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  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال]
  تعليم مادة   )Microsoft Teams( صعوبات الت 

 
ف

  دولة الكويت
 
 [الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
ي : د ادعإ]  [د. بدر عقله العن  
ف ] بية وزارة  –مشر  [دولة الكويت –الن 

  
 : ةسار دلا ملخص
ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز هدفت الدراسة التعرف عىل ال       

 Microsoft)صعوبات الت 
 Teams)   ي دولة الكويت واقي

ز
ز ف ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ز
تهم حااف
 عىل لحلها، وتم 

ً
ونيا ، من خال ل تطوير استبانة وزعت إلكي  ي التحليىلي

 539)استخدام المنهج الوصفز
ً
( معلما

ي محافظة 
ز
ي مدارس التعليم العام ف

ز
ي دولة الكويت، وأظهرت النتائج أن  األحمديومعلمة، ف

ز
درجة تقدير ف

ز والمعلمات لل ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزصعوبات المعلمي 
ي  osoft Teams)(Micr الت 

ز
ف

ي دولة الكويت
ز
ز ف فقد جاءت بدرجة متوسطة،  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ز ل ي تواجهوأن درجة تقدير المعلمي 
حة للصعوبات الت   استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز لحلول المقي 

 (Microsoft Teams) ة، و ز استجابات أفراد أظهرت النتائج وجود فرو جاء بدرجة كبي  ق ذات داللة إحصائية بي 
راسة تعزى لمتغي  الجنس، وجاءت الفروق لصالح المعلمات، و 

ِ
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى عينة الد

ة،  للمؤهل العلىمي لصالح دبلوم كلية مجتمع، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي  سنوات الخير
ت سنوات عند مجاىلي الصعوبات المادية والصعوبات  10أقل من  -5هم من وجاءت الفروق لصالح ممن خير

 الباحث يوصي بعقد دورات تدريبية لمعلىمي الرياضيات،   الفنية. 
َّ
راسة فإن

ِ
ي توصلت إليها الد

بناًء عىل النتائج الت 
ي لمنهاج الرياضيا

ي تدريس الرياضيات؛ لما يوفره من دعم حقيف 
ز
امج الحديثة ف ي استخدام الير

ز
باإلضافة إىل  ت،ف

ي التعليم 
ي التدريس؛ لتسهيل عمليت 

ز
ي مجال تصميم الوسائل التعليمية وكيفية استخدامها ف

ز
عقد دورات تدريبية ف

ي الرياضيات، 
ز
ي تعرض برامج تعليمية محوسبة ف

ونية الت  ز بقائمة من المواقع اإللكي  والتعلم، وتزويد المعلمي 
ي تدريس الرياضيات. وذلك من أجل إثراء معلوماتهم الحاسوبية و 

ز
 تشجيعهم الستخدامها ف

 صعوبات، برنامج ميكروسوفت تيمز، الرياضيات، الصف السادس، الكويت.  مفتاحية: لاكلمات لا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]Difficulties Facing the use of Microsoft Teams in Teaching Mathematics for Sixth Grade from 

the Viewpoint of Teachers in the State of Kuwait and their Suggestions for Solving them[ 
 

]Dr. Badr Oqlah Al-Enzi[ 
 

Abstract: 

         The study aimed to identify the difficulties facing the use of Microsoft Teams in teaching 

mathematics for the sixth grade from the point of view of teachers in the State of Kuwait and their 

suggestions for solving it, and the descriptive and analytical approach was used through the 

development of a questionnaire distributed to (539) teachers In public education schools in Al-Ahmadi 

Governorate in the State of Kuwait, the results showed that the degree of appreciation teachers for the 

difficulties facing the use of Microsoft Teams in teaching mathematics came with a medium degree, 

and that the degree of Teachers' proposed solutions to the difficulties facing the use of Microsoft 

Teams came to a large extent, and the results showed that there were statistically significant 

differences between the responses of the study sample members due to the gender variable, and the 

differences came in favor of the female teachers, and the existence of statistically significant 

differences attributed to academic qualification and the differences came in favor of For those whose 

academic qualification was a community college diploma, and there were statistically significant 

differences due to the years of experience variable, and the differences came in favor of those whose 

experience was from 5 to less than 10 in the fields of financial and technical difficulties.Based on the 

results of the study, the researcher recommends holding training courses for mathematics teachers in 

using modern programs in teaching mathematics. Because it provides real support for the mathematics 

curriculum, in addition to holding training courses in the field of designing teaching aids and how to 

use them in teaching; To facilitate teaching and learning processes, and to provide teachers with a list 

of websites that offer computerized educational programs in mathematics, in order to enrich their 

computer information and encourage them to use it in teaching mathematics. 

Key words: Difficulties, Microsoft Teams, Mathematics, Sixth Grade, Kuwait. 

 
 : ثحبلا مقدمة

تعد الرياضيات أداة مهمة لتنظيم األفكار وفهم المحيط الذي نعيش فيه، وهي تساعد عىل فهم البيئة       
ا أو مبتكًرا لنفسه، فإن الرياضيات

ً
 من أن يكون موضوع الرياضيات موجود

ً
تنمو   المحيطة والسيطرة عليها، وبدال

ي 
ز
اتنا الحسية ف الواقع أو من خالل احتياجاتنا ودوافعنا المادية، وأدرك المربون وتزداد وتتطور من خالل خير

ز  حاجة المعلم والمتعلم للوسائل التعليمية إلنجاح عملية التعليم والتعلم حيث يرون أن الحفظ والتلقي 
ي حياتهم اليومي

ز
ي دراستهم وف

ز
ي يواجهها الطلبة ف

ز لحل المشكالت الرياضية الت  جاع المعلومات غي  كافيي 
، ةالسي 

ي مواجهة تحدي ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال والعولمة؛ لذلك البد من تنوي    ع المواد التعليمية بحيث 
ز
وف

 ال تقترص عىل الكتاب التقليدي كوعاء وحيد للمعرفة. 
 عىل بقية مناحي        

ً
ي بدورها انعكست ايجابا

ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والت 
ز
 نتيجة للتطور الرسي    ع ف

ي التغلب عن بعض 
ز
ي أحد البدائل الملحة ف

وئز الحياة منها التعليم والتعلم. حيث أصبحت تقنية التعليم االلكي 
ي تدريس بعض المواد العلمية ذات البيعة التفاعلية 

ز
الصعوبات والقصور الناتج عن التعليم التقليدي وخصوصا ف
، حيث يعتقد العديد من الطالب أن مثل مادة الرياضيات. أن تعلم الرياضيات يتطلب الكثي  من ا لجهد والصير

 ، ي والسنوشي
ز
ء يتعلق بالرياضيات ممل وصعب الفهم وغي  ممتع )القدف ي

 (. 2020أي شر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي       
ز
إثراء مدى نوعية االستقصاء والبحث من خالل توفي  وسائل مشاهدة األفكار الرياضية   وتساعد التقنية ف

ز وذلك حينما يقوم الطالب بالحوار بعضهم مع بعض ومع المعلم من منظورات متعددة، كما توفر فرصة للي   كي 
ز لتكييف التدريس حسب  ي تظهر عىل الشاشة. ومن ناحية أخرى توفر التقنية فرًصا للمعلمي 

حول األشياء الت 
حاجات الطالب الخاصة، فالطالب الذين يتشتت انتباههم بسهولة يمكن أن يركزوا بانتباه أكير عىل مهمات 

ي تفرضها بيئة تتعلق 
بالكمبيوتر، وكذلك الذين يعانون من صعوبات تنظيمية يمكن أن يستفيدوا من القيود الت 

ي الرياضيات 
ز
ي اإلجراءات فيمكن أن يظهروا فهًما لجوانب أخرى ف

ز
الكمبيوتر. أما الطالب الذين يواجهون مشاكل ف
 ،  (. 2014وربما تساعدهم عىل تعلم هذه اإلجراءات )عىلي

ي للعملية       
ي المجال األكاديىمي والتطبيف 

ز
ي الوقت الراهن خاصة ف

ز
ي يشهدها العالم ف

ة الت  ات الكبي  وتفرض التغي 
ي كل أشكال التعليم ومجاالت المعرفة المختلفة. 

ز
نت" ف التعليمية استخدام شبكة المعلومات الدولية "اإلني 

ي هذه اآلونة ما يسىم بالتعليم عن ُبعد الذي "ي
ز
ي ضوء خصائص الفئة وظهر ف

ز
ي التعليم المنظم والمصمم ف

عتز
ي يمكن بوساطتها إتاحة الفرصة للمتعلم للحصول عىل 

المستخدمة لتلك المناهج التعليمية بالنظم والطرق الت 
  (. 55، 2002أكير قدر من المعلومات بما يوافق قدراته" )الفار، 

ي  للتعليم جهد ويعتمد نجاح أي        
وئز ي تقديم "عىل اإللكي 

ز
، وكفايتهم ف ز  التعليم من النوع هذا قدرة المعلمي 

ي  كما أن التعليم  .(110، 2005العرصي" )الهادي، 
وئز ف، المعلم دور يعزز "اإللكي   إلدارة وموجه، ومنظم كمرسر

ي (. فFee, 2009الحديث" ) العرص تطورات مع متوافق يصبح وبذلك التعليمية العملية
ز
المعلم حجر الزاوية ف

التعليمية، وهو المسؤول األول عن أعداد جيل مواكب للتكنولوجيا الحديثة ومستوعب لها، فقد أصبح  العملية
 لألهداف، والمشخص والموجه للعملية التعليمية التعلمية، 

ً
 للتواصل، ومعدا

ً
، ومنظما

ً
، ومصمما

ً
"مخططا

 للتسهيالت الالزمة للتعل
ً
 لبيئة التعلم، وموفرا

ً
 للسلوك، وضابطا

ً
 للنظام التعليىمي ومهندسا

ً
. فأصبح م، ومقوما

 بممارسة عديد من األدوار لالرتقاء بمستوى العملية ككل" )العساف والرصايرة، 
ً
 (. 46، 2012مطالبا
  الحاسب أصبح الرياضيات، وتعليمها بأن تعلم ناحية من ويرى الباحث         

ً
 لها، وسيطا

ً
 أهم من علول جيدا

ي  األسباب
ي  الكمبيوتر، استخدام إىل تدعونا الت 

ز
ي  هو التحسن الكبي   الرياضيات، وتعليمها تعليم ف

ز
 اتجاهات ف

، ز ، للتطور مدارسنا، ومناهجنا مواجهة حتمية إىل إضافة الرياضيات دراسة نحو والتالميذ المعلمي  ي
ز
 المعرف

ي 
نت شبكة تتيح فيما ومسايرته، الهائل، والتقتز   أن للمتعلم الفرصة اإلني 

ً
 األقران، خالل من يتعلم نوأ يتعلم ذاتيا

ات خالل ومن ، خير ز ، معلمي  ز ز  وموجهي  ي  ومتخصصي 
ز
 الشبكة.  تلك ف

ي  المعلومات تكنولوجيا استخدام وُيعيد      
ز
اع تعليم الرياضيات ف  وقد تعلمها، فرصة من ويزيد الرياضيات، اخي 

ي لمعلىمي الرياضيات المجلس اهتم
 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) الوطتز

ورة االرتقاء بمهارات حل المسائل  ي ركزت عىل ضز
ي الرياضيات المدرسية الت 

ز
بوضع معايي  المنهج والتقويم ف

ز  الحفظ عىل االعتماد من والتفكي  النقدي والتواصل والتقليل  العمليات الصيغ أو أو القواعد واستظهار والتلقي 
ي مناهج واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا بدمج المهارات هذه وتعزز .الحسابية

ز
 جيدة بصورة الرياضيات ف

 (. 7، 2008وفعالة )عبد المجيد، 
ي  الرياضيات معلم دور اختالف ومع       

ز
ي  التعليم ف

وئز  تختلف حاجاته، ويشي   التقليدي التعليم عن اإللكي 
، واختياراإلل بالتعليم للتدريس منها التخطيط من األدوار عدد إىل (2005زيتون ) ي

وئز مجيات كي   والمواقع الير
ونية، وتقويم والمقررات التعليمية مجيات اإللكي  ، وتصميم والمقررات التعليمية والمواقع الير ي

وئز  اإللكي 
مجيات ونية، والتفاعل والمقررات التعليمية والمواقع الير تزامنية،  وغي   تزامنية، بصورة الطالب مع اإللكي 
ي  الراجعة التغذية وتقديم

التدريسي )زيتون،  أدائه خالل من والمعلم المتعلم، الطالب، وتقويم يحتاجها الت 
2005 ،79). 
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ي              تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال             العن  

  دولة الكويت  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

       
ً
ي التعليم بدوره يقوم حت   للمعلم أدئز  حد وجود إىل الحاجة تظهر األدوار لهذه ووفقا

ز
، ف ي

وئز ويجمل  اإللكي 
ي فهم

ز
ي ف

وئز ي  العمليات البعض الكفايات األساسية لمعلم التعلم االلكي 
ز
، والمهارات التعليم ف ي

وئز الفنية،  اإللكي 
ات عير  االتصال ومهارات ز ز والممي 

ني  ة اإلني  ي  الشخصية، والخير
ز
امج محتوى ف الدراسية )الشحات وعوض،  الير

2008 ،26) . 
ي العديد من اإليجابيات منها         

وئز ز الطلبة والتفاعل فيما ويحقق التعليم اإللكي   ازدياد فرص التواصل بي 
ز عىل المشاركة بالمواضع التعليمية المطروحة بكل سهولة وجرأة، وفتح األفق أمام أطراف  بينهم، وبالتاىلي التحفي 

ز االعتبار اآلراء الصحيحة،  ي النقاش وتبادل اآلراء حول المواضيع المطروحة واألخذ بعي 
ز
العملية التعليمية ف

ي الخطأ، وإمكانية الحصول وترسيخ 
ز
ز الطلبة والتخلص من رهبة المشاركة والوقوع ف جذور العدل والمساواة بي 

ي خارج نطاق ساعات الدوام 
ز
ي أي وقٍت والتواصل مع المعلم بشكل أرسع ف

ز
ٍح واٍف للمادة التعليمية ف عىل رسر

ها ال ي لالستفسار، ويعتير
وئز يد اإللكي  ، حيث يمكن االستعانة بالير التعليم  طلبة من أفضل إيجابياتالرسىمي

ي 
ز
ي آٍن واحد، وفتح المجال للمعلم ف

ز
، وتحوير المادة الدراسية وتقديمها بأسلوٍب علىمي وحواري ف ي

وئز اإللكي 
ي إيصال الرسالة التعليمية وتحقيق أهدافها لطالبه، والمالئمة مع مختلف المستويات 

ز
اختيار الطريقة األنسب ف

ز لدى كي 
 .(2019)الحياري، الطلبة  من حيث الذكاء والي 

ي  التعليم إيجابيات وبالرغم من        
وئز ت بمثابة عيوب  اإللكي  ير

ُ
ي اعت

المتحققة، إال أن هناك بعض السلبيات الت 
ي أنظمة 

ز
ة ف ، وانعدام الخير ي

وئز لِصقت به، ومن أبرزها االفتقار لبنية تحتية قوية مزودة بوسائل التعليم اإللكي 
ُ
أ

ز التعليم  ة الكافية لدى المعلمي  ، وعدم وفرة برامج تعليمية مدعومة باللغة العربية، وعدم وجود الخير ي
وئز اإللكي 

ي العملية التعليمية، والتكلفة المادية 
ز
ي ف

ي ارتياد التقنية الرقمية واستخدامها، واحتمالية غياب العامل اإلنسائز
ز
ف

، وغياب ا ي التطوير عىل المعايي 
ز
لتغذية الراجعة من المعلم وتأخر الحصول عليها لوقت المرتفعة، والصعوبة ف

ي 
وئز  .(2020)الجمل، طويل يفقد العملية إيجابيات التعليم اإللكي 

ي مجال تكنولوجيا التعليم الحديثة برنامج )مايكروسوفت         
ز
ة لألنظمة الخاصة ف ز ومن النماذج األخرى الممي 

ي مارس : وهو من األنظمة الخد(Microsoft Teams)تيمز( 
ز
، ظهر ألول مرة ف

ً
ة أيضا ز ، 2017مية الممي 

بية والتعليم )دولة الكويت، ى والمؤسسات التعليمية مثل: وزارة الي  كات الكير (، 2019استعانت به كثي  من الرسر
ي دولة الكويت وكثي  من الدول العربية، لذلك دعت 

ز
اء ما أصاب العالم أجمع مما عرقل عملية التعليم ف جرَّ

، وخي  ما تم االستعانة به هو برنامج مايكروسوفت تيمز، لالستفادة مما الحاجة لال  ي
وئز ستعانة بالتعليم اإللكي 

ز أطراف العملية التعليمية ككل،  ز المعلم والمتعلم وبي  يقدمه هذا النظام من منصة للتواصل عن بعد بسالسة بي 
ى، مثل عمل تلك ا  لجملة من المزايا الكير

ً
ي ال تتقيد إىل جانب أنه جاء مقدما

اضية السلسلة والت  لفصول االفي 
ة كالسبورة الذكية وإمكانية مشاركة الكتابة عليها من  ز بعدد تقليدي، إىل جانب تقديمها لوسائل تكنلوجية ممي 
ز بالتواصل المرن والتفاعل من خالل دردشات عامة  ، وإتاحة الفرصة للمتعلمي 

ً
ز معا قبل المعلم والمتعلمي 

ف عليها المعلم،  ة ال إزعاج فيها، إىل جانب تقديم هذا النظام خدمة الحفاظ عىل يرسر ز وتقديم جودة صوت ممي 
ي 
ز
ز ف الرسية، فهو خزانة غي  محددة المسافات يمكن أن تستخدمها المؤسسة التعليمية إلدخال بيانات العاملي 

هم، إىل جانب أنه يتيح للمعلم عمل جدا ، وغي  ز ز ومتعلمي  ة واختباراته وله التدريسيالعملية التعليمية، من معلمي 
ها من المزايا القيمة، كالتواصل عن بعد وإتاحة التعليم عن  ، وغي 

ً
وأنشطته التعليمية بشكل منظم ودقيق زمنيا

، وجدير  ي
وئز ي هذا النظام اإللكي 

ز
امن والمدمج، كل هذه المزايا وأكير تجدها ف ز امن وغي  المي  ز

طريق التعليم المي 
ي تتحقق من بالذكر أن هنالك الكثي  وا

ي منفعة التعليم  والت 
ز
ي تسهم ف

ونية الحديثة الت  لكثي  من األنظمة اإللكي 
بية الكويتية،  بوية، والتعليمية، والتدريسية بالشكل المطلوب )وزارة الي   (.   2019خاللها األهداف الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تواجه استمما تقدم برزت فكرة الدراسة لدى الباحث للتعرف عىل ال      
خدام برنامج صعوبات الت 

ي  (Microsoft Teams) ميكروسوفت تيمز
ز
ز ف ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ز
ف

 دولة الكويت. 
 

 : مشكلة الدراسة
، ثم           ز ي جمهورية الصي 

ز
ي مقاطعة ووهان ف

ز
بدأ العالم يواجه جائحة، اجتاحت معظم أقطار العالم، ابتدأت ف

ها من دول العالم  ي دولة الكويت كغي 
ز
ي دول العالم بنسب متفاوتة، وقد ظهعرت هذه الجائحة ف

 
انتقلت إىل باف

ي كافة المد
ز
بية كافة إىل تم عىل أثرها تعطيل كافة المدارس والجامعات ف ن، وهذه اإلجراءات حذت بوزارة الي 

ي 
ىلي الت 

ز ة الحجر الميز ي تقديم خدماتها لطلبتها خالل في 
ز
ي وضع الخطط من أجل حرص االستمرار ف

ز
المسارعة ف

ونية، مما  ي باالستمرار وبث الدروس بطريقة إلكي 
ز
فرضتها الحكومة لمحاضة تلك الجائحة. حيث بدأت الوزارة ف

ء يحتم عىل الطل ، وكون هذه األزمة جاءت بشكل مفاحر ي
وئز بة االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعلم اإللكي 

ي مجال التعليم. 
ز
 ودون تحضي  مسبق من قبل بعض الوزارات والطلبة، وكون الباحث يعمل ف

ي تعليم وتّعلم الرياضيات هو ما     
ز
ي تدعو إىل توظيف التقنيات المعاضة ف

حدثه من ت ومن أهم األسباب الت 
ز والتالميذ نحو دراسة الرياضيات، إضافة إىل حتمية مواجهة مدارسنا ومناهجنا  ي اتجاهات المعلمي 

ز
تحسن كبي  ف

ي تدريس الرياضيات يعد من االتجاهات 
ز
ي ف

وئز ي الهائل. وإن استخدام التعليم اإللكي 
ي والتقتز

ز
االنفجار المعرف

ي أوصت كثي  من الدراسات بجدواها، و 
ي خدمة الحديثة الت 

ز
هذا ما يؤكد بالفعل أن توظيف التقنية ف

،  التعليم ز ي أذهان المعلمي 
ز
ي المناهج.  بالرغم من وجودها كفكره ف

ز
 إال أنها لم توظف بالدرجة الكافية ف

، فقد الحظ العديد من           ي
وئز ي مرحلة التعليم االلكي 

ز
اف الباحث عىل معلىمي الرياضيات ف ومن خالل إرسر

، لذا فقد ارتأى الباحث إجراء هذه الدراسة للوقوف عىل اإليجابيات والسلب ي
وئز ي واكبت التعليم اإللكي 

يات الت 
ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال

ي تعليم مادة الرياضيات  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
ز
ف

ي دولة الكويت واقي  
ز
ز ف  . حاتهم لحلها اللصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

: ما    ضوء ذلك يمكن تحديدوعىل          ي التساؤل الرئيس التاىلي
ز
ي تواجهالمشكلة الدراسة ف

 صعوبات الت 
ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة  (Microsoft Teams) استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز

ز
ف

ي دولة الكويت
ز
ز ف  ؟نظر المعلمي 
 أسئلة الدراسة

 اآلتية: حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

 ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزما ال
ي تعليم مادة  (Microsoft Teams) صعوبات الت 

ز
ف

ي دولة الكويت؟
ز
ز ف  الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

 ( هل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةα = 0.05 ي استجابات أفراد عينة الدراسة
ز
( ف

ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز صعوباتالنحو 
ي تعليم مادة   (Microsoft Teams) الت 

ز
ف

ات الجنس والمؤهل  ي دولة الكويت تعزى لمتغي 
ز
ز ف الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ة؟  العلىمي وسنوات الخير
 
 

 أهداف الدراسة
 :  
 
 هدفت الدراسة إىل تحقيق اآلن



   
   

                                               المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  اثلالبحث ا –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  49 26) ص:  ن

 

31 
ي              تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال             العن  

  دولة الكويت  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ي التعرف عىل ال
ي تعليم   (Microsoft Teams) تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزصعوبات الت 

ز
ف

ي دولة الكويت. 
ز
ز ف  مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

  ي استجابات أفراد عينة الدراسة نحو
ز
ي تواجه استخدام برنامج الالتعرف عىل الفروق ف

صعوبات الت 
ي تعلي (Microsoft Teams) ميكروسوفت تيمز

ز
م مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر ف

ة.  ات الجنس والمؤهل العلىمي وسنوات الخير ي دولة الكويت تعزى لمتغي 
ز
ز ف  المعلمي 
 أهمية الدراسة

 :  
 
  اآلن

 
 تمثلت أهمية الدراسة ف

 ي تعليم الرياضيات
ز
امج الحديثة ف ز عىل تدريس الرياضيات بأهمية استخدام الير ز القائمي   . توجيه نظر المعلمي 

  بية نحو تطوير أساليب تعليم الرياضيات ي وزارة الي 
ز
توجيه اهتمام مطوري مناهج تدريس الرياضيات ف

ي الرياضيات، و 
ز
امج الحديثة ف اتيجيات هذه ال تطويرباستخدام الير مناهج، وطرق تدريسها بما يتالءم مع اسي 

، وتقنياته التعليم ي
وئز  . اإللكي 

  ي تعلم الرياضيات. مساعدة الطالب نحو استخدام التقنية
ز
 الحديثة ف

  ي مواد تخصصاتهم المختلفة باستخدام
ز
ي المناهج وطرق التدريس بإجراء بحوث ف

ز
ز ف يمكن أن يفيد الباحثي 

امج.    هذه الير

 ي  البحث هذا يسهم
ز
ي  مساعدة ف

ي  الرياضيات مناهج مؤلفز
ز
اتيجيات هذه ال تطوير ف مناهج، وطرق اسي 

، وتقنياته.  تدريسها بما يتالءم مع التعليم ي
وئز   اإللكي 

 ي تدريس الرياضيات. ق
ز
ي ف

وئز ي تحد من التعلم االلكي 
 د يكشف هذا البحث بعض الصعوبات الفعلية الت 

 التعريفات االصطالحية واالجرائية
  الدراسة: 

 
 للمصطلحات الواردة ف

ً
 فيما يل  تعريفا

 عن منّصة للتعاون: ع(Microsoft Teamsبرنامج ميكرو سوفت تيمز ) -
ٌ
كات والفرق  بارة والتواصل للرسر

 Microsoft) "المهنية والمؤسسات التعليمية وغي  التعليمية، يستطيع مستخدمي "مايكروسوفت تيمز
Teams)  ز بوجود القنوات ز فرق متعددة عىل التطبيق، ولكلٍّ منها أعضائها وقنواتها، ويتمي  التبديل بي 

ي يمكن ألعضاء الفريق االنضمام إ
ليها والمتابعة، وجدولة االجتماعات والمكالمات النصية )دردشة( الت 

ي 
ز
الجماعية، ومكالمات الصوت والفيديو، ومشاركة الشاشة أثناء المكالمات، والمشاركة والتعاون ف

ي الوقت الفعىلي 
ز
 .المستندات ف

 حدود الدراسة ومحدداتها: 
 :  
 
 تتحدد حدود هذه الدراسة بما يأن

 ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال : تتناول الدراسةالحدود الموضوعية
 صعوبات الت 

 (Microsoft Teams) ي دولة الكويت
ز
ز ف ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ز
ف

 . حاتهم لحلها اواقي  

 ية ي محافظة الجهراء بدولة الكويت. الحدود البشر
ز
 : تقترص الدراسة عىل معلىمي الرياضيات ف

 2020جريت الدراسة خالل  شهر كانون األول/ : أالحدود الزمنية . 

 ي محافظة الجهراء بدولة الكويت. الحدود المكانية
ز
 : مدارس المرحلة المتوسطة ف

 
 : الدراسات السابقة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذا المحور تناول الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، العربية منها واألجنبية، وتم ترتيبها        
ز
تم ف

 : ي
 من األقدم إىل األحدث، كما يأئ 

ً
  زمنيا
 مدى معرفة إىل هدفتدراسة تحليلية قائمة عىل تحليل األدب النظري  (Cuevas, 2010أجرى كافاس )        
ي  المدرسة التعليمية داخل التقنيات توافر فاعلية

ز
 التقنية أن النتائج فأظهرت الرياضيات، وتعلم تعليم تدعيم ف

ة قدرة لها بالمدارس المتوفرة ي  كبي 
ز
ونية الجداول ذلك:  ويشمل الرياضيات تدعيم تعلم ف  واألدوات اإللكي 

ي  المتنوعة
ي  للمعلومات العالمية الشبكة للجميع عىل والمتاحة الرياضية العلميات تدعم الت 

 تمكن والت 
ز   مرئية الرياضية واألفكار والبيانات المعلومات تمثيل من المتعلمي 

ً
 تعتير  وإنها وبسيطة، ورسيعة بصورة مجانا

ي  التعليمية للعملية كمساعد تعمل أدوات
ز
ي  التقنية ودمج الرياضيات مادة ف

ز
 تحليل يتطلب الصف التعليىمي  ف

اتيجية األدوات تلك وتحديد ي  واالسي 
ز  تساعد الت  امج أن ويجب المنهج.  إتقان عىل المتعلمي   التعليمية تكون الير

ي 
 كما تتيح العليا، التفكي   ومستويات األساسية المهارات تدعم األدوات تلك خالل من التقنية فيها تدمج الت 

ز   .المطلوبة المهارات وتحقيق التعليىمي  تقدمهم تقويم للمتعلمي 
ي أجراها محمود ) وهدفت         

ي تواجه استخدام طرق 2016الدراسة الت 
( إىل تحديد أبرز الصعوبات الت 

ز االبتدائية  ي تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلىمي الرياضيات بالمرحلتي 
ز
التدريس الحديثة ف

ة والمؤهل ا والمتوسطة ي المملكة العربية السعودية، ومعرفة أثر كل من سنوات الخير
ز
ىمي لعلبمدينة حائل ف

ي تواجه معلىمي 
ي تحديد الصعوبات الت 

ز
ي الدورات التدريبية حول طرق التدريس الحديثة ف

ز
وطبيعة المشاركة ف

ي التدريس
ز
،  .الرياضيات عند استخدام طرق التعليم الحديثة ف ي

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفز
الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، وأشارت  ( معلًما تم اختيارهم من مجتمع111وتكونت عينة الدراسة من )

ي الرياضيات كانت المرتبطة بالطالب، 
ز
نتائج الدراسة إىل أن أبرز الصعوبات الستخدام طرق التدريس الحديثة ف

ي 
ز
ة أعباء العمل، وعدد التالميذ ف ويليها بالمنهاج وباإلدارة وبطرق التدريس وبالمعلم. وإن أكير ما يعيق المعلم كير

ي طبيعة الصعوبات تعزى الختالف المؤهل الف
ز
. وإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ف صل والمحتوى الدراشي

 العلىمي وذلك لمصلحة من لهم أقل من بكالوريوس. 
ي المدارس 2017وقام الدليىمي )       

ز
ي ف

وئز راسة إىل معرفة معيقات استخدام التعلم اإللكي 
ّ
( بدراسة هدفت الد

، وقد  ي
راسة استخدم المنهج الوصفز

ّ
، ولتحقيق أهداف الد ز ي مدينة الرمادي من وجهة نظر المعلمي 

ز
الثانوية ف

راسة من )
ّ
، وقد طورت اس600تكونت عينة الد

ً
 ومدرسة

ً
تبانة لقياس معيقات استخدام التعلم ( مدّرسا

راسة اىل أن درجة المعيقات لكل المجاالت كانت متوسطة، ووجود فروق ذات داللة 
ّ
، وتوصلت الد ي

وئز اإللكي 
ي 
ز
ي )معيقات تتعلق بالمدّرس( وف

ي المجال األول )معيقات إدارية وفنية( والثائز
ز
إحصائية تعزى ألثر متغي  الجنس ف

ي المجال الثالث )معيقات تتعلق بالطالب( فال توجد فروق ذات داللة المعيقات ككل ولصالح ال
ز
ذكور، أما ف

ي 
ز
ي جميع المجاالت وف

ز
، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر التخصص ف إحصائية بالنسبة لهذا المتغي 

 المعيقات ككل وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية. 
ي تدريس الرياضيات ( در 2018وأجرى عبدالحميد )        

ز
ي ف

وئز اسة هدفت تعّرف فاعلية استخدام التعليم االلكي 
ي تدريس 

ز
ي ف

وئز ي قد تحول دون استخدام التعليم االلكي 
من وجهة نظر مدرشي الرياضيات، وتعّرف الصعوبات الت 

. وتكونت عينة الدراسة من ) ي
 من م101الرياضيات، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفز

ً
 ومدرسة

ً
درشي ( مدرسا

ي 
ز
ي ف

وئز ي مدينة بغداد. دلت النتائج عىل فاعلية استخدام التعليم االلكي 
ز
ي المدارس الرسمية ف

ز
ز ف الرياضيات العاملي 

، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 
ً
تدريس الرياضيات من وجهة نظر مدرشي الرياضيات، وأهميته عموما

ي 
وئز ي فاعلية استخدام التعليم االلكي 

ز
 ف
ً
ي تدريس الرياضيات تعزى لمتغي  الجنس، وإىل وجود فروقإحصائيا

ز
دالة  ف

ي قد 
ي التدريس، وأشار مدرسو الرياضيات إىل وجود مجموعة من الصعوبات الت 

ز
ة ف  تعزى لمتغي  الخير

ً
إحصائيا

ي تدريس الرياضيات، منها: )نقص المعرفة والمهارة الالزمة ع
ز
ي ف

وئز د نتحول دون فاعلية استخدام التعليم االلكي 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

امج الحاسوبية  ي تدريس الرياضيات، ونقص الير
ز
ي ف

وئز ز بكيفية استخدام أدوات التعليم االلكي  بعض المدرسي 
ي البيئة العراقية(. 

ز
 التعليمية الخاصة بتدريس الرياضيات، والمتوافقة مع المناهج التعليمية ف

ي ( إىل التعرف إىل مستوى إستخدام بعض اسي  2018وهدفت دراسة سمارة )       
ز
اتيجيات التعلم النشط ف

ز والمعلمات، والكشف عن  ي المدارس األردنية من وجهة نظر المعلمي 
ز
تدريس العلوم للمرحلة الثانوية ف

ي تحد من استخدامهم 
الصعوبات المتعلقة بالمعلم، والطالب، والمادة الدراسية، والبيئة المدرسية، الت 

ي تدريس مادة علوم 
ز
اتيجيات التعلم النشط ف ، السي  ي

األرض، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفز
العشوائية الطبقية، أشارت أهم نتائج  ( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة344وتكّونت عينة الدراسة من )

اتيجيات التعلم النشط كانت بدرجة متوسطة،  ز والمعلمات الستخدام اسي  الدراسة إىل أن تقديرات المعلمي 
ة، باستثناء مجال )الصعوبات المتعلقة بالمعلم( وبلغت تقدي ي جميع المجاالت بدرجة كبي 

ز
راتهم للمعوقات ف
 حيث جاءت بدرجة متوسطة. 

( دراسة هدفت إىل التعرف عىل مجاالت معوقات إستخدام معلىمي الرياضيات 2020وأجرى البلوي )         
ئة المدرسية، ومعلم الموضوع، والطالب المتعلم، للتدريس المتمايز من وجهة نظرهم والمتعلقة بكل من: البي

 ، ي المسخي
، وطبيعة التدريس المتمايز، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفز والمحتوى الدراشي

( معلًما، أشارت أهم نتائج الدراسة إىل أن المعيق األول يتعلق بالبيئة المدرسية 77وتكونت عينة الدراسة )
ا، والمعيق الثالث المتعلق بطبيعة التدريس المتمايز وبدرجة عالية، ويل

ً
يه المتعلق بالمتعلم وبدرجة عالية أيض

ي المرتبة الخامسة ما يتعلق بالمحتوى 
ز
وبدرجة متوسطة، وكان الرابع ما يتعلق بالمعلم وبدرجة متوسطة، وف

 .الدراشي وبدرجة متوسطة
ي ( دراسة هدفت التعرف إىل 2020وأجرى الجمل )        

ز
ي تواجه طلبة الجامعات الفلسطينية ف

الصعوبات الت 
ي ظل أزمة كورونا، واستخدمت االستبانة 

ز
( ف ي

وئز ي نظام التعلم عن بعد )التعلم اإللكي 
ز
محافظة الخليل ف

ونية كأداة لجمع البيانات. وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالب وطالبة، تم اختيارهم بطريقة 102اإللكي 
ي محافظة عشوائية، كما استخدم 

ز
. أشارت نتائج الدراسة إىل أن طلبة الجامعات ف ي التحليىلي

المنهج الوصفز
(، وجاءت هذه الصعوبات حسب  ي

وئز ي التعلم عن بعد )التعلم اإللكي 
ز
الخليل يعانون من صعوبات عالية ف

ي تتعلق بالمنهاج
، صعوبات الضغوط النفسية، الصعوبات الت  ي تتعلق بالمحاضز

 األهمية:)الصعوبات الت 
(. كما  ي

وئز ي مجال التعليم اإللكي 
ز
ي تتعلق بالمعرفة ف

ي تتعلق بالبنية التحتية، الصعوبات الت 
، الصعوبات الت  الدراشي

ي 
ز
ي تواجه طلبة الجامعات الفلسطينية ف

ي الصعوبات الت 
ز
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
ي ظل أزمة ك

ز
( ف ي

وئز ي الجنس، والتخصص. ورو نظام التعلم عن بعد)التعلم اإللكي   نا حسب  متغي 
ي أثناء 2020وأما دراسة )آل إبراهيم،     

وئز ( فقد هدفت التعرف عىل معوقات استخدام نظام التعليم اإللكي 
( عضو 230( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان والبالغ عددهم )19جائحة كورونا )كوفيد

، واالستبانة أداته، حيث أسفرت الدراسة عن نتائج هيئة تدريس، استخدمت الدراسة الم ي التحليىلي
نهج الوصفز

ة، التخصص، الرتبة العلمية(.  عزى لمتغي  )الجنس، الخير
ُ
 مهمة منها: وجود فروق ذات داللة إحصائية ت

ي 2020وهدفت دراسة )عبدالمحسن وابراهيم،     
ز
ي ومعوقات استخدامه ف

وئز ( الكشف عن واقع التعليم اإللكي 
ي العراق، ا

ز
ي ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة كلية اإلمام ف

ز
 وتكونت عينة الدراسة منلتعليم الجامغي ف

 وطالبة من طلبة أقسام الكلية بكافة مستوياتها، باإلضافة إىل )462)
ً
( مسؤوال من إدارات األقسام 31( وطالبا

ونية مكونة من ) ( فقرة تتعلق بواقع استخدام 22( فقرة، منها )30العلمية بالكلية، طبقت عليهم استبانة إلكي 
ي ومعوقات استخدامه، و)

وئز ي الكلية،8التعليم اإللكي 
ز
راسة واستخدمت الد ( فقرات تتعلق بواقع البتز التحتية ف

ونية أداته، أبرزت الدراسة نتائج ذات أهمية حول أهم معوقات استخدام  ، واالستبانة اإللكي  ي
المنهج الوصفز
ي ظل هذا التعليم التعليم اإلل

ز
ة من الطلبة يشعرون بغموض مستقبلهم ف ي الكلية منها: أن نسبة كبي 

ز
ي ف

وئز كي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المعلم  والطالب، وأشارت الدراسة لنتائج  ي وفق ظرف كورونا، وأن الطالب يرى وجود ذلك الحاجز بي 
وئز اإللكي 

ز  ات، أخرى مثل: ضعف البتز التحتية ألقسام الكلية، باإلضافة لقلة عدد الفنيي  ي المختير
ز
ز ف وقلة أجهزة  المعنيي 

ات الكلية ي معظم مختير
ز
نت ف  . العرض ووحدات الصيانة، إىل جانب عدم توافر خدمة االني 

ي 2020وأجرى الضمور )     
ز
( دراسة هدفت الكشف عن المعوقات المادية واإلدارية لدى المعلمات ف

ي مرحلة التعليم األساسية 
ز
ي ف

وئز ي مديرية محافظة الكرك من وجهت استخدامهن للتعلم اإللكي 
ز
والثانوية ف

ي استبانة تم 
ز
، وتمثلت أداة الدراسة ف ي

نظرهن. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفز
( من مجتمع الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة أن %25( معلمة، يمثلن ما نسبته )150توزيعها عىل عينة من )

(، وعىل مستوى المحورين؛ فقد حصل محور 5من 3.96حصل عىل متوسط كىلي ) الدرجة الكلية للمعوقات قد 
ي ) ( وجميعها 3.79( ويليه محور المعوقات المادية، بمتوسط )4.12المعوقات اإلدارية عىل متوسط حسائر

ز المدرسة األساسية، والمدرسة  بدرجة )مرتفعة(، وأظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
ز المدارس األساسية، والمدارس ا ز توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  ي حي 

ز
ي المعوقات المادية، ف

ز
لثانوية ف

ي المعوقات اإلدارية وعىل المستوى الكىلي لألداة، ولصالح المدارس األساسية. 
ز
 الثانوية ف

راسة: 
ِّ
 منهج الد

، وهو المنهج        ي التحليىلي
 لمتعلقةا الحقائق ووصف تحديد  عىل يقوم الذي استخدم الباحث المنهج الوصفز

نا  الراهن بالموقف   موجود  هو  بما  ويخير
ً
 درجةو  طبيعتها  حيث من المدروسة الظاهرة وصف بهدف وذلك ، حاليا

راسة، لطبيعة المنهج لمالئمة وذلك، فقط وجودها 
ِ
 أهدافها.  لتحقيق ومناسبته الد

راسة: 
ِّ
 مجتمع الد

ي محافظة       
ز
ي مدارس التعليم العام ف

ز
ز المتوسطة والثانوية ف راسة من جميع معلىمي المرحلتي 

ِ
تكون مجتمع الد

 ومعلمة منهم )6289األحمدي بدولة الكويت والبالغ عددهم )
ً
ي المرحلة 3791( معلما

ز
 ومعلمة ف

ً
( معلما

ي المرحلة الثانوية حسب إحصا2498المتوسطة، و)
ز
 ومعلمة ف

ً
بية لعام ( معلما  م. 2019ئيات وزارة الي 

راسة: 
ِّ
 عينة الد

 ومعلمة تم اختيارهم539تكونت عينة الدراسة من )    
ً
 لتوزي    ع مراعية طبقية عشوائية بشكل عينة ( معلما

ز والمعلمات جميع ، وبلغت نسبتهم ) حسب المعلمي  ( من مجموع %9.6مؤهالتهم العلمية ونوعهم االجتماغي
راسة: أفراد مجتمع الدراسة، 

ِ
ات الد راسة حسب متغي 

ِ
ي يوضح توزي    ع أفراد عينة الد

 والجدول اآلئ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راسة1جدول )
ِ
ات الد راسة حسب متغي 

ِ
 ( توزي    ع أفراد عينة الد

 النسبة المئوية التكرار متغن  الجنس

 53.2 287 ذكر

 46.8 252 أنتر 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 100.0 539 المجموع

ة  النسبة المئوية التكرار متغن  عدد سنوات الخنر

 9.5 51 سنوات 5أقل من 

 51.8 279 سنوات 10أقل من – 5من 

 38.8 209 سنوات فأكير  10

 100.0 539 المجموع

 النسبة المئوية التكرار متغن  المؤهل العلم  

 16.0 86 دبلوم كلية مجتمع

 51.4 277 بكالوريوس

 11.9 64 دبلوم عاىلي 

 20.8 112 دراسات عليا

 100.0 539 المجموع

راسة: 
ِّ
 أداة الد
بوي الذي تضمن الحديث عن استخدام         راسة، وبعد إطالع الباحث عىل األدب الي 

ِ
لتحقيق أهداف الد

 مثل دراسة الهرش ومفلح والدهون )
ً
ي التدريس، تم تطوير استبانة اعتمادا

ز
نت ف ( ودراسة عىلي 2010االني 

ي هذا (، وآراء ب2012( باإلضافة إىل دراسة بركات )2010( ودراسة مفلح )2010)
ز
ز ف اء والمهتمي  عض الخير

ات الدراسة والمتعلقة بأفراد عينة الدراسة   المجال، وتكونت الدراسة من جزأين الجزء األول منها تناول متغي 
ي فتناول المجاالت 

ة، والمرحلة التعليمية، وأّما القسم الثائز ، وعدد سنوات الخير كالجنس، والمؤهل العلىمي
ي تواجهالمتعلقة بالصعوبات 

ي تعليم مادة  (Microsoft Teams) استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز الت 
ز
ف

ي دولة الكويت واقي  
ز
ز ف ية، الصعوبات الماد) حاتهم لحلها االرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

مما  (الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريسالصعوبات الفنية، الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم، 
.  . م االطالع عليها من خالل مراجعة الدراسات السابقةت ي وتم استخدام مقياس ليكرت الخماشي

ز
 والمتمثل ف

 : ي
 اآلئ 
عىط الوزن ) -

ُ
 وت
ً
ة جدا  (. 5درجة صعوبة كبي 

عىط الوزن ) -
ُ
ة وت  (. 4درجة صعوبة كبي 

عىط الوزن) -
ُ
 ( 3درجة صعوبة متوسطة وت

عىط الوزن) -
ُ
 (2درجة صعوبة منخفضة وت

عىط الوزن ) درجة صعوبة -
ُ
 وت
ً
 (. 1منخفضة جدا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :  وتم الحكم عل درجة الموافقة باالعتماد عل المعيار التاىل 

 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسانر   المتوسط الحسانر  

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع 3.68-5

 : أداة الدراسةصدق 
ز  اتفاق عىل الحصول هو اإلجراء هذا اتخاذ من الغاية كانت          بموضوع صلتها ومدى عىل الفقرات المحكمي 

راسة
ِ
ي  الصدق من المرجحة للتأكد الطريقة بوصفها قياسها، المراد الد

 فقرات عرض تم وقد لألداة، المنطف 
ة من ذوي مجموعة عىل األداة راسة بموضوع صلة لهم الذين واالختصاص، الخير

ِ
 مدى تمثلها لتقدير وذلك الد

ة من أعضاء  المراد للصفة اوقياسه ز من ذوي االختصاص والخير قياسها. حيث تم عرضها عىل لجنة من المحكمي 
ي عدد من الجامعات الكويتية بلغ عددهم )

ز
(، حيث تم األخذ بتوجيهات أعضاء لجنة التحكيم 5هيئة التدريس ف

حاتهم، وطلب منهم إبداء رأيهم ومالحظاتهم حول مدى مالءمة فقرات  راسة من ومقي 
ِ
االستبانة لغرض الد

 حيث: 
 مدى مالءمة فقرات المجال للمجال الذي يندرج ضمنه.  -
 . مدى سالمة الصياغة اللغوية لكل فقرة  -
ورية حت  يتم تقدير مدى صدق الفقرات وشموليتها  - إضافة إىل أية مالحظات أخرى يراها المحكمون ضز

 للغرض الذي أعدت من أجله. 
 فها أو تعديلها. فقرات يمكن إضافتها أو حذ -

ز تم تعديل بعض فقرات االستبانة ومجاالتها بحيث أصبحت كما هو  وبناء عىل األخذ بمالحظات المحكمي 
ي الجدول رقم )

ز
 (: 2موضح ف

راسة قبل وبعد التحكيم2جدول )
ِّ
 ( عدد فقرات أداة الد

عدد الفقرات قبل  مضمون المجال الرقم
 التحكيم

عدد الفقرات بعد 
 التحكيم

 5 6 الصعوبات المادية 1

 8 7 الصعوبات الفنية 2

 8 8 الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم 3

الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق  4
 التدريس

4 5 

 26 25 األداة ككل

راسة: 
ِّ
 ثبات أداة الد

راسة وعددهم )      
ِ
 ومعلمة، 35للتأكد من ثبات األداة، تم تطبيقها عىل عينة استطالعية خارج عينة الد

ً
( معلما

. وتم حساب معامالت ثبات  ي
ز التطبيق األول والتطبيق الثائز ز بي  ي أسبوعي 

ز وبفاصل زمتز وذلك بتطبيقها مرتي 
 : ي
  التجانس الداخىلي بطريقة كرونباخ ألفا، وكانت كاآلئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( معامالت ثبات التجانس الداخل  بطريقة كرونباخ ألفا3جدول )

ثبات اإلعادة معامل  مضمون المجال الرقم
سون  ارتباط بن 

االتساق الداخل   
 كرونباخ ألفا

 0.80 0.89 الصعوبات المادية 1

 0.88 0.87 الصعوبات الفنية 2

 0.84 0.88 الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم 3

 0.87 0.91 الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريس 4

 0.85 0.88 األداة ككل

 قيم معامالت االرتباط ومعامل كرونباخ ألفا للمجاالت واألداة ككل جاءت 
َّ
يتضح من الجدول السابق أن

. 0.91 – 0.87ضمن )  ( وهي نسب مقبولة ألغراض البحث العلىمي
راسة: 

ِّ
 إجراءات الد

راسة وللخروج بالنتائج سيقوم الباحث باإلجراءات اآلتية: من أجل إعداد 
ِّ
 الد

راسة . 1
ِ
ي بالصعوبات ، والمتعلقة مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الد

 تواجه الت 
ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من  (Microsoft Teams) استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز

ز
ف

ي دولة الكويتوجهة نظر ال
ز
ز ف  . معلمي 

ي صورتها األولية. تم  . 2
ز
راسة ف

ِ
ي تصميم أداة الد

ز
 االعتماد عىل األدب النظري والدراسات السابقة ف

ز  . 3 ز المختصي  مي 
ِّ
راسة وثباتها من خالل عرضها عىل مجموعة من المحك

ِ
م تو التحقق من دالالت صدق أداة الد

حاتهم.   األخذ بآرائهم ومقي 
راسة وثباتها. ، و ألفا لالتساق الداخىلي حساب معامل كرونباخ  . 4

ِ
 بعد التحقق والتأكد من صدق أداة الد

5 .  
ً
ي تفري    غ البيانات حاسوبيا

، ومن ثم إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائ 
(Spss .) 
ي ضوء األدب النظري والدراسات السابقة.  . 6

ز
 تحليل النتائج ومناقشتها ف

راسة. تقديم التوصي . 7
ِ
ي توصلت إليها الد

ي ضوء النتائج الت 
ز
حات المالئمة ف  ات والمقي 

راسة: 
ِّ
ات الد  متغن 

ات المستقلة الديمغرافية:   المتغن 
-  .)  الجنس: وله فئتان )ذكر، أنتر
، دراسات عليا(.  - : ولها أربعة فئات )دبلوم كلية مجتمع، بكالوريوس، دبلوم عاىلي  المؤهل العلىمي
ة: ولها  - ( 10سنوات،  10أقل من  -5سنوات، من  5ثالثة فئات )أقل من  عدد سنوات الخير  سنوات فأكير

 المتغن  التابع: 
ز ل      ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزلصعوبات درجة تقدير المعلمي 

ي  (Microsoft Teams) الت 
ز
ف

 تعليم مادة الرياضيات للصف السادس. 
 المعالجة اإلحصائية:  

راسة، حيث تم استخدام SPSSتم استخدام برنامج )        
ِ
ي استخراج نتائج االستبانة الموزعة عىل عينة الد

ز
( ف

 االختبارات اإلحصائية اآلتية: 
: تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة  - ي

ز األول والثائز لإلجابة عن السؤالي 
ر 
ِ
 اسة، وكل مجال من مجاالت األداة، واألداة ككل. لكل فقرة من فقرات أداة الد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة إىل ، باإلضافواستخدام اختبار )ت( لإلجابة عن السؤال الثالث: تم استخدام تحليل التباين األحادي -
ز المتوسطات  ي حالة وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ز
استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ف

 الحسابية. 
  تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزما الصعوبات لسؤال األول ومناقشتها: النتائج المتعلقة با

 الت 
 (Microsoft Teams)دولة الكويت  

 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ؟ف

ز المعللإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقدير   مي 
ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزللصعوبات بمدارس التعليم العام بمحافظة األحمدي 

 الت 
 (Microsoft Teams)ي دولة الكويت

ز
ز ف ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ز
 ،ف

 والجداول اآلتية أدناه توضح ذلك: 
  تواجه استخدام برنامج لمي   للصعوبات لدرجة تقدير المع المعيارية فاتالمتوسطات الحسابية واالنحرا(: 4جدول )

الت 
  دولة الكويت (Microsoft Teams) ميكروسوفت تيمز

 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف

 
ً
 مرتبة تنازليا

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

ة 0.36 3.76 الصعوبات المادية 1 1  كبي 

 متوسطة 0.39 3.66 الصعوبات الفنية 2 2

3 4 
الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق 

 التدريس
 متوسطة 0.56 3.60

 متوسطة 0.51 3.35 الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم 3 4

 متوسطة 0.41 3.59 األداة ككل

ز الجدول ) ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة نحو 4يبي 
ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزالصعوبات 

ي تعليم مادة الرياضيات  (Microsoft Teams)   الت 
ز
ف

ي دولة الكويت
ز
ز ف راسة، واألداة ككل، ، عىل كل مجال من مجاالت الللصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ِ
د

ز ) ي 3.35 – 3.76حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بي 
ز
ة ومتوسطة، حيث جاء ف ( ضمن درجة تقدير كبي 

ي ) ( ضمن درجة تقدير  0.36( وانحراف معياري )3.76المرتبة األوىل مجال الصعوبات المادية بمتوسط حسائر
ي المرتبة الثانية

ز
ة، تاله مجال الصعوبات الفنية ف ي ) كبي  ( ضمن 0.39( وانحراف معياري )3.66بمتوسط حسائر

ي المرتبة الثالثةدرجة تقدير متوسطة، وأما مجال 
ز
متوسط ب الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريس جاء ف

ي ) ز أن مجال الصعوبات الشخصية 0.56( وانحراف معياري )3.60حسائر ي حي 
ز
( ضمن درجة تقدير متوسطة، ف

ي ) المتعلقة بالمعلم جاء ة بمتوسط حسائر ي المرتبة األخي 
ز
( ضمن درجة تقدير 0.51( وانحراف معياري )3.35ف

ز والمعلمات لل ي تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزصعوبات متوسطة. وأما درجة تقدير المعلمي 
 الت 

 (Microsoft Teams)ي دولة الك
ز
ز ف ي تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي 

ز
فقد  ويتف

ي ) ي وجود معوقات 0.41( وانحراف معياري )3.59جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسائر
(. األمر الذي يعتز

ي التعليم، وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن 
ز
نت ف ز والمعلمات لإلني  بدرجة متوسطة تقف أمام استخدام المعلمي 

ز المتوسطة والثانوية يحكمهم ال ي المرحلتي 
ز
ز والمعلمات ف ز أيديهم، المعلمي  عمل بمحتوى المنهاج الذي بي 

 إىل 
ً
مون بمحتواه واألنشطة المرافقة له، وربما تعزى أيضا ز ز  التوفيق صعوبةويلي  ز  المدرشي  العمل جدول بي   وبي 

نامج  إمكانيات من االستفادة ي الير
ز
ز من الحصص ف ة نصاب الكثي  من المعلمي 

ي المدرسة لكير
ز
األجهزة المتوفرة ف

، إضافة إ ز عىل المنهاج لمحاولة إكماله. األسبوغي كي 
ز الي   ىل طول بعض المناهج مما يستدغي المعلمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أشارت إىل أن أبرز الصعوبات الستخدام طرق 2016واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة محمود )    
( الت 

ي الرياضيات كانت المرتبطة بالطالب، ويليها بالمنهاج وباإلدارة وبطرق التدر 
ز
س وبالمعلم. يالتدريس الحديثة ف

 . ي الفصل والمحتوى الدراشي
ز
ة أعباء العمل، وعدد التالميذ ف  وإن أكير ما يعيق المعلم كير

 : الصعوبات الماديةالنتائج المتعلقة بالمجال األول: 
راسة عىل فقرات مجال 

ِ
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الد

ز ذلك. 5المادية، والجدول )الصعوبات   ( يبي 
  " الصعوبات المادية المجال األول "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 5جدول )

ً
 وفقا

ً
مرتبة تنازليا

 للمتوسط الحسانر  

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

1 
عدم توفر مراكز كافية للتدريب عىل استخدام  2

  Microsoft)برنامج ميكروسوفت تيمز
 Teams) 

3.97 0.44 
ة  كبي 

2 
ي من أجهزة حاسب  1

عدم توفر الدعم الفتز
 وملحقاتها

ة 0.67 3.90  كبي 

3 
ي  4

ز
اك ف تبة عىل االشي  زيادة التكلفة المالية المي 

نت  االني 
ة 0.80 3.71  كبي 

نتتوافر  3 3 ة 0.84 3.71 وسائل بديلة عن االني   كبي 

5 
ي تقدمها  5

ضعف اإلمكانات المادية والفنية الت 
 اإلدارة المدرسية

ة 0.97 3.53  كبي 

ة 0.36 3.76 الصعوبات المادية  كبي 

ز الجدول ) يث ح ،الصعوبات الماديةلفقرات مجال ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5يبي 
ز ) ة، حيث جاءت الفقرة رقم )3.53-3.97تراوحت المتوسطات الحسابية ما بي  ( 2( ضمن درجة تقدير كبي 

ي تنص عىل
  Microsoft)برنامج ميكروسوفت تيمزعدم توفر مراكز كافية للتدريب عىل استخدام  " والت 

 Teams)( ي بلغ ي المرتبة األوىل وبمتوسط حسائر
ز
ة440.وانحراف معياري ) ،(3.97" ف ، ( ضمن درجة تقدير كبي 

ي تنص عىل "1جاءت الفقرة رقم )و 
ي من أجهزة حاسب وملحقاتها ( والت 

ي المرتبة عدم توفر الدعم الفتز
ز
" ف

ي بلغ ) ة، بينما جاءت الفقرة 0.67وانحراف معياري ) (3.90الثانية، وبمتوسط حسائر ( ضمن درجة تقدير كبي 
ة وبمتوسط  " ( ونصها 5رقم ) ي تقدمها اإلدارة المدرسية" بالمرتبة األخي 

ضعف اإلمكانات المادية والفنية الت 
ي بلغ ) ة. 0.97وانحراف معياري ) (3.53حسائر ي لمجال ( ضمن درجة تقدير كبي  وبلغ المتوسط الحسائر

ة. وتعزى هذه الن0.36( وانحراف معياري )3.76) الصعوبات المادية  إنتاج إنتيجة إىل (، ضمن درجة تقدير كبي 
امج ونية والوسائط الير ها عالية؛ تكلفة ذات االلكي 

َّ
  تتطلب ألن

ً
  تصميما

ً
ين وجهٍد  وقٍت  يحتاج إىل معقدا  كما كبي 

ز  يتطلب ز  منتجي  ز  ومصممي  مجي  ي يمكن  المواد لتطوير الهيئة األكاديمية مع سوية للعمل ومير
التعليمية الت 

ي التدريس و 
ز
نت ف ة العملية التعليمية. وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن طبيعة الدورات التدريبياستخدامها عير االني 

نت، كمعرفة عامة  ز تركز عىل استخدام مهارات الحاسوب وبرامجه المختلفة، بما فيها اإلني  ي تعقد للمعلمي 
الت 

ي متالتطور الرسي    ع لمواصفات الحاسب اآلىلي والتطور الوقد تعزى هذه النتيجة إىل وليست متعمقة، 
ز
الحق ف

ي وقت ما غي  قادرة عىل 
ز
ي تتوافر ف

مجال االتصاالت، األمر الذي ترتب عليه أن أصبحت أجهزة الحاسب اآلىلي الت 
ي أوقات مختلفة، األمر الذي أدى 

ز
ائها ف ي األجهزة وكفايتها الناتج عن رسر

ز
، إضافة إىل التنوع ف ي

متابعة التطور التقتز
ي مواصف

ز
ي الصيانة واختالف ف

ز
ز المؤسسات التعليمية. إىل مشاكل ف  ات األجهزة بي 
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40 
ي              تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال             العن  

  دولة الكويت  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  قناعةوقد تعزى هذه النتيجة إىل  ز  من المتعلمي  ز  الطالب والمعلمي  ز  واإلداريي  ي  التعليم عملية عىل القائمي 
ز
 ف

نت استخدام ي  اإلني 
ز
 األسباب من يكون وقد  استخدامها عىل والقدرة أهميتها إدراك وعدم العلمية التعليمية ف

ي تعيق
نت شبكةاستخدام  الت  ي  اإلني 

ز
ذلك:  أمثلة السائدة، ومن التعليمية النظم طبيعة هي  التعليم مجال ف

امها يجب وأنظمة بأطر التعليم المرتبطة أساليب ز ز والهيئة قبل من الي  مختلف  عىل والطالب التعليمية المعلمي 
ز  وجود الرابط عدم إىل إضافة التعليمية، مستوياتهم  . الحديثة المعلومات وتقنية المناهج بي 

: الصعوبات الفنية:   
 
 النتائج المتعلقة بالمجال الثان

راسة عىل فقرات مجال 
ِ
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الد

ز ذلك. 6، والجدول ) الصعوبات الفنية  ( يبي 
  "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 6جدول )

 
  " الصعوبات الفنية المجال الثان

ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

1 
ي مجال  7

ز
ز كل ف ي تخدم المعلمي 

ندرة المواقع الت 
 تخصصه

ة 0.81 4.01  كبي 

ية 2 2 ز ي اللغة االنجلي 
ز
ة 0.92 3.86 الضعف ف  كبي 

3 
الرياضيات ال يتوافق مع استخدام طبيعة منهج  8

نت  االني 
3.85 0.72 

ة  كبي 

3 
انقطاع االتصال أثناء عرض الدري بسبب عطل  1

ي 
 فتز

3.77 0.99 
ة  كبي 

5 
4  

ً
 أو رسوما

ً
ي تتضمن صورا

بطء عرض الصفحات الت 
 أو مؤثرات صوتية أو حركية

3.62 0.65 
 متوسطة

6 
ي تطبيق  3

ز
روسوفت ميكقلة استخدام اللغة العربية ف

 تيمز
3.55 0.85 

 متوسطة

ز والطالب أثناء عرض الدرس 5 7  متوسطة 0.73 3.44 انشغال المعلمي 

8 
عدم مالءمة أوقات الدخول لمنصة ميكروسوفت  6

 تيمز
3.15 0.63 

 متوسطة

 متوسطة 0.39 3.66 الصعوبات الفنية

ز الجدول ) يث ، حالصعوبات الفنيةلفقرات مجال ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6يبي 
ز ) ة ومتوسطة، حيث جاءت الفقرة 3.15- 4.01تراوحت المتوسطات الحسابية ما بي  ( ضمن درجة تقدير كبي 

ي تنص عىل7رقم )
ي مجال تخصصه " ( والت 

ز
ز كل ف ي تخدم المعلمي 

ي المرتبة األوىل وبندرة المواقع الت 
ز
متوسط " ف

ي بلغ ) ة0.81وانحراف معياري ) ،(4.01حسائر ي ( ضمن درجة تقدير كبي  ، حيث أن المواقع المتوفرة ال تلتر
بية بتوفي  

ي يدرسونها، األمر الذي يستدغي أن تقوم وزارة الي 
ز ومتطلبات المواد الدراسية الت  احتياجات المعلمي 

ي تنص عىل "2جاءت الفقرة رقم )مثل هذه المواقع المتخصصة. و 
ي ال ( والت 

ز
يةالضعف ف ز ي المرتلغة االنجلي 

ز
بة " ف

ي بلغ ) ة، ويعتير هذا العائق من 0.92وانحراف معياري ) (3.86الثانية، وبمتوسط حسائر ( ضمن درجة تقدير كبي 
ية، حيث  ز ي اللغة اإلنجلي 

ز
 ف
ً
ي الكثي  منهم ضعفا

ز حيث يعائز ي تواجه المعلمي 
معظم  أنأهم الصعوبات الت 

ي الشبكة العالم
ز
ز اللغة العربية ال تتجاوز المعلومات المتوافرة ف ي حي 

ز
ية ف ز ية للمعلومات مكتوبة باللغة اإلنجلي 

ي التعليم والتدريس، %1نسبة 
ز
 نحو استخدامها ف

ً
ا  كبي 

ً
 " ( ونصها 6بينما جاءت الفقرة رقم )، وهذا يشكل عائقا

ي بلغ ) عدم مالءمة أوقات الدخول لمنصة ميكروسوفت تيمز  ة وبمتوسط حسائر  (3.15" بالمرتبة األخي 
ز ال 0.63وانحراف معياري ) ( ضمن درجة تقدير متوسطة. وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن العديد من المعلمي 

ي 
ز
ي الدروس الخصوصية، والعبء ف

ز
ي الرتباطاتهم االجتماعية، وانشغال البعض منهم ف

ز
يمتلكون الوقت الكاف
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  دولة الكويت  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 .
ً
ي لمجال وبلغ المتوسط الجدول الدراشي الذي يقع عىل عاتق المعلم أسبوعيا ( 3.66) الصعوبات الفنيةالحسائر

ة. وقد تعزى هذه النتيجة إىل 0.39وانحراف معياري ) ي  التطور(، ضمن درجة تقدير كبي 
 الرسي    ع التقتز

، الحاسوب أجهزة لمواصفات ي  والتطور المتنامي  اآلىلي
ز
 أمام عقبة المتعددة، الوسائط وبرامج االتصاالت  مجال ف

ي  أجهزة الحاسوب
ي  تتوافر الت 

ز
ز  وقت ف ي  التطور ذلك متابعة عىل قدرتها حيث من معي 

ي  التقتز
ز
 وكفايتها األجهزة ف

ائها عن ينتج والذي ي  رسر
ز
ي  تتمثل مختلفة، فالتحديات أوقات ف

ز
ي  والصعوبة التقنية، تلك مع التعامل كيفية ف

ز
 ف

، إضافة إىل عدم ثبات لبعض المواقع أو الرواب الحاسب لتقنيات التطور الرسي    ع مواكبة ز اآلىلي ي تصل بي 
ط الت 

 المواقع المختلفة. 
ي قد تحول دون فاعلية 2018اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة عبدالحميد )       

ي بينت أن الصعوبات الت 
( الت 

ز  ي تدريس الرياضيات، منها: )نقص المعرفة والمهارة الالزمة عند بعض المدرسي 
ز
ي ف

وئز استخدام التعليم االلكي 
امج الحاسوبية التعليمية الخاصة بكيفية استخدام أدوات الت ي تدريس الرياضيات    نقص الير

ز
ي ف

وئز عليم االلكي 
ي البيئة العراقية(. 

ز
 بتدريس الرياضيات، والمتوافقة مع المناهج التعليمية ف

 النتائج المتعلقة بالمجال الثالث: الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم: 
راسة عىل فقرات مجال 

ِ
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الد

ز ذلك. 7،  والجدول )الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم  ( يبي 
 " لمعالصعوبات الشخصية المتعلقة بالم المجال الثالث "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 7جدول )

 
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة

المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
درجة  المعياري

 التقدير

1 
نت  6 ي استخدام االني 

ز
ز ف ضعف قدرة بعض المعلمي 

 ومحركات البحث
 متوسطة 0.51 3.59

2 
تخوف المعلم من عدم تقبل الطلبة لتدريسهم عير   7

نت  استخدام االني 
 متوسطة 0.73 3.44

نت 4 3  متوسطة 0.69 3.43 عدم إتقان أسس البحث باستخدام االني 

3 
ة النصاب التدريسي يحول دون استفادة المعلم  5 كير

نت  من االني 
 متوسطة 0.75 3.42

نت من عبء المعلم 1 5  متوسطة 0.68 3.41 يزيد استخدام اإلني 

نت 2 6  متوسطة 0.83 3.20 عدم قناعة المعلم بجدوى استخدام االني 

7 
ونية  8 عدم قدرة المعلم عىل تحديد المواقع االلكي 

 المتخصصة ضمن مجال تدريسه
 متوسطة 0.63 3.15

 متوسطة 0.68 3.14 المعرفة غي  الكافية باستخدام الحاسوب 3 8

 متوسطة 0.51 3.35 الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم

ز الجدول ) الصعوبات الشخصية لفقرات مجال ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7يبي 
ز ) ،المتعلقة بالمعلم ة 3.14 – 3.59حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بي  ( ضمن درجة تقدير كبي 

ي تنص عىل6ومتوسطة، حيث جاءت الفقرة رقم )
نت  " ( والت  ي استخدام االني 

ز
ز ف ضعف قدرة بعض المعلمي 

ي بلغ )ومح ي المرتبة األوىل وبمتوسط حسائر
ز
( ضمن درجة تقدير  0.51وانحراف معياري ) ،(3.59ركات البحث" ف

ة ي تنص عىل "7جاءت الفقرة رقم )، و كبي 
خوف المعلم من عدم تقبل الطلبة لتدريسهم عير استخدام ت( والت 

نت ي بلغ )االني  ي المرتبة الثانية، وبمتوسط حسائر
ز
ة، 0.73وانحراف معياري ) (3.44" ف ( ضمن درجة تقدير كبي 

ة وبمتوسط  " ( ونصها 3بينما جاءت الفقرة رقم ) المعرفة غي  الكافية باستخدام الحاسوب" بالمرتبة األخي 
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  دولة الكويت  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بلغ ) ي لمجال  ( ضمن درجة تقدير متوسطة. 0.68وانحراف معياري ) (3.14حسائر وبلغ المتوسط الحسائر
وقد  . متوسطة(، ضمن درجة تقدير 0.51( وانحراف معياري )3.35) بالمعلم الصعوبات الشخصية المتعلقة

ز عىل دراية وعلم باستخدام الحاسوب وبرامجه المختلفة بما فيها  تعزى هذه النتيجة إىل أغلب المعلمي 
، وهذا ما أكدته نتيجة الفقرة رقم ) ي

ز
نت، لكن ضمن مجال ضعيف غي  كاف ي تنص عىل6اإلني 

 ضعف قدرة " ( والت 
ي المرتبة األوىل 

ز
نت ومحركات البحث" ف ي استخدام االني 

ز
ز ف ةبعض المعلمي  وقد تعزى  . ضمن درجة تقدير كبي 

ي العرص 
ز
ورية ف هذه النتيجة إىل أن المعرفة باستخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة أصبح من المتطلبات الرصز

 الحديث. 
ي أشارت إىل أن أبرز الصعوبات الستخدام طرق ( ال2016واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة محمود )    

ت 
ة أعباء العمل، وعدد  ي الرياضيات كانت المرتبطة بالمعلم. وإن أكير ما يعيق المعلم كير

ز
التدريس الحديثة ف

 . ي الفصل والمحتوى الدراشي
ز
 التالميذ ف

 : الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريسالنتائج المتعلقة بالمجال الرابع: 
راسة عىل فقرات مجال تم ح

ِ
ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الد

ز ذلك. 8، والجدول)المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريسالصعوبات   ( يبي 
ق وطر الصعوبات المتعلقة بالمنهاج  المجال الرابع "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 8جدول )

 للمتوسط الحسانر   " التدريس
ً
 وفقا

ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

1 
نت ألنها تحتاج إىل  4 تجنب المعلم استخدام االني 

ين  جهد ووقت كبي 
3.87 0.63 

ة  كبي 

2 
ي كتاب  3

ز
عدم مالئمة النشاطات الواردة ف

نتالرياضيات   لمحتوى مواقع االني 
ة 0.78 3.77  كبي 

3 
ي إثارة وتهيئة  1

ز
قصور محتوى كتاب الرياضيات ف

ميول الطلبة لدراسة الرياضيات عير استخدام 
نت  االني 

 متوسطة 0.97 3.61

3 
ي تشجع المعلم عىل  2

قلة التمارين واألنشطة الت 
ي التدريس

ز
نت ف  استخدام االني 

 متوسطة 0.98 3.46

5 
المعلم عىل استخدام الطرق التقليدية  اعتياد  5

ي التغيي  
ز
 وعدم الرغبة ف

 متوسطة 0.93 3.31

 متوسطة 0.56 3.60 المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريسالصعوبات 

ز الجدول ) المتعلقة الصعوبات لفقرات مجال ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8يبي 
ز ) ،بالمنهاج وطرق التدريس ة، 3.31-3.87حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بي  ( ضمن درجة تقدير كبي 
ي تنص عىل4حيث جاءت الفقرة رقم )

نت ألنها تحتاج إىل جهد ووقت   " ( والت  تجنب المعلم استخدام االني 
ي بلغ ) ي المرتبة األوىل وبمتوسط حسائر

ز
ين" ف ة0.63وانحراف معياري ) ،(3.87كبي  ، ( ضمن درجة تقدير كبي 

ز لطبيعة االرتباطات االجتماعية، والعبء الملف  وقد تعزى هذه النتيجة إىل  ي للمعلمي 
ز
عدم توفر الوقت الكاف

ي التدريس،
ز
نت ف ز إىل تجنب استخدام االني  ي المدرسة، مما يدفع الكثي  من المعلمي 

ز
جاءت و  عىل عاتق المعلم ف

نت1)الفقرة رقم  ي الكتاب لمحتوى مواقع االني 
ز
ي تنص عىل "عدم مالئمة النشاطات الواردة ف

ي ا( والت 
ز
لمرتبة " ف

ي بلغ ) ة، بينما جاءت الفقرة 0.78وانحراف معياري ) (3.77الثانية، وبمتوسط حسائر ( ضمن درجة تقدير كبي 
ة اعتياد المعلم عىل استخدام الطرق التقليدية وعدم الرغبة " ( ونصها 5رقم ) " بالمرتبة األخي  ي التغيي 

ز
 ف

ي بلغ ) ة. وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن 0.93وانحراف معياري ) (3.60وبمتوسط حسائر ( ضمن درجة تقدير كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز إىل مواقع  ي الكثي  من الكتب المدرسية تفتقر إىل إحالة الطلبة والمعلمي 
ز
طبيعة المناهج واألنشطة الواردة ف

نت يمكن االستفادة منها  ي التدريس والتعليم، وإن وجدت فهي قليلة ال تكاد تذكر، اني 
ز
ي وبلغ المتف وسط الحسائر

ة. 0.36( وانحراف معياري )3.76)المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريسالصعوبات لمجال  (، ضمن درجة تقدير كبي 
ةوقد تعزى هذه النتيجة إىل  ز المناهج وتقنية المعلومات لحداثة األخي  منهج  ، وعدم وجود عدم وجود الرابط بي 

ي دولة 
ز
ي دراسة المواد الدراسية األخرى ف

ز
نت وتوظيفها ف المعلومات المساعد للطالب عىل استخدام اإلني 

، وتفكي  متعمق واتصال   تصميم المقرر الدراشي يستغرق وقتا أطول، ويحتاج إىل جهد أكير
َّ
الكويت، إضافة إىل أن

، والحاجة إىل تغذية راجعة  متكررة، وي ي ذلك تكلفة أكير
ز
ي التكلفة، بما ف

ز
ح، ربما زيادة ف ي الرسر

ز
 زيادة ف

ً
حتاج أيضا

 االتصال، وتكلفة الطباعة. 
ي أشارت إىل أن أبرز الصعوبات الستخدام طرق 2016واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة محمود )    

( الت 
ي الرياضيات كانت المرتبطة بطرق التدريس. 

ز
 التدريس الحديثة ف

  النتائج المتعلق
 
 = αهل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ومناقشتها:  ة بالسؤال الثان

  استجابات أفراد عينة الدراسة نحو 0.05
 
  تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال( ف

 صعوبات الت 
 (Microsoft Teams)  دولة الكويت  

 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
ف

ة؟ ات الجنس والمؤهل العلم  وسنوات الخنر  تعزى لمتغن 
تم استخدم لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و          
ي درجة تقدير   (T-test)اختبار

ز
 كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ف

َّ
واختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة أن

 ، ات )الجنس، والمؤهل العلىمي ي التدريس تعزى لمتغي 
ز
نت ف أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام االني 

ة، والمرحلة التعليمية( عند مستوى الدالل  ة اإلحص ائي ة  (، والجداول اآلتية توضح α=0.05)وعدد سنوات الخير
 ذلك: 

: متغن  الجنس: 
ً
 أوال

تم استخدم لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و          
ي درجة تقدير أفراد عينة الدراسة نحو   (T-test)اختبار

ز
 كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ف

َّ
لمعرفة أن

ي التدريس تعزى لمتغي  الجنس عند مستوى الدالل  ة اإلحص ائي ة )معوقات 
ز
نت ف (، α=0.05استخدام االني 

 ( يوضح ذلك: 9والجدول )
راسة عل مجاالت األداة 9جدول )

ِّ
( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( الستجابات أفراد عينة الد

 واألداة ككل تعزى لمتغن  الجنس

المتوسط  العينة الجنس المجال
 الحساب   

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الصعوبات المادية

 

 *0.000 4.097- 537 0.40 3.70 287 ذكر

 0.29 3.83 252 أنث  

 *0.002 3.057- 537 0.41 3.61 287 ذكر الصعوبات الفنية

 0.35 3.71 252 انث  

الشخصية الصعوبات 
 المتعلقة بالمعلم

 *0.000 3.576- 537 0.58 3.52 287 ذكر

 0.53 3.70 252 انث  

الصعوبات المتعلقة 
 بالمنهاج وطرق التدريس

 *0.000 4.066- 537 0.53 3.27 287 ذكر

 0.47 3.44 252 انث  

 *0.000 4.113- 537 0.43 3.53 287 ذكر األداة ككل

 0.36 3.67 252 انث  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (α=0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )      

ي ( نتائج اختبار )ت( 9ُيظهر الجدول )      
ز
نت ف لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام االني 

(، حيث أظهرت النتائج وجود فروق α=0.05التدريس تعزى الختالف الجنس عند مستوى الدالل  ة اإلحص ائي ة )
ي 
ز
ز استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغي  الجنس، وجاءت الفروق لصالح المعلمات ف ذات داللة إحصائية بي 
ز   من المعلمي 

ز المتوسطة والثانوية. وربما تعزى هذه النتيجة إىل أن المعلمات يرون وجود معوقات أكير المرحلتي 
ز لديهم ة اجتماعية حرية إىل أن المعلمي  ي  بالمعلمات مقارنة كبي 

ز
نت ف  إىلي  الدخول خالل من استخدام اإلني 

فية التسلية مواقع ونية، األلعاب وممارسة والي   اهتمامات لديهم تكون أن أو فرص وظيفية، عن والبحث االلكي 
 عىل المعلمات تردد من يحد الذي الُبعد االجتماغي  إىل باإلضافة األخبار، وقراءة اإلعالم وسائل بمواقع اكير 

نت مقاهي  ز  أن حيث اإلني    لديهم المعلمي 
ً
دد فرصا ة للي  نت مقاهي  عىل كبي  ي  طويلة ساعات وقضاء اإلني 

ز
 تلك ف

 . ز  من المعلمي 
نت لدى المعلمات أكير ، األمر الذي يفرس وجود معوقات استخدام االني   المقاهي

ي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر 2017اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة الدليىمي )       
( الت 

ي المعيقات ككل 
ز
ي )معيقات تتعلق بالمدّرس( وف

ي المجال األول )معيقات إدارية وفنية( والثائز
ز
متغي  الجنس ف

ي المجال الثالث )معيقات تتعلق بالطالب(
ز
فال توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  ولصالح الذكور، أما ف

 .  لهذا المتغي 
 :  ثانيا: متغن  المؤهل العلم 

 كان هناك فروق ذات داللة 
َّ
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدم اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة أن

ي 
ز
نت ف ي درجة تقدير أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام االني 

ز
مؤهل التدريس تعزى لمتغي  الإحصائية ف

 ( إىل نتائج االختبار. 10(، ويشي  الجدول )α=0.05العلىمي عند مستوى الدالل  ة اإلحص ائي ة )

  التدريس تعزى لمتغن  ( نتائج تحليل التباين األحادي 10جدول )
 
نت ف راسة نحو معوقات استخدام االنن 

ِّ
تقدير أفراد عينة الد

 المؤهل العلم  

 التباينمصدر  المجال
مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 الصعوبات المادية
 

ز المجموعات  0.205 2 0.410 بي 

 0.131 536 70.214 داخل المجموعات 0.210 1.565

  538 70.624 الكىلي 

 
 الصعوبات الفنية

ز المجموعات  0.487 2 0.974 بي 

 0.151 536 80.872 داخل المجموعات 0.40 3.226

  538 81.845 الكىلي 

الصعوبات الشخصية 
 المتعلقة بالمعلم

ز المجموعات  0.11 2 0.222 بي 

 0.265 536 141.960 داخل المجموعات 0.658 0.418

  538 142.181 الكىلي 

الصعوبات الشخصية 
المتعلقة بالمنهاج 
 وطرق التدريس

ز   1.379 2 2.757 المجموعاتبي 

 0.316 536 169.192 داخل المجموعات *0.013 4.368

  538 171.950 الكىلي 

 األداة ككل

ز المجموعات  0.205 2 0.411 بي 

 0.171 536 91.564 داخل المجموعات 0.302 1.201

  538 92.065 الكىلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

األحادي حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة  ( نتائج اختبار تحليل التباين10يوضح الجدول )     
 عند مستوى الداللة )

ً
راسة α=0.05إحصائيا

ِ
ز المتوسطات الحسابية الخاصة بدرجة تقدير أفراد عينة الد ( بي 

ي التدريس باختالف المؤهل العلىمي عند جميع المجاالت واألداة ككل ما عدا 
ز
نت ف نحو معوقات استخدام االني 

حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات ،  وبات الشخصية المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريسالصععند مجال 
داللة إحصائية عند هذا المجال، ولمعرفة مصادر الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، وذلك كما 

ي الجدول أدناه: 
ز
 ف

راسة تعزى لمتغن  المؤهل العلم  عند (  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة لتق11جدول )
ِّ
دير أفراد عينة الد

 مجال الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريس

مستوى  المجال
 المتغي  

المتوسط 
ي   الحسائر

دبلوم كلية 
 مجتمع

 دراسات عليا دبلوم عاىلي  بكالوريوس

3.98 3.49 3.50 3.67 

الصعوبات 
المتعلقة 
بالمنهاج وطرق 
  التدريس

 
 

دبلوم كلية 
 مجتمع

3.98     

    *0.49 3.49 بكالوريوس

   0.01 *0.48 3.50 دبلوم عاىلي 

  0.17 0.18 0.31 3.67 دراسات عليا

( نتائج اختبارات شيفيه للمقارنات البعدية حيث أظهرت نتائج االختبار وجود فروق 11يوضح الجدول )        
ز  ز والمعلمات ممن مؤهلهم العلىمي دبلوم كلية مجتمع من جهة وممن مؤهلهم ذات داللة إحصائية بي  المعلمي 

العلىمي بكالوريوس من جهة أخرى عند مجال الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريس، وجاءت الفروق 
ز والمعلمات ممن كان مؤهلهم العلىمي دبلوم كلية مجتمع. وربما تعزى هذه النتيجة إىل ن أ لصالح المعلمي 

 حيث 
ً
نت غالبا ي استخدام االني 

ز
ة ف ز والمعلمات ممن مؤهلهم دبلوم كلية مجتمع يجدون صعوبة كبي  المعلمي 

ي التعامل مع العديد من 
ز
ية، مما يدفع العديد منهم إىل وجود صعوبة ف ز ي اللغة اإلنجلي 

ز
أنهم يعانون من ضعف ف

ونية التعليمية وخاصة األجنبية منها.   المواقع اإللكي 
ي طبيعة 2016اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة محمود )      

ز
ي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

( الت 
 الصعوبات تعزى الختالف المؤهل العلىمي وذلك لمصلحة من لهم أقل من بكالوريوس. 

ة:  : متغن  سنوات الخنر
ً
 ثانثا

 كان هناك فروق ذات داللة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدم اختبار تحليل التباين األحادي
َّ
لمعرفة أن

ي التدريس تعزى لمتغي  
ز
نت ف ي درجة تقدير أفراد عينة الدراسة نحو معوقات استخدام االني 

ز
دد عإحصائية ف

ة  (، ويشي  الجدول أدناه إىل نتائج االختبار. α=0.05عند مستوى الدالل  ة اإلحص ائي ة ) سنوات الخير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  التدريس تعزى باين األحادي ( نتائج تحليل الت12جدول )
 
نت ف راسة نحو معوقات استخدام االنن 

ِّ
تقدير أفراد عينة الد

ة  لمتغن  عدد سنوات الخنر

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 الصعوبات المادية
 

ز المجموعات  1.466 3 4.397 بي 

 0.124 535 66.227 داخل المجموعات 0.000 *11.840

  538 70.627 الكىلي 

 
 الصعوبات الفنية

ز المجموعات  1.210 3 3.630 بي 

 0.146 535 78.215 داخل المجموعات 0.000 *8.277

  538 81.845 الكىلي 

الصعوبات 
الشخصية المتعلقة 

 بالمعلم

ز المجموعات  5.788 3 17.364 بي 

 0.289 535 154.586 داخل المجموعات 0.000 *20.031

  538 171.950 الكىلي 

الصعوبات المتعلقة 
بالمنهاج وطرق 

 التدريس
 

ز المجموعات  2.227 3 6.832 بي 

9.002* 0.000 
 0.253 535 135.349 داخل المجموعات

  538 142.181 الكىلي 

 األداة ككل

ز المجموعات  1.940 3 5.820 بي 

 0.161 535 86.245 داخل المجموعات 0.000 12.034

  538 92.065 الكىلي 

 (α=0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 12يوضح الجدول )     

ً
( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

راسة α=0.05عند مستوى الداللة )
ِ
ز المتوسطات الحسابية الخاصة بدرجة تقدير أفراد عينة الد نحو ( بي 

ي التدريس باختالف 
ز
نت ف ةمعوقات استخدام االني  يث حعند جميع المجاالت واألداة ككل،  عدد سنوات الخير

ار أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند هذا المجال، ولمعرفة مصادر الفروق تم إجراء اختب
ي الجدول أدناه: 

ز
 شيفيه للمقارنات البعدية، وذلك كما ف

راسة تعزى لمتغن  المؤهل العلم  عند 13جدول )
ِّ
(  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة لتقدير أفراد عينة الد

 مجال الصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريس

المتوسط  مستوى المتغي   .
ي   الحسائر

 10أقل من  -5من  سنوات 5أقل من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكير 

3.59 3.78 3.75 

الصعوبات 
 المادية

    3.59 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

3.78 0.19*   

  0.03 0.16 3.75 سنوات فأكير  10

المتوسط  مستوى المتغي   المجال
ي   الحسائر

 10أقل من  -5من  سنوات 5أقل من 
 سنوات

 سنوات 10
 فأكير 

الصعوبات 
 الفنية

3.53 3.68 3.65 

    3.53 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

3.68 0.15*   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  0.03 0.12 3.65 سنوات فأكير  10

المتوسط  مستوى المتغي   المجال
ي   الحسائر

 10أقل من  -5من  سنوات 5أقل من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكير 

3.35 3.55 3.69 

الصعوبات 
الشخصية 
المتعلقة 
 بالمعلم

    3.35 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

3.55 0.20   

  0.14 *0.34 3.69 سنوات فأكير  10

المتوسط  مستوى المتغي   المجال
ي   الحسائر

 10أقل من  -5من  سنوات 5أقل من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكير 

الصعوبات 
المتعلقة 

بالمنهاج وطرق 
 التدريس

3.23 3.34 3.37 

    3.23 سنوات 5أقل من 

 10أقل من  -5من 
 سنوات

3.34 0.11   

  0.03 *0.14 3.37 سنوات فأكير  10

المتوسط  مستوى المتغي   المجال
ي   الحسائر

 10أقل من  -5من  سنوات 5أقل من 
 سنوات

سنوات  10
 فأكير 

3.52 3.59 3.62 

    3.52 سنوات 5أقل من  األداة ككل

 10أقل من  -5من 
 سنوات

3.59 0.07   

  0.03 *0.10 3.62 سنوات فأكير  10

( نتائج اختبارات شيفيه للمقارنات البعدية حيث أظهرت نتائج االختبار وجود فروق 13يوضح الجدول )      
تهم من  ز والمعلمات ممن خير سنوات عند مجاىلي الصعوبات  10أقل من  -5ذات داللة إحصائية لصالح المعلمي 

ز والمعلمات لصالح  ز المعلمي  المادية والصعوبات الفنية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
تهم  ز والمعلمات ممن خير سنوات فأكير عند مجاالت الصعوبات الشخصية المتعلقة بالمعلم  10المعلمي 

ت لنتيجة إىل أنه كلما زادت عدد سنواوالصعوبات المتعلقة بالمنهاج وطرق التدريس واألداة ككل. وتعزى هذه ا
ي تواجههم نحو استخدام 

ز والمعلمات لديهم تصور أوضح نحو طبيعة الصعوبات الت  ة يكون المعلمي  الخير
ة عىل تحديد نوع هذه الصعوبات من جهة، ومن جهة أخرى  ي التدريس، ويكون لديهم القدرة الكبي 

ز
نت ف اإلني 

 نحو طبيعة الم
ً
 واضحا

ً
ي التدريس. يكونون تصورا

ز
نت ف ي يدرسونها ومدى مالءمتها لتوظيف االني 

 ناهج الت 
 التوصيات: 

 :  الباحث يوص  بما يل 
َّ
راسة فإن

ِّ
  توصلت إليها الد

 بناًء عل النتائج الت 

  ي تدريس الرياضيات؛ لما يوفره من
ز
امج الحديثة ف ي استخدام الير

ز
عقد دورات تدريبية لمعلىمي الرياضيات، ف

ي لمنهاج 
ي مجال تصميم الوسائل التعليمية دعم حقيف 

ز
الرياضيات، باإلضافة إىل عقد دورات تدريبية ف
ي التعليم والتعلم. 

ي التدريس ؛ لتسهيل عمليت 
ز
 وكيفية استخدامها ف

  ي الرياضيات، وذلك من
ز
ي تعرض برامج تعليمية محوسبة ف

ونية الت  ز بقائمة من المواقع اإللكي  تزويد المعلمي 
ي تدريس الرياضيات. أجل إثراء معلوماتهم الح

ز
 اسوبية وتشجيعهم الستخدامها ف

 التعليمية، األدوات مع والتفاعل النشاط عىل القائمة الرياضيات تدريس أساليب توظيف إىل الحاجة 
 .طالب المدارس وخاصة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ي  الحاسوبية التقنيات لتطبيق الوقت وتوفي   الدراسية المعلم أعباء من التخفيف
ز
 .الرياضيات حصة تدريس ف

   ز  توفي ي  مختصي 
ز
ي مدارس التعليم العام ف

ز
نت ف ز  لمساعدة االني  ي  المعلمي 

ز
نت  خالل من البحث ف االني 

ي التدريس
ز
 .واستخدامه ف

 ية برامج وضع ز ز وللطالب وتدريبية وإرشادية تحفي  ي  الحديثة التقنيات استخدام تقبل أجل من للمعلمي 
ز
 ف

 .وتعليم الرياضيات تعلم عمليات
 قائمة المراجع

  أثناء جائحة كوفيد (، 2020آل إبراهيم، محمد بن ناض عقيل، )
 
ون معوقات استخدام نظام التعليم اإللكن 

ي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان 19
ز
ي لمستقبل التعليم الرقىمي ف

اصز ، المؤتمر الدوىلي االفي 
 . ي  الوطن العرئر
مجلة جامعة  ، ضيات للتدريس المتمايز من وجهة نظرهم(. معوقات إستخدام معلىمي الريا2020البلوي، عايد )

 163-137، 7، 2020، تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
ي نظام التعلم عن (. 2020الجمل، سمي  سليمان عبد.)

ز
ي تواجه طلبة الجامعات الفلسطينية ف

"الصعوبات الت 
ي ظل أزمة كورونا"، 

ز
( ف ي

وئز (، أكاديمية رواد التمن   IJSللبحوث والدراسات)المجلة الدولية بعد)التعلم اإللكي 
ية  ، جمهورية مرص العربية. 2020(، 6(، عدد)2، مجلد)للتدريب واالستشارات والتنمية البشر

  (."2019إيمان) الحياري،
 
ون ات التعليم اإللكن  ي )محطات(، إيجابيات وممن  

وئز "، موقع الكي 
https://www.mah6at.net .Retrived (18/12/2020)   

، زينة )   مدينة الرمادي من وجهة (. 2017الدليىمي
 
  المدارس الثانوية ف

 
  ف

 
ون معيقات استخدام التعلم اإللكن 

 ، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة ال البيت، األردن نظر المدرسي   
  التعلم (. 2005زيتون، حسن. )

 
  المفهوم القضايا التطبيق التقييمرؤية جديدة ف

 
ون ض: الدار . الرياااللكن 

بية.   الصوتية للي 
اتيجيات التعلم النشط لدى معلىمي العلوم للمرحلة 2018سمارة، حسن ) (. واقع ومعوقات استخدام اسي 

ي األردن، 
ز
بوية -دراسات  الثانوية ف  . 497-479، 45، العلوم الن 

ي محمد 
  (. 2008. )الشحات، عثمان، وعوض، أمائز

 
ون . تكنولوجيا التعليم االلكن   . دمياط: مكتبة نانسي

بمرحلة التعليم األساسية والثانوية  المعلمات الستخدام (. المعوقات المادية اإلدارية2020الضمور، رويدة )
ي 
ز
ي من وجهة ف

وئز بوية والنفسيةنظرهن،  محافظة الكرك للتعلم اإللكي   . 55-40(، 3)4، مجلة العلوم الن 
مجيات الحرة مفتوحة (. 2008عبد المجيد، أحمد )   باستخدام النر

 
ون   التعليم االلكن 

 
ح ف برنامج مقن 

ونية واالتجاه نحو التعليم    تنمية مهارات تصميم وإنتاج دروس الرياضيات االلكن 
 
المصدر، وأثره ف

  لدى الطالب المعلمي   
 
ون بية، سوه. بحث غي  منشور، قسم المناهج وطرق التدريس،  االلكن  اج، كلية الي 

 مرص. 
ي التعليم الجامغي 2020عبد المحسن، نزار، إبراهيم، أسيل )

ز
ي ومعوقات استخدامه ف

وئز (، واقع التعليم اإللكي 
(، 3)4 ،مجلة العلوم الهندسية وتكنلوجيا المعلوماتمن وجهة نظر طلبة كلية اإلمام األعظم الجامعة بالعراق، 

101-116 . 
، 2018عبدالحميد، غسان ) ز ي تدريس الرياضيات من وجهة نظر المدرسي 

ز
ي ف

وئز ( فاعلية استخدام التعليم االلكي 
بية للبنات للعلوم االنسانية  . 28-3(، ص ص 28) 12، مجلة كلية الن 

، وواقع استخدامهم 2012العساف، جمال، والرصايرة، خالد) ي
وئز ز بمفهوم التعلم االلكي  (. "مدى وغي المعلمي 

ي 
ز
ي التدريس ف

ز
بوية والنفسية: جامعة البحرينمديرية تربية عمان الثانية". إياه ف -44(: 1)13 ،مجلة العلوم الن 
70 . 

https://www.mah6at.net/
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ي              تواجه استخدام برنامج ميكروسوفت تيمزال             العن  

  دولة الكويت  (Microsoft Teams) صعوبات الت 
 
  تعليم مادة الرياضيات للصف السادس من وجهة نظر المعلمي   ف

 
 ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود 
ز
جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

فية من نزيف داخل المخ أو تحت  ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
ترسب ف

دادات الدم العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إم

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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