاق نفسو وأسرتو
وبشكل أكثر دقة تيدف الدراسة الحالية إلى اإلجابة عمى األسئمة 

 :اآلتية
 الدراسةأسئمة أ. 
ما مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ المعاقين سمعيًا، من  -1

 وجية نظر المعممين؟
ت لمتبلميذ اما ترتيب وشيوع مشكبلت تعميم الرياضي -2

 المعاقين سمعيًا من وجية نظر المعممين؟
ىل توجد فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ  -3

 ممين، تعزى لمنوع؟المعاقين سمعيًا من وجية نظر المع
ىل توجد فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ  -4

 ة ـــؤسســـزى لممــــن، تعـــر المعمميـــنظ ةـــيـــوج نــــم اً ــن سمعيــــاقيـالمع

 التعميمية؟
ىل توجد فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ  -5

 تعزى لسنين الخبرة؟المعاقين سمعيًا من وجية نظر المعممين، 
ىل توجد فروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ  -6

 المعاقين سمعيًا من وجية نظر المعممين تعزى لممؤىل العممي؟
 أهداف الدراسةب. 

التعرف عمى مشكبلت تعميم الرياضيات لدى التبلميذ  -1
 .المعاقين سمعياً 

الرياضيات لدى التعرف عمى ترتيب وشيوع مشكبلت تعميم  -2
 .التبلميذ المعاقين سمعيًا من وجية نظر المعممين ومدى شيوعيا

التعرف عمى الفروق في المشكبلت من وجية نظر  -3
ت او ت )النوع، المؤسسة التعميمية، سنالمعممين التي تعزى لمتغيرا

 (.الخبرة والمؤىل العممي
 أهمية الدراسةج. 

 :تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا
 تمقي الضوء عمى شريحة من فئات المعاقين ىم بحاجة -1

 .ماسة إلى دراسة ودعم وتعاون من كافة الجوانب
تقوم ىذه الدراسة بالبحث في مجال تعميم الرياضيات والتي  -2

تعد من العموم والمعارف األساسية التي يجب عمى التبلميذ 
وتعتبر دراستيا لدورىا في الحياة وتطبيقاتيا في العموم األخرى، 

الرياضيات من العموم اليامة والضرورية ألي فرد ميما كانت 
ثقافتو، ألنيا تأخذ حيزًا ميمًا في الحياة، ويحتاجيا الفرد في 

القرارات المتعمقة بأمور حياتو اليومية، ولمرياضيات دور  اتخاذ
ميم في تقدم الكثير من المجتمعات، ألن الرياضيات تعمل عمى 

تعترض المجتمع الذي يسعى  التيبلت حل الكثير من المشك
 .ألن يكون مجتمعًا عمميًا تقنياً 

تواجو معممي التبلميذ  التيالتعرف عمى أىم المشكبلت  -3
المعاقين سمعيًا في تدريسيم لمرياضيات ومحاولة تفسير ىذه 

 .المشكبلت واقتراح حمول ليا
 -في حدود عمم الباحث –تعتبر ىذه الدراسة اول دراسة  -4

تتناول مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ المعاقين سمعيًا في 
 .منطقة تبوك

 مصطمحات الدراسةد. 
 :التبلميذ المعاقين سمعياً 

ىم التبلميذ الذين يعانون من درجة من درجات الفقدان تتراوح 
 ى الفقدان الشديد، وىذا الفقدان ىو ــط إلــدان البسيــن الفقــا بيــشدتي
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  [1].السمع والذي يؤثر سمبا عمى االداء التربوي لمفردقصور في 
 : مشكبلت تعميم الرياضيات

يقصد بيا في الدراسة الحالية مشكبلت تعميم الرياضيات      
التي يدركيا المعممون الذين يعممون مع الصم وضعاف السمع 
والتي تؤثر بشكل أو بآخر في خمق صعوبات تعميمية واجتماعية 

ق المعاقين سمعيًا عن تمبية احتياجاتيم في فيم ... إلخ، وتعو 
واستيعاب مقرر الرياضيات لبلستفادة منو في حياتيم اليومية 

 .ومسايرة اقرانيم السامعين
 محددات الدراسةه. 

المحددات الزمانية: طبقت ىذه الدراسة في العام الدراسي 
 .ىـ1436/1437

تبوك في المحددات المكانية: طبقت ىذه الدراسة في منطقة 
 .المممكة العربية السعودية

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
ال يختمف أثنان عمى أىمية الرياضيات ودورىا في الحياة       

وتطبيقاتيا في العموم األخرى، وقد أصبح تقدم العموم وازدىارىا 
يقاس بما تحويو من الرياضيات وما يدخل فييا من حسابات 

الفضل إلييا فيما وصل اليو العالم اآلن من تقدم ورموز، ويرجع 
تكنولوجي في جميع المجاالت خاصة الحاسبات اإللكترونية 
وبرمجياتيا المتطورة والفضائيات وشبكة المعمومات مما جعل 

  [7].الرياضيات تحتل مكانة مرموقة في المناىج الدراسية
نظام  كما أن الرياضيات أداة لبلستخدام والتطبيق وىي      

معرفي لو بنية ىيكمية تساعد الفرد عمى تنمية التفكير الناقض، 
وتسيم في بناء شخصيتو وقدرتو عمى اإلبداع من خبلل اتاحة 
الفرصة لو الكتشاف المفاىيم والعبلقات، كما انيا تساعد في 

 ].9] تنمية اتجاىات الطمبة وقدراتيم عمى التذوق والتقدير
وتمثل الرياضيات حجر األساس بالنسبة لمتطوير الذي       

يحدث في شتى المجاالت والميادين لمدرجة التي قد تؤكد بأنو ال 
يمكن مبلحقة حركة المتغيرات العممية المتنوعة والمتسارعة التي 
يموج بيا العالم بدون التسمح بالحد األدنى من المفاىيم 

 ].10] األمروالميارات الرياضية التي يتطمبيا ىذا 
والرياضيات ىي احدى المجاالت المعرفية المتميزة ألنيا      

( المذكور 2005 )حمدان، تسيم في مجاالت المعرفة األخرى
، فيي تعتبر أم العموم وذلك ألن تقدم أي [11] في العبسي

مجال من مجاالت المعرفة يجب أن يكون مرتبطًا بمعرفة 
 ].11رياضية واسعة ]

 :ذ المعاقين سمعياً تعميم التبلمي

من المحاوالت الباكرة لمعناية بالمعاقين سمعيًا محاولة دي        
، فقد إسبانياتعميم الصم في  (Deleon 1520-1584) ليون

كان يعمميم النطق والقراءة والكتابة والحساب، وبقى عمى ذلك 
ميارة المغة البلتينية  تعممواحتى وفاتو، وُذكر أن تبلميذه قد 

واإلغريقية والحساب والفمك والكتابة واإلشارة. وكانت أول مدرسة 
لتعميم الصم في فرنسا في القرن الثامن عشر بفضل دليبيو الذي 
أعطى الصم الحق في التعميم وكان التعميم في ىذه المدرسة 

( إلى 1891متاحًا لمجميع، وتحولت ىذه المدرسة في عام )
ومية، وكانت أول مدرسة تابعة لمحكومة في العالم مدرسة حك

    لتعميم الصم، وأطمق عمييا بعد ذلك اسم المعيد األىمي 
 ].1لمصم ]
وقد شيد مجال تربية وتعميم الصم في الوطن العربي عدة       

تغيرات خبلل العشرين سنة الماضية، تجاوزت مرحمة الحمم إلى 
تغيرت نظرة المجتمع نحو تعميم مرحمة التنفيذ والتطبيق، حيث 

الصم وضعاف السمع من اقتصاره عمى التعميم الميني إلى حق 
تمك الفئة في االلتحاق بالتعميم العالي مثل أقرانيم السامعين. 
وىذا التطور يرجع إلى المتغيرات ذات العبلقة بالتربية الخاصة 
 في الوطن العربي ومحاولة بعض الدول االستفادة من التجارب

 ].1] العالمية في ىذا المجال
بالصم في العقدين  االىتمام[ أن 12ويضيف يوسف ]      

االخيرين قد تمثل بظيور االفكار واألساليب التربوية 
المتخصصة لتعميم الصم عمى أيدي العمماء والباحثين في 
الجامعات والكميات العممية، وأيضًا تمثل في إعداد الكوادر 

 . مالعاممة في مجال الص
أما بالنسبة لتحصيميم الدراسي فغالبًا ما يعاني التبلميذ        

المعاقين سمعيًا، من مستويات متفاوتة من الضعف في 
[  13] التحصيل األكاديمي والسيما التحميل القرائي الخطيب

وسبب ذلك أثر اإلعاقة الكبير في الجانب المفظي، واألمر الذي 
[ 15وانب األكاديمية الزبيدي ]يقود إلى تأثير التحصيل في الج

فعمى الرغم من تشابو المعاقين سمعيًا  AlHilawani [16]و
باألطفال العاديين في ذكائيم العام وعممياتيم الذىنية، فإن 
دراسات كثيرة أشارت إلى أن األطفال المعوقون سمعيًا يعانون 
التأخر الدراسي وال سيما في مجال التحصيل األكاديمي. ومثل 

التأخر يزداد بزيادة شدة الضعف السمعي الذي يعانيو الطفل ىذا 
[17.[ 

 [ 18المشار إليو في الزريقات ] (Moores) وأشار مورس      
 م ـــيــس لديــاص ليــم أشخــًا ىـــيـن سمعــوقيــاص المعـــى أن األشخــإل
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ىو  عيوب ذكائية، وال أدلة تؤكد أن تطورىم المعرفي والذكائي
أقل من األشخاص العاديين، فاألشخاص المعوقين سمعيًا 

 .يقومون بالوظائف المعرفية ضمن المدى الطبيعي لمذكاء
وأشارت الدراسات أن مستوى ذكاء األفراد المعوقين سمعيًا      

كمجموعة ال يختمف عن مستوى ذكاء األفراد العاديين في 
القابمية لمتعمم والتفكير المتوسط العام، وأن المعوقين سمعيًا لدييم 

 ].19التجريدي ما لم يكن لدييم تمف دماغي مرافق لئلعاقة ]
وبالرغم من أن ذكاء المعوقين سمعيًا ليس منخفضًا عن       

العاديين إال أن التحصيل األكاديمي لدييم يكون منخفضًا 
بالنسبة ألقرانيم العاديين، والذي يؤثر بدوره عمى التحصيل 

المجاالت األخرى كالكتابة والعموم واالجتماعيات المعرفي في 
 ].20والرياضيات وغيرىا ]

[ أن انخفاض 22، والداىري ][21] ويرى كل من عزيز     
التحصيل األكاديمي لممعوقين سمعيًا قد يعود ألسباب عديدة 
منيا : عدم مبلئمة المناىج الدراسية، أو أساليب التدريس غير 

كفاءة العاممين معيم، أو انخفاض مناسبة، أو تدني مستوى 
مستوى دافعيتيم إلى غير ذلك من عوامل تؤثر عمى تحصيميم 

 .األكاديمي
وبرغم األسباب السابقة التي تفّسر انخفاض التحصيل لدى      

ىذه الفئة إال أن ىذا ال يعني بالضرورة أنيم ال يستطيعون 
يحت ليم تحصيل مستويات عميا من التحصيل األكاديمي، فإذا ُأت

الفرص المناسبة من برامج تربوية مركزة وطرائق تدريس فّعالة، 
فإنيم يستطيعون الحصول عمى درجات عميا مشابية ألقرانيم 

 ].23السامعين ]
لذلك فإن اىتمام التربية بالتعرف عمى خصائص الطبلب       

واحتياجاتيم والموضوعات التي يفضمونيا في العموم منطمقًا 
رات ىامة وضرورية لنجاح أي عممية تعميمية، لتزويدىم بخب

وبالتالي يصبح من الضروري أن يتم اختيار المحتوى وجميع 
 أوجو النشاط التعميمي عمى أساس مراعاة ذلك.

 واإلجراءات . الطريقة4
 الدراسة أ. منهج

 المبلئم المنيج فإن وتساؤالتيا الدراسة مشكمة عمى بناءً      
 المنيج ىو ومتغيراتيا ومجتمعيا أدواتيا حيث من الحالية لمدراسة
 .التحميمي الوصفي

 الدراسة مجتمع ب.
  سمعياً  المعاقين التبلميذ يـمعمم يــف ةــالدراس عــمجتم لـــتمث      

 المعاقين مدارس من عدد تبوك بمنطقة ويوجد. تبوك بمنطقة
 عمى ويحتوى بنات لمصم االمل معيد: كاالتي تفاصيميا سمعيا
( ثانوي -متوسطة -االبتدائية) المراحل كل وبو فصبلً  12

 السمعي، لمدمج واحد فصل وبيا والستون السادسة واالبتدائية
 .سمعي دمج واحد فصل وبيا بنين االبتدائية خالد الممك ومدرسة

 الدراسة عينة ج.
 معممي من ومعممة معمماً ( 40) الدراسة عينة حجم بمغ     

 بالطريقة اختيارىم تم تبوك، بمنطقة سمعياً  المعاقين التبلميذ
 . معممة( 26)و معمم( 14) منيم. البسيطة العشوائية

 الدراسة ادوات د.
 الرياضيات تعميم مشكبلت مقياس من الدراسة أداة تكونت       

 بعد وذلك الباحث، إعداد من سمعيًا، المعاقين التبلميذ لدى
 أدبيات وعمى المشابية المقاييس من عدد عمى الباحث إطبلع
 ذوي لمتبلميذ الرياضيات تعميم تناولت التي الخاصة التربية

 نبوي ودراسة[ 5] بطيخ دراسة مثل الخاصة االحتياجات
 لمتبلميذ الرياضيات تدريس مشكبلت مقياس وتكون(. 2001)

 :التالية األبعاد من سمعياً  المعاقين
 .سمعياً  المعاقين بالتبلميذ تتعمق مشكبلت: أوالً 
 .التدريس وطرق بالمنيج تتعمق مشكبلت: ثانياً 
 المعاقين التبلميذ مع التواصل بطرق تتعمق مشكبلت: ثالثاً 

 .سمعياً 
 .سمعياً  المعاقين بمعمم تتعمق مشكبلت: رابعاً 

 أبعاد عمى موزعة عبارة( 28) عمى المقياس احتوى      
 من عدد عمى المقياس عرض وتم المختمفة، سيالمقاي

 الصدق لمعرفة النفس وعمم الخاصة التربية في المتخصصين
 ليصبح العبارات، بعض وحذف تعديل وتم يسيلممقا الظاىري
 .فقرة( 20) من مكوناً  النيائية بصورتو المقياس

 : لممقياس السيكومترية الخصائص
 بمجتمع بالمقياس لمفقرات القياسية الخصائص لمعرفة     
 المعدلة المقياس صورة بتطبيق الباحثة قامت الحالي، البحث

 أولية عينة عمى فقرة( 20) من والمكونة المحكمين بتوجييات
 البسيطة، العشوائية بالطريقة اختيارىم تم مفحوصاً ( 30) حجميا

 قامت االستجابات تصحيح وبعد الحالي، البحث مجتمع من
دخاليا الدرجات برصد الباحثة  تم ثم ومن األلي، الحاسب في وا 

 :يمي ما استخراج
 :لمفقرات الداخمي االتساق صدق
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 بمجتمع بالمقياس الكمية الدرجة مع الفقرات اتساق صدق لمعرفة
 كل درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب تم الحالي، البحث

 الفقرة تحتو تقع الذي الفرعي لممقياس الكمية الدرجة مع فقرة
 :اإلجراء ىذا نتائج يوضح التالي والجدول المعنية،

 1 جدول
 (33 = ن) الحالي البحث بمجتمع بالمقياس الكمية الدرجة مع الفقرات ارتباط معامالت يوضح

 مشكالت تعمم الرياضيات
 مشكالت تتعمق بالمعمم مشكالت توصيل المعمومة مشكالت المنهج مشكالت الصم

 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
1 .506 1 .405 1 .372 1 .361 
2 .482 2 .326 2 .289 2 .520 
3 .346 3 .480 3 .333 3 .766 
4 .141 4 .526 4 .195 4 .657 
5 .339 5 .415 5 .219 5 .458 
جميع يبلحظ من الجدول السابق أن معامبلت ارتباطات       

(، وأن جميع الفقرات 0.05الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى )
 .تتمتع بصدق اتساق داخمي قوي

 :ثبات لممقياس

لمعرفة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس في صورتو النيائية،       
قامت الباحثة بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ عمى بيانات العينة 

النتائج المعروضة بالجدول  األولية، فبّينت نتائج ىذا اإلجراء
 :التالي

 2جدول 
 نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية بمقياس بمجتمع البحث الحالي

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المقاييس الفرعية
 606. 5 مشكبلت التبلميذ الصم

 674. 5 مشكبلت المنيج
 511. 5 تتعمق بأساليب وطرق التواصلمشكبلت 

 774. 5 مشكبلت تتعمق بمعمم الصم ومدارسيم
 ألبعاد الثبات درجات أن أعبله الجدول من يبلحظ      
 تمتع يعني مما( 0.774 و 0.511) بين تراوحت المقياس
 .عالية ثبات بدرجات القياس

 . النتائج5
  لمتبلميذ الرياضيات تعميم مشكبلت ىي ما: األول ؤالـــالس ةـــنتيج

  سمعيًا؟ المعاقين
 المتوسطات استخراج تم األول السؤال عن لئلجابة      

 الرياضيات تعميم لمشكبلت المعيارية واالنحرافات الحسابية
 :أدناه الجدول في موضح ىو كما سمعيًا، المعاقين لمتبلميذ

 3 جدول
 سمعياً  المعاقين لمتالميذ الرياضيات تعميم لمشكالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 مشكالت تعميم الرياضيات
 االنحراف المعياري المتوسط العبارة

 829. 1.93 معظم التبلميذ الصم ذكاؤىم منخفض مقارنة بالعاديين -1
 751. 2.28 التبلميذ الصم صعوبة في تركيز االنتباه يواجو -2
 667. 2.63 صعوبة استيعاب التبلميذ الصم لممعمومات المجردة -3
 667. 2.38 تفاوت اعمار التبلميذ داخل الصف الواحد -4
 723. 2.20 ضعف الدافعية لدى التبلميذ الصم -5
 662. 2.35 ال يراعي منيج الرياضيات احتياجات ومتطمبات التبلميذ الصم -6
 622. 2.35 عدم تناسب طريقة حل المشكبلت في التدريس مع التبلميذ الصم -7
 564. 2.30 عدم تناسب طريقة العصف الذىني مع التبلميذ الصم -8
 709. 2.40 يخمو المنيج من معمومات مناسبة مع التبلميذ الصم -9
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 679. 2.48 المستخدمةصعوبة توصيل معظم مفاىيم ونظريات الرياضيات بطرق التواصل  -10
 594. 2.43 معظم االشارات المستخدمة تركز عمى المفاىيم المحسوسة دون المجردة -11
 599. 2.50 طرق التواصل المستخدمة في الرياضيات ال تراعي الفروق الفردية بين التبلميذ -12
 632. 2.60 قصور االشارات المستخدمة في الرياضيات بالمقارنة مع تطور العمم -13
 599. 2.50 كثير من اشارات الرياضيات بين المعممين اختبلف -14
 586. 2.38 قصور اعداد معممي الصم في الرياضيات -15
 555. 2.50 معظم المعممين يفتقرون إلى معرفة استراتيجيات تعميم الرياضيات لمصم -16
 622. 2.35 نقص الدافعية والرغبة لدى معممو الصم لمعمل في تعميم التبلميذ الصم -17
 723. 2.30 معظم معممو الصم ال يجيدون ميارات التواصل الفعالة مع التبلميذ الصم -18
 564. 2.30 الصم وسائل تعميمية كافية في دروس الرياضيات معمموعدم استخدام  -19
 620. 2.23 قصور إعداد معممي الصم في الرياضيات -20

 كانت المشكبلت كل ان اعبله( 3) رقم الجدول يبلحظ      
 ،(829و. 555) بين معدالتيا انحصرت حيث كبيرة معدالتيا

 ذكاؤىم الصم التبلميذ معظم) ىي المشكبلت أقل جاءت حيث
 إلى يفتقرون المعممين معظم) وأكثرىا( بالعاديين مقارنة منخفض
 النتائج ىذه ولعل(. لمصم الرياضيات تعميم استراتيجيات معرفة
 فقد الباحثة، أوردتيا التي الدراسة أدبيات من كثير مع تتفق

 تعميم مشكبلت من عدداً [ 46] المطرب دراسة نتيجة أظيرت
 المعممين من العديد امتبلك عدم مثل الصم لمتبلميذ الرياضيات

 تجسيد من يمكنيم الذي الرياضية المعرفة من الكافي العمق
 انخفاض إلى باإلضافة. األساسية والميارات المفاىيم وتمثيل

. االبتدائية المرحمة لرياضيات األساسية الميارات ببعض معرفتيم
 في المغوية المشكبلت أن أظيرت والتي[ 5] بطيخ ودراسة
 مرتبطة كامنة لعوامل ترجع لمصم الرياضيات مادة تدريس

 معممي إعداد أن: منيا لممعمم االتصالية واألساليب بالتدريس
 عدم الصم، التبلميذ مع لمعمل يؤىميم ال تدريبيم أو الرياضيات

 لمصم، الرياضيات تدريس عمى تساعدىم لممعممين أدلة وجود
 التبلميذ مع التواصل لتفعيل اإلشارة لمغة المعممين إتقان عدم
 .الكتابية األنشطة من والتقميل الصم
 :المشكبلت وشيوع ترتيب

 4 جدول
 الدراسة بمجتمع وشيوعها سمعياً  لممعاقين الرياضيات تعميم مشكالت ترتيب

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط االبعاد
 4 2.274 11.40 مشكبلت القدرات العقمية

 2 2.139 11.88 مشكبلت المناىج
 1 1.751 12.40 مشكبلت التواصل
 3 2.246 11.68 مشكبلت المعممين

يبلحظ من الجدول أعبله أن ترتيب المشكبلت جاء      
كاآلتي: أواًل: مشكبلت التواصل مع التبلميذ المعاقين سمعيًا، 
تمتيا مشكبلت المناىج ثم مشكبلت المعممين واخيرا مشكبلت 

 القدرات العقمية لمتبلميذ الصم.
 :ثانيًا: نتيجة السؤال الثاني

    لمعرفة نتيجة السؤال الثاني والذي نصو " ىل توجد      
فروق مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ المعاقين سمعيًا تعزى 
لمنوع؟" تم تطبيق اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق 
في المشكبلت تبعًا لمتغير النوع كما ىو موضح في الجدول 

 لتالي:ا
 5جدول 

 اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق في المشكالت التي تعزى لمنوع
مجموعتي  المتغيـر

 المقارنة
حجم 
 العينة

 القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 131. 38 1.543 2.56776 12.1429 14 ذكر مشكبلت الصم
 2.03961 11.0000 26 أنثى
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 132. 38 1.537 2.31099 12.5714 14 ذكر مشكبلت المنيج
 1.98494 11.5000 26 أنثى

مشكبلت توصيل 
 المعمومة

 164. 38 1.419 1.49174 12.9286 14 ذكر
 1.84015 12.1154 26 أنثى

مشكبلت تتعمق 
 بالمعمم

 271. 38 1.118 2.19014 12.2143 14 ذكر
 2.26410 11.3846 26 أنثى

 لعينتين( ت) اختبار تطبيق تم الفروق ىذه ولمعرفة      
 في فروق توجد ال أنو الدراسة نتيجة كانت وقد مستقمتين،
 كل أن ىو ذلك تفسير ولعل( معممة معمم،) لمنوع تبعاً  المشكبلت
 تظير ولم واحدة كانت الرياضيات بتعميم الخاصة المشكبلت

 وأبعادىا المشكبلت ىذه لسيادة المعمم أو المعمم نظرة في فروق
 والتي [50] عمي دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق. المختمفة
. النوع لمتغير تعزى المشكبلت في فروق وجود عدم أظيرت
 أظيرت التي[ 51] وآخرون العايد دراسة نتيجة عن واختمفت
 التربية معممي تواجو التي المعوقات في فروق وجود نتائجيا

 في أعمى اإلناث كان حيث واإلناث الذكور بين الخاصة
 بينت التي[ 47] المطرب دراسةواتفقت و ". لممعوقات تقديرىن
 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود أيضاً  نتائجيا

(α ≤ 0.01) الرياضية المعرفة في والمعممات المعممين بين. 
 :الثالث السؤال نتيجة: ثالثاً 
 فروق توجد ىل: نصو والذي الثالث السؤال نتيجة لمعرفة     
 لممؤسسة تبعاً  الصم لمتبلميذ الرياضيات تعميم مشكبلت في

 األحادي التباين تحميل اختبار تطبيق تم التعميمية؟
(ANOVA) التالي الجدول في موضح ىو كما: 

 6 جدول
 التعميمية المؤسسة متغير في الفروق لتحديد األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 االحتمالية قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

مشكبلت التبلميذ 
 الصم

 17.002 2 34.005 بين المربعات
 4.53 37 167.595 داخل المربعات 0.033 3.754

 39 201.6 المجموع
 

 مشكبلت المنيج
 2.776 2 5.552 بين المربعات

 4.671 37 172.823 داخل المربعات 0.557 0.594
 39 178.375 المجموع

 
مشكبلت توصيل 

 المعمومة

 4.905 2 9.811 بين المربعات
 2.967 37 109.789 داخل المربعات 0.205 1.653

 39 119.6 المجموع
 

مشكبلت تتعمق 
 بالمعمم

 3.906 2 7.812 بين المربعات
 5.107 37 188.963 داخل المربعات 0.473 0.765

   39 196.775 المجموع

المشكبلت تعزى يبلحظ من الجدول أعبله أنو ال توجد فروق في 
معيد األمل أو مدرسة دمج سمعي( في ) لممؤسسة التعميمية

أبعاد المنيج وأساليب التواصل ومعمم التبلميذ المعاقين سمعيًا، 
وتوجد فروق في بعد مشكبلت المعاقين سمعيًا أنفسيم. ولمعرفة 

أدق الفروق بين المتغيرات في مشكبلت تعميم الرياضيات 
تغير المؤسسة التعميمية فقد تم تطبيق لمتبلميذ الصم تعزى لم

 :كالتاليوجاءت النتائج  (LSD) اختبار

 7جدول 
 ( لمعرفة أدق الفروق بين المتغيرات مشكالت مادة الرياضيات لمصمLSD) اختبار

 الداللة الخطأ المعياري فرق المتوسطات  المتغير
 مشكبلت الصم

 
 000. 58757. *2.20610- معيد األمل
 000. 58757. *2.20610 دمج سمعي
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 لممؤسسة تعزى التي المشكبلت في الفروق أنّ  يبلحظ      
 أنّ  يعني مما السمعي، الدمج مدارس لصالح كانت التعميمية
 تعميم في المشكبلت أكثر بيا يوجد السمعي الدمج مدارس

 عبلقة لذلك يكون وقد. سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات
 سمعيًا، المعاقين تدريس عمى الدمج بمدارس المعممين بتدريب
 دمج نحو المعممين واتجاىات الرياضيات مجال في خاصة
 النتيجة ىذه وتتقاطع. السامعين بمدارس سمعياً  المعاقين التبلميذ

 وجود عدم نتائجيا بينت والتي[ 52] عبدالعزيز دراسة نتيجة من

 المعممين نظر وجية من الرياضيات تدريس معوقات في فروق
 (.دمج فصل،) التعميمية المؤسسة لطبيعة وفقاً  والمعممات

 :الرابع السؤال نتيجة: رابعاً 
 الرياضيات تعميم مشكبلت في فروق توجد ىل"  نصو والذي

 "الخبرة؟ لمتغير تبعاً  سمعياً  المعاقين لمتبلميذ
 التباين تحميل اختبار تطبيق تم السؤال ىذا عمى ولئلجابة      

 تعميم مشكبلت في الفروق لمعرفة (ANOVA) اأُلحادي
 الخبرة لسنوات تعزى التي سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات

 :التالي الجدول في موضح ىو كما
 8 جدول

 الخبرة لمتغير تعزى التي المشكالت في الفروق لتحديد األحادي التباين تحميل اختبار
 االحتمالية قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

 مشكبلت الصم
 16.005 2 32.01 بين المربعات

 4.584 37 169.59 داخل المربعات 0.041 3.492
 39 201.6 المجموع

 

 مشكبلت المنيج
 14.461 2 28.922 بين المربعات

 4.039 37 149.453 داخل المربعات 0.038 3.58
 39 178.375 المجموع

 

 مشكبلت التواصل
 3.499 2 6.997 بين المربعات

 3.043 37 112.603 داخل المربعات 0.328 1.15
 39 119.6 المجموع

 

 مشكبلت المعمم
 1.155 2 2.309 المربعاتبين 

 5.256 37 194.466 داخل المربعات 0.804 0.22
   39 196.775 المجموع

( أنو توجد فروق في مشكبلت تعميم 8يوضح جدول رقم )      
الرياضيات لمتبلميذ المعاقين سمعيًا كما يراىا المعممون تعزى 

لمعرفة أدق  (LSD) تم تطبيق اختبار لسنوات الخبرة. وقد

الفروق في مشكبلت تعميم الرياضيات لمتبلميذ المعاقين سمعيًا 
 :التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة وجاءت النتائج كالتالي

 9جدول 
 لمتالميذ المعاقين سمعياً ( لتحديد الفروق بين المتغيرات مشكالت مادة الرياضيات LSD) اختبار

 الداللة الخطأ المعياري فرق المتوسطات الترتيب المتغير
 

 مشكبلت الصم
6اكثر من   -1.41162* .46270 .002 

1 – 3  1.41162* .46270 .002 
 

 مشكبلت المنيج
4 – 6  -2.43559* .72989 .001 
1 – 3  2.43559* .72989 .001 

 الذين لصالح كانت المشكبلت في الفروق أدق أنّ  ويبلحظ      
 عامل أن إلى يرجع ذلك ولعل سنوات( 3-1) بين خبراتيم
مكانية قدراتو تطوير عمى تأثيره لو الخبرة  عمى التغمب وا 

 قدرة أكثر كان كمما المعمم خبرة سنوات ازدادت فكمما المشكبلت،
 .عمييا والتغمب المشكبلت مواجية عمى

 :الخامس السؤال نتائج: خامساً 
 في فروق توجد ىل: "نصو والذي الخامس السؤال نتيجة لمعرفة

 لمتغير تعزى سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات تعميم مشكبلت
 (ANOVA) اأُلحادي التباين تحميل اختبار تطبيق تم" المؤىل؟
 كما العممي المؤىل إلى تعزى التي المشكبلت في الفروق لمعرفة
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 :التالي الجدول في موضح ىو 
 13 جدول

 العممي لممؤهل تعزى التي المشكالت في الفروق لمعرفة األحادي التباين تحميل اختبار
 االحتمالية قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

 مشكبلت الصم
 6.356 4 25.425 المربعاتبين 

 5.034 35 176.175 داخل المربعات 0.303 1.263
 39 201.6 المجموع

 

 مشكبلت المنيج
 1.958 4 7.831 بين المربعات

 4.873 35 170.544 داخل المربعات 0.806 0.402
 39 178.375 المجموع

 
مشكبلت توصيل 

 المعمومة

 2.148 4 8.593 بين المربعات
 3.172 35 111.007 داخل المربعات 0.612 0.677

 39 119.6 المجموع
 

مشكبلت تتعمق 
 بالمعمم

 10.975 4 43.901 بين المربعات
 4.368 35 152.874 داخل المربعات 0.059 2.513

   39 196.775 المجموع

 قيم كل أنّ  أعبله الجدول في الموضحة النتائج من يبلحظ    
 في فروق وجود عدم أظيرت المختمفة بأبعادىا لممشكبلت( ف)

 نفس، عمم خاصة، تربية) التعميمي لممؤىل تعزى المشكبلت
 رؤيتيم في فروق أية النتائج تظير ولم(. عام تربوي مؤىل

 تأىيل في قصور ىناك أنّ  الباحثة وترى. وأبعادىا لممشكبلت
 ىذا ويتضح سمعيًا، المعاقين لمتبلميذ الرياضيات معممي
 معممي بإعداد تقوم التي البرامج وجود عدم خبلل من القصور

 سمعياً  المعاقين التبلميذ بتدريس لمقيام المتخصصين الرياضيات
 الدمج برامج عمى القائمين يقود الذي األمر الخدمة وأثناء قبل

 معممي أحد إلى الرياضيات مادة تدريس إلسناد والفصل
 الطبلب لتدريس التربية كميات في المعد - الرياضيات
. سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات بتدريس ليقوم -العاديين

 لتدريس المعممين إعداد مشروع أنً  [53] بدوي ذكر وقد
 فيم إلى ييدف أنّ  يجب الخاصة االحتياجات لذوي الرياضيات

 تعميم في المعرفة ىذه استخدام ثم افضل بشكل التبلميذ تفكير
. أكثر لرياضيات التبلميذ ىؤالء قدرات بو تسمح بما أفضل
 عمى التبلميذ قدرات تحسين عمى المعممون يعمل أن ويجب
 الدراسة فصول مدار عمى العممية ىذه وتوسيع الرياضي التفكير
 .المراحل كل وفي

 التوصيات. 6
 .سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات تعميم مناىج مراجعة -1
  مــتعمي  يــــف  عــــوسأ  ورةـــــبص ةـــديثـــالح اـــلوجيـــو التكن  الـــادخ -2

 .سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات
 تدريس مجال في وتأىيميم المعممين اعداد ببرامج االىتمام -3

 الدمج مدارس في وبالذات سمعياً  المعاقين لمتبلميذ الرياضيات
 .السمعي

 عمى والتشجيع سمعياً  المعاقين لمتبلميذ التعميمية البيئة اثراء -4
 .المشكبلت وحل التفكير

 سمعياً  المعاقين التبلميذ بين قومية وانشطة منافسات تنظيم -5
 .الرياضيات ميارات بعض في
 لمتبلميذ الرياضيات تعميم استراتيجيات مقررات ادخال -6

 المعاقين لمتبلميذ معممي اعداد برامج ضمن سمعياً  المعاقين
 .سمعياً 

 الرياضيات تدريس في المتخصصين المعممين تشجيع -7
 بعد االنتداب، بطريقة لو حتى سمعياً  المعاقين التبلميذ لتدريس
 المعاقين التبلميذ مع التواصل طريقة في تدريبية دورات اعطائيم
 .سمعياً 

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. أبعاد 2009عمي عبد النبي؛ قراقيش، صفاء رفيق ) [1]
ومظاىر المشاركة التعاونية بين االختصاصيين، وأسر 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء بعض 

، مجمة اإلرشاد النفسيالمتغيرات )دراسة وصفية(. 
 .23العدد
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(: مشكبلت تدريس مادة 2011عبدالمجيد، عبداهلل محمود ) [3] 
مجمة ت في المرحمة الثانوية بمحمية الدويم، الرياضيا

 .24 ، العدد12 السودان، المجمد -دراسات تربوية
 في برنامج أثر(: 2006) عبدالحميد فتحي عبدالقادر، [4]

 عمميتي عمى المعمومات لتجييز كوفمان نموذج ضوء
 الخامس الصف تبلميذ من الصم لدى والقسمة الضرب

 ،131 العدد األزىر، جامعة ،التربية كمية مجمة االبتدائي،
 .2ج

(: االتجاىات الحديثة في مناىج 2001بطيخ، فتحية أحمد ) [5]
الرياضيات وبرامج تدريسيا في برامج التربية الخاصة 

انية كما  مريكية و م بالواليات المتحدة األلمتبلميذ الص
 –المؤتمر العممي الثالث عشر االستفادة منيا في مصر، 

 –التعميم والثروة المعرفية التكنموجية المعاصرة مناىج 
 .1 مج مصر،

( فعالية استراتيجية مقترحة 2003بطيخ، فتحية أحمد ) [6]
إلكساب معممي رياضيات التبلميذ الصم ميارة معالجة 
المحتوى وبيان اثرىا عمى بعض فنيات التدريس االخرى، 

 -اتالمؤتمر العممي لمجمعية المصرية لتربويات الرياضي
كمية  –الناشر الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 

 مصر. –التربية بنيا 
تعميم وتعمم الرياضيات (: 2005محمد، حنفي اسماعيل ) [7]

 ، مكتبة الرشد الرياض.بأساليب غير تقميدية
شعير، إبراىيم محمد محمد وحسن، إسماعيل محمد  [8]

يتطمبيا (: واقع الوسائل العممية التي 2000إسماعيل )
تدريس العموم بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة، دراسة 

العدد الرابع  مجمة كمية التربية بالمنصورة،تقويمية، 
 .2000واألربعون، سبتمبر 

تطوير مناىج الرياضيات م(: 2010أبو زينة، فريد كامل ) [9]
 ، عمان، دار وائل. المدرسية وتعميميا

وير مناىج الرياضيات (. تط2000إبراىيم، مجدي عزيز) [10]
، 3مجمة تربويات الرياضيات،الموضوع القديم الجديد، 

13-36. 
طرق تدريس (: 2015العبسي، محمد مصطفى ) [11]

، الطبعة الرابعة، دار الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة
 المسيرة لمطباعة والنشر، عمان، االردن.

 دليل  السمعية اإلعاقة( 2007) نمر عصام يوسف، [12]
 السمعية اإلعاقة في مقدمة والمربين، لآلباء عممي عممي

 لمطباعة المسيرة دار األولى، الطبعة ،التواصل واضطرابات
 .األردن عمان: والنشر،

تعميم الطمبة ىـ(: 1426الخطيب، جمال والحديدي، منى ) [13]
 عمان االردن. ، دار الفكر ذوي الحاجات الخاصة

المناىج ىـ( : 1430الخطيب، جمال والحديدي، منى ) [14]
، دار الفكر، واستراتيجيات التدريس في التربية الخاصة

 عمان االردن.
(. السموك االجتماعي المدرسي 1995الزبيدي، ىيام ) [15]

لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير غير 
 .منشورة، عمان: الجامعة األردنية، عمان األردن

 دار ،السمعية اإلعاقة(: 2003) عبداهلل ابراىيم الزريقات، [18] 
 .األردن: عمان والنشر، لمطباعة وائل

(: اإلعاقة السمعية، عمان، دار 2006القريوتي، إبراىيم ) [19]
 يافا العممية ودار مكين لمنشر والتوزيع.

(: 2009) الشخص، عبدالعزيز والتيامي، السيد يس [20]
اضطرابات الكبلم والمغة مداخل وفنيات عبلجية، القاىرة: 

 مكتبة الطبري.
(: 2006) حمزة جمعة عطية، وأبو عزيز مجدي ابراىيم، [21]

 الطبعة ،سمعياً  المعوقين لمتبلميذ الرياضيات تدريس
 .الكتب عالم األولى،

سيكولوجية رعاية (: 2008الداىري، صالح حسن أحمد ) [22]
، الطبعة األولى، عمان، دار صفاء لمنشر واألصم الكفيف

 والتوزيع.
القمش، مصطفى نوري والمعايطة، خميل عبد الرحمن  [23]

سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، (: 2007)
 ، الطبعة األولى، عمان، دارمقدمة في التربية الخاصة

 المسيرة.
 تطبيق مشكبلت(: 2009) عمي  صالح غيثان العمري، [25] 

 االبتدائية األمل وبرامج معاىد في العام التعميم مناىج
 رسالة ،واإلداريين المعممين نظر وجية من بجدة لمصم

 .سعود الممك جامعة: التربية كمية منشورة، غير ماجستير
: فعالية استخدام (1999حمدي عبد العظيم ) البنا، [26]

التعمم التعاوني في تحقيق بعض أىداف تدريس  استراتيجية
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مجمة العموم لمطبلب المعاقين سمعيًا بالمرحمة الثانوية، 
 .41العدد  كمية التربية بالمنصورة،

(: 2012ن، سمر عبدالفتاح )عبدالسميع، عزة محمد والشي [27]
وريجامي في تنمية التفكير المنتج واالداء أنموذج 

دى التبلميذ ذوي اإلعاقة االكاديمي في الرياضيات ل
مجمة دراسات في المناىج السمعية في المرحمة االعدادية، 

 .183، مصر، العدد وطرق التدريس
( : تصور 2005التيامي، حسين أحمد عبد الرحمن ) [28]

مقترح لتطوير مدارس األمل لتربية األطفال ذوي اإلعاقة 
 رسالة السمعية في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة،

 دكتوراه، كمية التربية، جامعة األزىر.
(: منيج مقترح في العموم 2005أبو شامة، محمد رشدي ) [29]

لممعاقين سمعيًا في ضوء نظرية التعمم ذي المعني وفاعميتو 
دكتوراه، كمية في تحقيق بعض أىداف تدريس العموم، 

 .التربية، جامعة المنصورة
( : فاعمية برنامج مقترح في 2012عقل، سمير محمد ) [30]

التعمم المتمركز حول المشكبلت  استراتيجيةالعموم باستخدام 
في التحصيل المعرفي وتنمية بعض الميارات الحياتية لدى 

المؤتمر التبلميذ المعاقين سمعيا بالمرحمة االبتدائية. 
 العممي الثاني لمصم وضعاف السمع بعنوان "أساس قوي

 م، قطر.2012مايو  3-1لمستقبل آمن" في الفترة من 
(: فعالية 2001عبد الرازق سويمم ىمام، خميل رضوان ) [32]

مقترحة في التعمم التعاوني عمى التحصيل  استراتيجية
وميارات االتصال واالتجاىات نحو العموم لدى التبلميذ 

كمية التربية، مجمة البحث في التربية وعمم النفس، الصم، 
جامعة المنيا، المجمد الرابع عشر، العدد الثالث، يناير 

2001. 
 االحتياجات ذوي خدمات(: 2002) محمود زينب شقير، [34]

 مكتبة ،الشامل التأىيل -المبكر التدخل -الدمج: الخاصة
 .المصرية النيضة

( : مقترح لتوظيف 2009عيسى، سامي عبد الحميد ) [36]
التعميم اإللكتروني في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لمصم 

مقدم من خبلل معالجات الذكاء االصطناعي، بحث 
 لممؤتمر الدولي األول لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد

-16ه الموافق 1430ربيع األول  21-19في القترة من 
 م.2009مارس  18

 سيكولوجية(: 2009) عبدالعزيز عمى رشاد موسى، [38] 
 .القاىرة الكتب، عالم األولى، الطبعة ،سمعياً  المعاق

 ذوي سيكولوجية(: 1997) عبدالمطمب القريطي، [42]
 .المصرية األنجمو مكتبة ،وتربيتيم الخاصة االحتياجات

(: المفاىيم اليندسية 2012، محمد موسى )الصبلحات [44]
لدى تبلميذ اإلعاقة السمعية في المرحمة االبتدائية في 

 -جامعة االزىر – مجمة التربيةالمممكة العربية السعودية، 
 (.1) (، المجمد151العدد ) -مصر

(: برمجية تفاعمية 2015، ماىر محمد صالح )زنقور [45]
قائمة عمى التمميح البصري وأثرىا في تنمية ميارات التفكير 
التوليدي البصري واداء ميام البحث البصري لدى تبلميذ 
المرحمة االبتدائية ذوي اإلعاقة السمعية في الرياضيات، 

( ASEP) مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس
 احد والستون.العدد الو 

(: المعرفة الرياضية 2015المطرب، خالد بن سعد ) [46]
االجرائية والمفاىيمية لبلزمة لمعممي الصم في المرحمة 

 - السعودية -مجمة رسالة التربية وعمم النفساالبتدائية، 
 .48 العدد

مدى تمكن الطمبة  (:2015المطرب، خالد بن سعد ) [47]
ة من كفايات تدريس المعممين تخصص اإلعاقة السمعي

 -مصر -مجمة تربويات الرياضياتالرياضيات لمصم، 
 .8، العدد1المجمد 

(: تقويم منياج الرياضيات 2006، ميا محمد )ةالشقر  [48]
الحالي لتعميم الصم من وجية نظر المعممين في ضوء 
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ABSTRACT_ The present study aimed to identify the problems related to teaching Mathematics to 

hearing- impaired students from teachers' perspective. The population of the study comprises the 

teachers of hearing-impaired students in the region of Tabuk. It has been carried out at ALamal 

Deaf Students Institutes and Auditory Integration schools (boys and girls). The size of the search 

sample amounted to ( 40) male and female teachers, among whom (14) were male teachers and 

(26) were female teachers. The study tool consisted of a scale for mathematics teaching problems 

pertaining to hearing-impaired students prepared by the researcher.. The study came out with the 

following findings there is the problems of teaching mathematics to hearing- impaired students, 

order problems came as follows: First: the problems of communication with the hearing- 

impaired, followed by the problems of the Curricula and then the problems of teachers and finally 

the problems of mental abilities to pupils of the deaf, There seems to be no gender-related 

differences in the problems of teaching mathematics, There seems to be differences in the problems 

of teaching mathematics to hearing- impaired students among the different Institutions, and There 

seems to be no differences in the problems of teaching mathematics to hearing-impaired students 

according to the number of years of experience. except after problems the capabilities of the 

disabled audio curriculum, finally There seems to be no differences in the problems of teaching 

mathematics to hearing- impaired students attributable to teachers’ qualifications. As a 

conclusion, and based on the study findings, some recommendations and suggestions have been 

proposed. 

KEY WORDS: mathematics education, people with hearing disabilities, Alamal Institute, schools 

auditory integration, methods of communication, the capabilities of the deaf. 

 
 

 
 


