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 الممخص

ابع ذوي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى التحديات التي تواجو طمبة الصف الس

صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم بدولة الكويت. 

مشاركا من أولياء أمور الطمبة ذوي صعوبات التعمم في  051اشتممت الدراسة عمى و 

أنثى. وبمغ عدد أولياء األمور الذين يحممون مؤىال أقل من  01ذكرا، و 01الرياضيات، منيم 

، بينما بمغ عدد الحاصمين عمى درجة 018، وعدد الذين يحممون بكالوريوس 82 بكالوريوس

. ولتحقيق ىدف الدراسة؛ تم تصميم أداة الدراسة لقياس التحديات والتحقق 81الدراسات العميا 

من دالالت صدقيا وثباتيا. واستخدمت الدراسة الراىنة المنيج المسحي الوصفي. كما اشتممت 

ناث(، والمؤىل األكاديمي )أقل من بكالوريوس، وبكالوريوس،  عمى متغيرات الجنس )ذكور وا 

وتحميل التباين ودراسات عميا(. وقد استخدمت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

 الثنائي لإلجابة عن أسئمة الدراسة. 

ة أشارت النتائج إلى أن المتوسط الكمي لمقياس مستوى التحديات، التي تواجو طمب

الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء 

أمورىم؛ بمستوى متوسط، في حين جاء بعد العوامل المرتبطة بالطالب في المرتبة األولى 

                   بمستوى مرتفع، تاله بعد إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات بمستوى مرتفع أيضا،

عد العوامل المرتبطة بالمعمم بمستوى متوسط، وبعد االتجاىات نحو تعمم الرياضيات بمستوى ثم ب

متوسط أيضا، بينما جاء بعد الصعوبات المعرفية في الرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي 

 وبمستوى متوسط.
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أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد الفرعية، والدرجة 

الكمية لمقياس التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة 

الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير الجنس، باستثناء بعد العوامل 

المرتبطة بالمعمم، وجاءت الفروق في جميع األبعاد والدرجة الكمية لممقياس لصالح اإلناث، أي 

ديات لدى اإلناث أعمى من الذكور. وبينت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أن التح

في بعد العوامل المرتبطة بالمعمم من مقياس التحديات تبعا لمتغير الجنس. أيضا، أشارت النتائج 

إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمقياس 

لتحديات التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، ا

وتقدمت الدراسة بعدد من من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير المستوى التعميمي. 

 التوصيات ذات الصمة بالنتائج التي توصمت إلييا.

بات تعمم الرياضيات، أولياء األمور، التحديات، طمبة الصف السابع، صعو الكممات المفتاحية: 

 الكويت.
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Abstract 
The current study aimed to identify the challenges facing seventh-

grade students with learning difficulties in studying mathematics from a 
distance from the viewpoint of their parents in the State of Kuwait. The 
study included 150 participants from the parents of students with 
learning difficulties in mathematics, of whom 90 were males and 60 
females. The number of those with a degree less than a bachelor’s was 
28, the number of those with a bachelor’s degree was 102, while the 
number of those with a postgraduate degree was 20. To achieve the 
goal of the study, the researcher designed the study tool and verified its 
validity and reliability. The study used the descriptive survey method, 
which included gender variables (males and females) and academic 
qualification (less than Bachelor’s, Bachelor’s, graduate degree). 
Means, standard deviations and two-way analysis of variance were 
used to answer the study questions. 

        The results indicated that the overall average of the challenges 
faced by students of the seventh grade with learning difficulties in 
studying mathematics were at an intermediate level, while the factors 
related to the student were ranked first and at a high level, followed by 
the students' perceptions about learning mathematics which were also of 
a high level, then came factors related to the teacher at an intermediate 
level, followed by the attitudes towards learning mathematics at an 
intermediate level, while cognitive difficulties came in the last rank with 
the lowest means and medium level. 
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The results indicated that there were statistically significant 
differences in all sub-dimensions and the overall score of the scale of 
challenges facing seventh-grade students with learning difficulties due 
to the gender variable except for some factors related to the teacher. 
The overall average was in favor of females, meaning that the 
challenges faced by females were higher than for males. The results 
also showed that there were no statistically significant differences in the 
challenges according to the gender variable. The results also indicated 
that there were no statistically significant differences in all sub-
dimensions or in the overall score of the scale of challenges facing 
seventh-grade students with learning difficulties due to the educational 
level variable. The study ended with a number of recommendations 
related to its findings. 
Key words: Challenges, seventh-grade students, learning difficulties in 
mathematics, parents, Kuwait. 
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 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 المقدمة:
الرياضيات ليست عمم األرقام فقط، ولكنيا ُتستخدم، أيًضا، في الحياة اليومية من حساب  

الوقت والمسافة، إلى التعامل مع األموال وتحميل البيانات؛ التخاذ القرارات في التخطيط المالي 
يندسة. ففي مرحمة الطفولة المبكرة؛ يتعمم وشراء التأمين، وىي ضرورية في العموم والتكنولوجيا وال

تعد الرياضيات مادة أساسية، تدّرس في التعميم و اإلنسان العد لربط الحقائق والمفاىيم الحسابية. 
األساسي والثانوي والعالي، والتي تبني أساًسا لميارات الرياضيات في مواقف الحياة الحقيقية. 

بة لإلدارة الفعالة، واالستجابة لممتطمبات الرياضية وتعد ميارات الحساب من الميارات المطمو 
لممواقف المتنوعة، وىي ميارة ضرورية في كل أماكن العمل المينية والحياتية. وقد كشفت 
التحميالت في كلٍّ من المممكة المتحدة والواليات المتحدة أن الميارات الحسابية الضعيفة أثرت 

يارات معرفة القراءة والكتابة الكافية. وقد أدى ذلك عمى فرص العمل واألجور، حتى في وجود م
إلى توصيات في الواليات المتحدة تيدف إلى تحسين تعميم الرياضيات حول محتوى المناىج، 
وعمميات التعمم، والممارسات والمواد التعميمية، والتقييم، وتعميم المعممين. كما ُصّممت المعايير 

والية، وفي  28( )المعتمدة حالًيا في CCSSسية المشتركة )الجديدة، مثل معايير الدولة األسا
مقاطعة كولومبيا، وفي أربعة أقاليم(؛ لتكون ذات صمة أثناء إعداد الطالب لمتعميم بعد المرحمة 

 .(Soares, Evans, &  Patel, 2018)الثانوية 

فاىيم صعوبات تعمم الرياضيات ىي صعوبة في التعمم، تضعف قدرة الفرد عمى تعمم الم 
جراء حسابات رياضية دقيقة، وحل المشكالت الحسابية، وأداء ميارات  المتعمقة باألرقام، وا 

" أو الحسابالرياضيات األساسية األخرى. وُيطمق عمى صعوبات تعمم الرياضيات أحياًنا: "عسر 
"مشكالت تعمم الرياضات". ويواجو األفراد ذوو صعوبات تعمم الرياضيات تحديات ممحوظة في 
مجاالت الرياضيات جميعيا، وال تفسر ىذه الصعوبات عبر نقص التعميم المناسب أو اإلعاقات 
العقمية أو غيرىا من اإلعاقات. كما تؤدي ىذه الصعوبات إلى تعقيد الجوانب اليومية لمحياة، 
جراء العمميات الحسابية العقمية . التي تتضمن مفاىيم رياضية مثل: إخبار الوقت، وعد النقود، وا 

ويجد الطالب والبالغون ذوو صعوبات التعمم الرياضيات أمرا محيرا ومحبطا، يصعب تعممو؛ 
فتحتاج أدمغتيم إلى مزيد من الجيود التعميمية، والمزيد من خبرات التعمم المستيدفة، والمزيد من 

 الممارسة لتطوير ىذه الميارات.
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وىي صعوبة تعمم في  غالًبا ما تحدث صعوبات تعمم الرياضيات مع عسر القراءة،
القراءة؛ إذ يعاني حوالي نصف األطفال ذوي صعوبات تعمم الرياضيات من عسر القراءة. وفي 
حين تختمف األرقام الخاصة بنسب االنتشار؛ فإن معدل االنتشار التقديري لصعوبات تعمم 

 (Fryemedically, 2020).%( 0-3الرياضيات في المدارس ىو )

و صعوبات تعمم الرياضيات صعوبة في فيم المفاىيم المتعمقة يواجو طالب المدارس ذو 
باألرقام، أو استخدام الرموز، أو الوظائف الالزمة لمتحصيل في الرياضيات. إنيا مشكمة تعميمية 
شائعة، تؤثر عمى قدرتيم في ممارسة الرياضيات. ومع ذلك، فيي ال تؤثر عمييم في المدرسة 

إلى صعوبات في الحياة اليومية أيًضا. وعادة ما يجري تحديد فقط، بل يمكن أن تؤدي التحديات 
الطالب الذين يعانون من مشاكل في تعمم الرياضيات، أو يفشمون في تمبية معايير الصف 
            الدراسي بين الصفين الثالث والخامس، أي في وقت متأخر كثيًرا عن أولئك الذين 

خدمات التربية الخاصة، أو البرامج العالجية األخرى  يعانون من مشاكل القراءة، ويحالون إلى
Rajkumar and Hema, 2017)  .) 

ويعد التعمم عبر اإلنترنت عممية تعميمية تتم عبر اإلنترنت كشكل من أشكال التعميم 
. 8181خالل عام  COVID-19عن بعد. أصبح التعميم عن بعد في كل مكان نتيجة لوباء 

تعميم والتعمم عبر اإلنترنت دور ال غنى عنو في برامج التعميم في وبسبب ىذه الظروف، كان لم
مرحمة الطفولة المبكرة كذلك، عمى الرغم من استمرار المناقشات حول ما إذا كان مفيًدا لألطفال 

 (kim,2020الصغار أم ال. التعرض بشكل مكثف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )

التي لجأت الى التعمم عن بعد إثر جائحة وكانت دولة الكويت من ضمن الدول 
كورونا، رغم التحديات التي يواجييا ىذا التعميم من نقص البنية التحتية والتعقيدات الكبرى في 

الف متعمم عبر االنترنت، ولما كشفتو الجائحة من نواقص في  011عممية تدريس اكثر من 
            ق المؤسسات التعميمية والمدارس.التعميم التي اجبرت الجائحة الدولة عمى التباعد واغال

 (.8181) المؤتمر الدولي الثاني لممركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج العربي، 
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تحديات كبرى مختمفة عن  8181/8180وواجو التعميم عن بعد في الكويت لمعام 
يروس كورونا، والمتمثمة السنوات السابقة، وذلك وسط االجراءات غير المسبوقة لمواجية تفشي ف

بالزام كل المراحل الدراسية بالتعمم عن بعد واغالق كافة المدارس في وجو الطالب ،باإلضافة 
الى الزام الييئات التعميمية بمتابعة تدريس الطمبة عن بعد التزاما باالشتراطات الصحية، 

عن بعد باإلضافة إلى  وتعرضت إلى عدة مشاكل فنية وعدم تدريب المعممين عمى تطبقات التعمم
            التي تساعدىم في التعممعدم توفر التدريب عمى استخدام االجيزة االلكترونية لمطمبة 

           عدم مراعاة قدرة أولياء األمور عمى شراء األجيزة الموحية والحواسيب المحمولة.عن بعد و 
 (.8180) العنزي و السعيدي ، 

 مشكمة الدراسة وسؤاالىا:
يجد العديد من الطالب أن دراستيم في الرياضيات صعبة وغير مجزية، إذ يميمون إلى 
االنسحاب من دراسة الرياضيات في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، عادًة ما ُينظر إلى الرياضيات 
عمى أنيا ميمة، ليا مكانة مركزية في المناىج الدراسية في معظم البمدان. كما تجد األفكار 

بيقا في العديد من مجاالت الحياة، وفي العديد من الوظائف. وبالتالي، قد يكون الرياضية تط
لممواقف السمبية بين الطالب تداعيات ميمة عمى الخيارات والمساىمات المينية في المجتمع 

 (. Akhter & Akhter, 2018األوسع )
ة الكويت ونتيجة لتوجو العديد من دول العالم الى التعمم عن بعد وبشكل خاص دول 

لمواجية تعطل الدراسة بسبب الجائحة التي اصابت العالم، فإن ىناك التحديات التي تواجييم 
لمتعمم عن بعد نتيجة لقمة توافر البنية التحتية الالزمة ليذا التعميم باإلضافة إلى الخبرات الكافية 

تتطمب بشكل كبير ليذا التعميم وخاصة لمطمبة ذوي صعوبات التعمم في مادة الرياضيات التي 
التواصل المباشر بين الطالب والمعمم.  كما أن اإلنتقال المفاجئ من التعميم داخل المدارس 
والمؤسسات التعميمية إلى التعميم عن بعد أن حدث اضطراب لدى الطمبة والمعممين وأولياء 

الرياضيات  األمور والذي ترتب عميو الكثير من المشاكل والصعوبات لدى العاممين عمى تعميم
عن بعد في جميع المراحل الدراسية؛ وذلك لطبيعة مادة الرياضيات القائمة عمى الحل العممي 

وينظر إلى اآلباء عمى أنيم محوريون في مساعدة أبنائيم عمى  لمعديد من المسائل الرياضية.
أىداف تجاوز التحديات الخاصة في تعمم الرياضيات، إذ إن ليم دورا ميما في متابعة تنفيذ 

البرامج التعميمة الخاصة. وغالبا ما يأتي دورىم من إدراكاتيم الخاصة لطبيعة المشكالت التي 
تواجو أبناءىم في تعمم الرياضيات. ومن ىنا، تأتي أىمية الدراسة الراىنة في التعرف عمى 
        التحديات التي تواجو الطمبة ذوي صعوبات تعمم الرياضيات من وجية نظر آبائيم في

 دولة الكويت.
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 وقد سعت الدراسة الراىنة إلى اإلجابة عن سؤالي الدراسة اآلتيين:
  ما مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة

 الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم؟
 ( ىل توجد فروق ذات داللة إحصائيةα= 0.05في مستوى التحديات ال ) تي تواجو طمبة

الصف السابع، ذوي صعوبات تعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء 
 أمورىم تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعميمي؟ 

 ىدف الدراسة:
ىدفت الدراسة الراىنة إلى التعرف عمى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي        

لرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم في دولة الكويت. صعوبات التعمم في دراسة ا
 كما ىدفت أيضا إلى دراسة ىذه التحديات في ضوء متغيري الجنس والمستوى التعميمي. 

 المصطمحات والتعريفات اإلجرائية:
ىي إحدى فئات صعوبات التعمم المحددة، والخاصة في مجال تعمم  صعوبات تعمم الرياضيات:

ت، إذ تتضمن عجًزا في معنى الرقم، وحفظ الحقائق الرياضية، والحساب، والتفكير الرياضيا
الرياضي. ويجب أن تستمر لمدة ستة أشير عمى األقل، عمى الرغم من التدخالت التربوية، إذ 
تكون الميارات أقل بكثير من تمك المتوقعة لمعمر، وتتداخل أوجو القصور مع األداء، كما 

جرائيا: طمبة (American Psychiatric Association, 2013)تقييم تعكسيا إجراءات ال . وا 
الصف السابع ذوو صعوبات تعمم الرياضيات ىم الطمبة المشخصون بصعوبة تعمم الرياضيات، 

 والممتحقون بمدارس التربية العامة في دولة الكويت. 

ضيات بالطريقة التي ىي تمك الصعوبات التي تحول دون تعمم الرياتحديات تعمم الرياضيات: 
 University of Washington)يتعمم بيا الطمبة من غير ذوي صعوبات تعمم الرياضيات

(UW), 2021) جرائيا: ىي الدرجة الكمية التي يحصل عمييا أفراد الدراسة، عمى المقياس . وا 
 الذي تم بناؤه، واستخدامو في جمع البيانات في ىذه الدراسة.

ىم آباء الطمبة المشخصين بصعوبة تعمم الرياضيات، والممتحقين في  : إجرائياأولياء األمور
 مدارس التربية العامة في دولة الكويت، وقاموا باستجابة عمى مقياس الدراسة. 
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  حدود الدراسة ومحدداتيا:
تشتمل الحدود عمى خصائص أفراد الدراسة، وزمان إجرائيا ومكان تنفيذىا. كما تتضمن 

دراك محتوى األداة، ومدى انطباقيا عمى المحددات مدى دقة اال ستجابة عمى أداة الدراسة، وا 
حالة األبناء، إذ تمثل عممية جمع البيانات شكال من أشكال التقرير الذاتي. كما تتضمن 
المحددات المنيجية المستخدمة في اإلجابة عن سؤالي الدراسة، حيث استخدمت الدراسة الراىنة 

 المنيج المسحي الوصفي.
 طار النظري والدراسات السابقةاإل

اإلطار النظري يجب أن يشمل فقرات قميمة عن التعميم عن بعد، والدراسات السابقة يجب       
 أن تشمل بحوثا ذات عالقة بالتعميم عن بعد

تختمف المصطمحات المستخدمة لوصف األطفال ذوي صعوبات تعمم الرياضيات في        
ة تعريف مجموعات الدراسة واألدوات المستخدمة فييا. وبشكل عام؛ األدبيات، اعتماًدا عمى كيفي

األطفال ذوو الصعوبات في تعمم الرياضيات لدييم أداء منخفض، أو أداء ضعيف في 
الرياضيات، والذي ُيفترض أنو ناتج عن ضعف متأصل في اإلدراك الرياضي. فصعوبات تعمم 

يتضمن مشاكل كبيرة ومستمرة فييا، ال  الرياضيات ىي اضطراب تعممي محدد في الرياضيات،
تفسر عبر التعميم غير المناسب، والحرمان البيئي واالضطرابات السموكية أو العاطفية. ومن 
المفترض أنيا ناتجة عن خمل دماغي أساسي، والذي من المحتمل أن يكون من أصل وراثي. 

           لتباين بين الذكاءوقد كان النموذج السائد لتعريف صعوبة تعمم الرياضيات نموذج ا
والتحصيل لسنوات عديدة، مما يشير إلى أنو يجب أن يكون ىناك تباين بين معدل الذكاء 
ومستوى األداء في الرياضيات. إال أنو جرى التشكيك في صحة ىذا النموذج. وفي الوقت 

دخل الحاضر؛ يدمج نموذج اإلنجاز المنخفض المذكور أعاله مع نموذج االستجابة لمت
(Smedt, Verschaffel, and Ghesquière, 2012) . 

يحدد التصنيف اإلحصائي الدولي لمنظمة الصحة العالمية لألمراض والمشاكل الصحية  
صعوبة تعمم الرياضيات عمى أنيا: ضعف محدد في الميارات  ،(ICD-10ذات الصمة )

الذي يتضمن إتقان الميارات الحسابية، ال يمكن تفسيره عمى أساس التعميم غير الكافي فقط، و 
الحسابية األساسية بدال من الميارات الرياضية المجردة. بينما في الدليل التشخيصي واإلحصائي 

يقع في فئة واحدة من اضطرابات ؛  DSM-5( اإلصدار الخامسDSMلالضطرابات العقمية )
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بات يجب أن التعمم المحددة مع محددات مجال الرياضيات. وينص التعريف عمى أن الصعو 
تستمر لمدة ستة أشير عمى األقل، عمى الرغم من التدخالت، ويجب أن تكون الميارات أقل 
بكثير من تمك المتوقعة لمعمر. ويجب أن تتداخل أوجو القصور مع األداء، كما ىو مؤكد عبر 

يتضمن  إجراءات التقييم الموحدة لإلنجاز، التي ُتدار بشكل فردي، والتقييم السريري الشامل، إذ
عجزا محتمال في معنى الرقم، وحفظ الحقائق الرياضية، والحساب، والتفكير الرياضي 

(Soares, Evans, and Patel, 2018). 

( في SLDتظير صعوبات تعمم الرياضيات تحت قسم "اضطراب التعمم المحدد" )
إذ  ، (DSM-5) اإلصدار الخامس من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية

 يجب أن يستوفي الفرد المعايير األربعة التالية:

  ُيظير األفراد المصابون بصعوبة تعمم الرياضيات واحدا، عمى األقل، من األعراض الستة
المحددة، المتعمقة بصعوبات التعمم واستخدام الميارات األكاديمية. ويجري تضمين 

 قائمة.الصعوبات في إتقان معنى الرقم والتفكير الرياضي في ال
  الميارات األكاديمية المتأثرة أقل من المتوقع بالنسبة لعمر الفرد، والتي تسبب، أيضا، مشاكل

 ىذه الجممة غير دقيقةفي المدرسة أو العمل أو الحياة اليومية. 
 .تبدأ صعوبات التعمم في المدرسة، حتى لو أصبحت المشاكل حادة في مرحمة البموغ 
 خرى، بما في ذلك اإلعاقات العقمية واالضطرابتستبعد الحاالت والعوامل األ             

 American Psychiatric)العصبي، والظروف النفسية االجتماعية، وضعف التعميم 
Association, 2013). 

عند التفكير في صعوبات تعمم الرياضيات؛ يفكر معظم الناس، في الواقع، في عسر      
ن األسباب الحساب النمائي، وىو صعوبات في اك تساب ميارات الرياضيات األساسية وأدائيا. وا 

الدقيقة ليذا النوع من صعوبات تعمم الرياضيات غير معروفة، وعمى الرغم من أن األبحاث تشير 
إلى مشاكل في نمو الدماغ والوراثة )حيث تميل اإلعاقة إلى االنتشار في العائالت( كأسباب 

؛ فيو acalculiaالمكتسبة، والذي ُيطمق عميو أحيانا اسم محتممة. أما صعوبات تعمم الرياضيات 
فقدان الميارة في الميارات والمفاىيم الرياضية بسبب االضطرابات، مثل إصابة الدماغ، وعوامل 

 .(Fryemedically, 2020)الضعف اإلدراكي األخرى 
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 التقييم النفسي والتربوي لصعوبات تعمم الرياضيات:
ياس صعوبة تعمم الرياضيات، لذلك، يقوم االختصاصيون بتقييم ال يوجد اختبار واحد لق 

االضطراب عبر مراجعة السجالت األكاديمية واألداء في االختبارات الموحدة، والسؤال عن تاريخ 
العائمة، ومعرفة المزيد عن كيفية ظيور صعوبات الطالب في المدرسة والعمل والحياة اليومية. 

ت تشخيصية، تختبر نقاط القوة والضعف في الميارات الرياضية ويمكنيم، أيضا، إجراء تقييما
،  KeyMath-3 DA، و PAL-II (DA)التأسيسية. وُتستخدم أدوات مثل التقييم التشخيصي 

 (Fryemedically, 2020).بشكل شائع عند تقييم صعوبة تعمم الرياضيات  WIATT-IIIو
 ختصراتاكتب أسماء االختبارات بالكامل بوبعد ذلك تكتب الم

تعتمد عممية تشخيص صعوبات تعمم الرياضيات عمى المعايير المستخدمة في الدولة؛  
ففي الصفوف المبكرة )رياض األطفال والصف األول( تستقصي التشخيصات الميارات 
األساسية، مثل معالجة األرقام األساسية. ويعتمد ىذا عمى التعرض والتفاعل مع ميارات 

ك المغة والمعالجة المكانية. ومع تقدم األطفال في السن؛ يجري االعتماد المعالجة الرمزية، وكذل
عمى المفاىيم المجردة المتزايدة في معالجة الرياضيات، وتستخدم أوجو القصور فييا إلجراء 
التشخيص. كما أن االختالفات التي تالحظ في األطفال الصغار قد تنجم عن التعرض 

 أو عن أداء الطالب في الرياضيات األكثر رسمية في المدرسة. لمرياضيات قبل التعميم الرسمي، 
ويمكن أن يحدث التشخيص إما في نموذج طبي متعدد التخصصات، أو تعميمي اعتمادا 
عمى التوافر المحمي واإلقميمي، وتوفر المتخصصين. ويمكن إشراك المتخصصين في العيادات 

طباء األطفال السموكيين النمائيين، متعددة التخصصات مثل: )أطباء أعصاب األطفال، وأ
وعمماء نفس األطفال(، وغالبا ما يكون ذلك بناء عمى طمب من مقدمي الرعاية، مع إحاالت من 
مقدمي الرعاية األولية، أو لالستشارات المستقمة في حالة وجود أسئمة أو مخاوف بشأن كفاية 

عممين والمينيين الطبيين، عمى الرغم الخدمات المدرسية. وقد يؤدي ىذا إلى إحداث توتر بين الم
من األىمية المعترف بيا لمتعاون. وفي النموذج الطبي، عادة ما يستنبط تاريخ أعراض الطفل 
واألداء الحالي في جميع المجاالت األكاديمية، وتاريخ التدخالت، أو االحتفاظ بالصف والتاريخ 

ة دقيقة، وحركية بصرية، ولغوية، العائمي، ووجود تأخيرات نمائية أخرى: )جسمية، وحركي
وتكيفية(، واألعراض السموكية، بما في ذلك القمق، واألعراض الجسدية، وقضايا االنتباه. 
وبصرف النظر عن الفحص البدني والعصبي؛ تجرى اختبارات فحص لصعوبات التعمم من قبل 

راء التقييمات الفريق متعدد التخصصات، إذ يقوم اختصاصيو عمم النفس اإلكمينيكيون بإج
التشخيصية، بما في ذلك البطاريات المعرفية واألكاديمية. وُيفترض أن االختبار العصبي النفسي 
أوسع من التقييم النفسي التربوي، وُيقدم عمى أنو جزء أساسي من تحديد صعوبة تعمم 
ك الرياضيات، بحيث يمكن أن يوفر معمومات حول نقاط القوة والضعف، خاصة إذا كانت ىنا

 (Soares, Evans, &  .Patel, 2018)حاالت طبية أخرى موجودة 
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 التحديات الشائعة التي يواجييا الطمبة ذوو صعوبات تعمم الرياضيات: 
عمى نحو خاص، تتضمن بعض التحديات الشائعة، التي يواجييا الطمبة ذوو صعوبات      

 تعمم الرياضيات، ما يمي:

 داالت، والتبديالت، والسيو، واالنعكاسات في الكتابة، أخطاء مثل إضافة األرقام، واالستب
 والقراءة، واستدعاء األرقام.

 .صعوبة في المفاىيم المجردة لموقت واالتجاه 
 .عدم القدرة عمى تذكر جداول األحداث الماضية أو المستقبمية وتسمسالتيا 
 .نتائج غير متسقة في الجمع والطرح والضرب والقسمة 
 ور، وتشتيت انتباه.عدم القدرة عمى التص 
 .صعوبة تذكر الحقائق والمفاىيم، والقواعد والصيغ والتسمسالت، واإلجراءات الرياضية 
 .إتقان غير متسق لحقائق الرياضيات 
 .صعوبة في االتجاه األيسر واأليمن 
 .صعوبة اتباع اإلجراءات والتوجييات المتسمسمة في خطوات الرياضيات 
 دراكيا في مسائل الكممات. البطء في فيم مفاىيم الرياضيات  وا 
 .خمط عالمات العمميات، أو تنفيذىا بترتيب خاطئ 
 .صعوبة في تسجيل النقاط أثناء المباريات 
 القدرة المحدودة عمى التخطيط االستراتيجي (University of Washington (UW), 

2021.) 

 التعمم عن بعد:
           مم والمتعمم منفصمين عنيعتبر التعمم عن بعد تفاعالت تعميمية يكون فييا المع

         بعضيما زمانيا او مكانيا او كالىما معا، وىناك تعمم وتعميم عن بعد كما أن التعمم عن
           بعد عرف قديما ثم  تطور فيما بعد ولو عدة مسميات مختمفة وفوائد عديدة عمى اكثر صعيد 

 ،(. 8181) مركز الممك سممان،

( بأنو: نيج في التعميم وليس فمسفة تعميمية أي يستطيع الطالب 8110ويعرفو بيتس ) 
أن يتعمموا وفق ما يتيحو ليم وقتيم وفي المكان الذي يختارونو في البيت او العمل أو المركز 

 (. 8110التعميمي دون التواصل المباشر مع المعمم. طوني )
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فة والعموم بأنو: نقل المعرفة إلى كما تم تعريفو من قبل المنظمة العربية لمتربية و الثقا
المتعمم في موقع اقامتو او عممو بدال من انتقال المتعمم الى المؤسسة التعميمية وىو مبني عمى 
اساس ايصال المعرفة والميارات والمواد التعميمية إلى المتعمم عبر وسائط وأساليب تقنية 

 (02، ص8181مختمفة.) مركز الممك سممان،
 قة:الدراسات الساب

يتناول ىذا الجزء من الدراسة بعض الدراسات ذات الصمة بمشكمتيا، وىي منظمة من       
 األقدم إلى األحدث:

 (Ramlia, Shafieb, , and Tarmizia, 2013) تتناول دراسة رامميا وشافيب وتارميزيا     
ا. وقد ركز األدب نوعية المدرسين الذين يقومون بتدريس الرياضيات في مدرسة ثانوية في ماليزي 

عمى دور المعممين، الذين يتبنون مناىج متعمقة، تؤدي إلى تعمم الطالب المتعمق. وقد قدمت 
النتائج أوصافا لمعوامل التي تعيق التعمم المتعمق لمرياضيات، بما في ذلك انضباط الطالب، 

، أيضا، وجيات والقيود الزمنية، وقمة التعرض ألحدث التقنيات التربوية. كما عرضت النتائج
نظر المعمم حول العالجات التربوية، التي يمكن أن تساعد طالبيم في التغمب عمى الصعوبات 
التي تعيق التعمم المتعمق في صفوف الرياضيات الثانوية، مثل: التعمم الممتع، والتواصل الفعال، 

لتعمم التكنولوجي والتعميم القائم عمى حل المشكالت، والنيج البنائي، والتطبيق الواقعي، وا
المتكامل، والطالب مركز التعمم. كما تتضمن تداعيات نتائج الدراسة الحاجة إلى أن يبذل 
     المعممون والمدارس ووزارة التربية والتعميم جيدا؛ لتوفير بيئة مواتية لمتعمم المتعمق في

 الرياضيات وتعزيزىا.
 ,van Garderen, Scheuermann, & Poch)درس فان جاردن وشيورمان وبوتش 

( التحديات التي تواجو الطالب ذوي صعوبة تعمم الرياضيات. وقد اىتمت الدراسة 2014
بالتعرف عمى مستويات القدرات المختمفة في التصور كاستراتيجية في تعمم الرياضيات. وتبرز 

الطالب أىمية الموضوع في ارتباطو بقدرة الطالب عمى حل مسائل الكممات الرياضية؛ إذ يواجو 
ذوو صعوبات التعمم صعوبة في استخدام التصور كاستراتيجية، وىذا يؤثر عمى أداء الرياضيات 

أولئك الذين جرى —لدييم. وقد كان اليدف من الدراسة فحص التحديات التي أظيرىا الطالب
عند استخدام نموذج —تحديدىم عمى أنيم يعانون من صعوبات التعمم وذوي اإلنجاز العالي

احد، ورسم تخطيطي لحل مشاكل الرياضيات. وبشكل عام، أشارت النتائج إلى تسعة مرئي و 
تحديات تتعمق باستخدام إتقان الرسم التخطيطي لحل المشكالت. عالوة عمى ذلك، وجدت النتائج 
           أن الطالب ذوي صعوبات التعمم أكثر عرضة من أقرانيم ذوي اإلنجازات العالية لتجربة

 ت. ىذه التحديا
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( إلى مراجعة األدبيات ذات الصمة بالصعوبات التي (Mulwa, 2015سعت دراسة مموا 
يواجييا الطالب في تعمم المصطمحات الرياضية واستخداميا. ونشأت الحاجة إلى إجراء ىذه 
الدراسة من قمق مجمس االمتحانات الوطنية الكينية والمجتمع، بشأن النتائج السنوية الضعيفة في 

ت. لذلك، كان اليدف من ىذه الدراسة التحقق من مدى فيم الطالب، الذين تعد المغة الرياضيا
اإلنجميزية لغة ثانية ليم، لمخمط بين معاني بعض المصطمحات الرياضية. كان أساس ىذه 
الدراسة النظرية البنائية لبرونر، ونظرية المرونة المعرفية لكلٍّ من: سبيرو، وىيمتوفيتش، 

دعو إلى تعميم المتعممين لتكوين معاني المصطمحات الرياضية. وتتحقق أىداف وكولسون، التي ت
ىذه الدراسة عبر استخدام تحميل الوثائق. ويتضمن تحميل البيانات مراجعة الوثيقة. وأظيرت 
نتائج ىذه الدراسة أن الطالب يواجيون صعوبات في استخدام المصطمحات الرياضية والمفاىيم 

رى اقتراح الطرق الممكنة لتدريس ىذه المصطمحات لتوليد المزيد من المعاني المتعمقة بيا. كما ج
لممتعممين. ومن المأمول أن تساعد النتائج معممي الرياضيات ومخططي المناىج الدراسية 

 ومؤلفي الكتب المدرسية عمى مواجية األداء الضعيف في الموضوع في كينيا.

( إلى مراجعة (Rajkumar and Hema, 2017ىدفت دراسة راجكومار وىيما  
المناقشات حول صعوبات تعمم الرياضيات، لدى طالب المدرسة الذين يواجيون المشكالت، 
وتقميل الصعوبات الرياضية باستخدام االستراتيجيات. وقد أشارت المراجعة إلى أن الطالب الذين 

ت الرياضيات، مثل يعانون من صعوبات تعمم الرياضيات يواجيون صعوبة في التعامل مع آليا
القدرة عمى تذكر حقائقيا. كما بينت المراجعة أن الطمبة قد يدركون المنطق الكامن وراء 

 الرياضيات، لكن، ليس كيف ومتى يطبقون ما يعرفونو لحل مسائميا.

إلى تحديد الصعوبات التأسيسية في تعمم الكسور،   (Berch, 2017)ىدفت دراسة بيرش 
د المنطقية التي يواجييا الطالب ذوو صعوبات التعمم الرياضية، وكيف وأنواع أخرى من األعدا

تختمف ىذه عن الصراعات التي يمر بيا الطالب المصنفون عمى أنيم منخفضون في 
الرياضيات. وقد أشارت النتائج إلى أن أفراد الدراسة يواجيون تحديات فريدة في تطوير القدرة 

 فة من الكسور واألرقام المنطقية األخرى. عمى الترجمة الفعالة بين أنواع مختم
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( باستكشاف تصورات الوالدين فيما يتعمق بمشاركتيم (Rice, 2017رايس اىتمت دراسة  
في التربية الخاصة ألطفاليم. وكان اليدف من ىذه الدراسة فيم سبب مشاركة بعض اآلباء بينما 

صورات الوالدين عن: )أ( مستويات ال يشارك اآلخرون. واستخدامت المنيجية المسحية لتحديد ت
مشاركة الوالدين واألطفال في أنشطة محو األمية المنزلية. )ب( مستويات فعالية الوالدين. )ج( 
وجيات نظر الوالدين في مسؤولياتيم في العالقة بين المنزل والمدرسة. وتألفت عينة الدراسة من 

ئية، وجرى تشخيصيم بصعوبات تعمم ( ولّيا من أولياء األمور، ألطفال في سن االبتدا20)
محددة، وتضمنت ست مدارس ابتدائية من منطقتين مدرسيتين؛ منطقة ريفية واحدة، ومنطقة 
حضرية. واستخدم اإلحصاء الوصفي والتحميل االرتباطي. وقدم المشاركون معمومات ديموغرافية 

سح الوالدين لمشاركة / خمفية، وأكمموا نسخة معدلة من استطالع ليكرت، المعروف باسم: "م
األسرة والمجتمع في الصفوف االبتدائية والمتوسطة". وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية 
قوية بين أنشطة ميارات التعمم لدى الوالدين، وأنشطة ميارات التعمم لألطفال في المنزل، ووجود 

 عالقة بين فعالية الوالدين ومشاركة الوالدين في المدرسة.

إلى التعرف عمى  ((Akhter and Akhter, 2018دراسة اختر واختر  ىدفت 
عينة من إدراكات الطمبة المرتبطة بالصعوبات في تعمم الرياضيات. وقد اشتممت الدراسة عمى 

( طالبا من البنجاب في باكستان، وجمعت تصوراتيم فيما يتعمق 020الطالب بمغ عددىا )
ع البيانات في ىذه الدراسة االستبيان. وأشارت النتائج بتعمميم في الرياضيات. وكانت أداة جم

إلى أن الطالب يظيرون موقفا إيجابيا وفيما لمحتوى الرياضيات في الصفين التاسع والعاشر. 
وقد لوحظ وجود اختالفات في المواقف فيما يتعمق بما يحتاجو الطالب وما يحدث في الصف. 

 ت الطالب لمعمل عبر الصعوبات الرياضية.وتقترح ىذه الدراسة الحمول الخاصة بكفاءا

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى تصورات األكاديميين 8181وقام عبد العزيز والعنزي )      
والتربويين في دولة الكيوت حول التعميم االفتراضي لمواجية مشكمة تعطل الدراسة الناجمة عن 

وتربويا من العاممين في جامعة الكويت  أكاديميا 502فيروس كورونا، وتكونت عينة الدراسة من 
%( من العينة أبدت ضرورة استخدام 25.0ووزارة التربية والتعميم الكويتية وأظيرت النتائج أن )

%( بينت اىمية تقميص 00.5التعمم عن بعد االفتراضي في ظل تفشي فايروس كورونا، و)
 ضي في تعمم الطمبة عن بعد .محتوى المقررات الدراسية في حالة استخدام التعميم االفترا
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( بدراسة ىدفت الى الكشف عن التحديات التي تواجو االسر 8181وقامت العتيبي )
(، 00السعودية في تعميم ابنائيا في ظل التحديات التي واجيتيا خالل جائحة كورونا )كوفيد 

سة، واظيرت ( طالبا وطالبة وتطبيق استبانة لتحقيق ىدف الدرا208وتكونت عينة الدراسة من )
النتائج أن الطالب لم يحققوا اقصى استفادة من التعمم عن بعد عمى الرغم من حرص األسر 
عمى استمرار التعميم ، كما لم يتم توظيف جميع السبل الممكنة لمتعميم عن بعد بأفضل صورة، 
 ومن التحديات التي واجيتيم ىي أنو الجائحة جاءت بشكل مفاجئ باإلضافة إلى عدم توافر
األجيزة التكنولوجية لدى جميع الطمبة وصعوبة االتصال باالنترنت في بعض المناطق وضعف 
توظيف المعممين لميارات استخدام التقنيات الحديثة، باإلضافة إلى الكمفة المرتفعة لتصميم 

 البرمجيات التعميمية.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
شكال متنوعة من التحديات التي تواجو الطمبة في أشارت الدراسات المعروضة سابقا إلى أ     

تعمم الرياضيات، وكما بينت الدراسات؛ فإن ىذه التحديات تؤثر سمبا عمى اإلنجاز والتكيف 
المدرسي، وتنفيذ األنشطة الحياتية اليومية. ومما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات 

عوبات تعمم الرياضيات، من وجية نظر آبائيم كونيا درست التحديات التي تواجو الطمبة ذوي ص
 في دولة الكويت، إذ تعد األولى من نوعيا في المجتمع الكويتي.

 الطريقة واإلجراءات:
 يعرض ىذا الجزء أفراد الدراسة، وأداتيا، وأسموب جمع البيانات، والمنيجية المستخدمة.

 أفراد الدراسة:
 آباء الطمبة ذوي صعوبات تعمم الرياضيات، ( مشاركا من051اشتممت الدراسة عمى )      

حيث أنو تم الحصول عمى أرقام ىواتفيم من المناطق التعميمية والتواصل معيم وأخذ موافقاتيم 
( أنثى. وبمغ عدد الذين يحممون 01( ذكرا، و)01لممشاركة في الدراسة، اشتمت الدراسة عمى )

(، بينما بمغ عدد 018(، وعدد الذين يحممون بكالوريوس )82مؤىال أقل من بكالوريوس )
 (.81ن عمى درجة الدراسات العميا )الحاصمي
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 أداة الدراسة:
تم بناء أداة الدراسة عبر المراجعة التربوية، ذات الصمة بمشكمة الدراسة، مثل دراسات 

(Mentalup.co., 2019), (Akhter and Akhter, 2018), , 2019), (Mahanta 
(Mulwa, 2015), (National council of teacher of math., 2021).  

( فقرة، موزعة عمى خمسة 39وقد تكون المقياس بصورتو النيائية من )     
 أبعاد ىي:

: ويقيس الصعوبات العقمية التي تؤثر عمى تعمم الرياضيات، مثل ُبعد الصعوبات المعرفية .0
 صعوبة االحتفاظ بالمعمومات في ذاكرتيم العاممة والفيم.

اول سموكيات خاصة بتعمم الرياضيات، مثل ُبعد إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات: ويتن .8
 متابعة حل الواجبات الحسابية.

ُبعد االتجاىات نحو تعمم الرياضيات: وييتم بتقييم االتجاىات، وردود الفعل السموكية  .3
 والمعرفية واالنفعالية، المرتبطة بتعمم الرياضيات.

 ياضيات.ُبعد عوامل مرتبطة بالمعمم: ويقيس ممارسات المعمم في تعميم الر  .2
 ويتناول ممارسات الطمبة في تعمم الرياضيات.ُبعد عوامل مرتبطة بالطالب:  .5

وقد تم وضع فقرتين في بداية المقياس تبين أوالىما أىداف الدراسة والغرض منيا مع 
التأكيد عمى سرية البيانات الشخصية لممشاركين، أما الفقرة الثانية فتطمب من أولياء األمور أن 

مراعين الدقة والموضوعية  -التعميم عن بعد–م في ضوء الموضع التعميمي الحالي تكون اجاباتي
 في اإلجابة، كما تبين استعداد الباحثين تقديم نتائج الدراسة لمن يطمبيا من المشاركين.

 صدق أداة الدراسة:
( محكمين من ذوي 01تم استخدام صدق المحتوى، وذلك بعرض المقياس عمى )      

مجال التربية الخاصة، وصعوبات التعمم، وعمم النفس، والتقييم النفسي والتربوي.  االختصاص في
وقد استطمعت آراءىم حول مدى مناسبة الفقرة لمبعد، وسالمة الصياغة المغوية. وقد اعتمدت 

 %( عمى الفقرات معيارا العتماد الفقرة.21نسبة اتفاق )
 ثبات األداة:

( شخصا خارج عينة الدراسة كما ىو 31ى عينة مكونة من )استخدم ثبات كرونباخ ألفا عم     
 مبين في الجدول التالي:
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 (: معامالت ثبات ثبات كرونباخ ألفا1جدول )

 معامل الثبات البعد
 1.25 بعد الصعوبات المعرفية

 1.20 ُبعد إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات
 1.01 بعد االتجاىات نحو تعمم الرياضيات

 1.23 ل مرتبطة بالمعممُبعد عوام
 1.20 ُبعد عوامل مرتبطة بالطالب

 تعد جميع المعامالت الواردة في الجدول أعاله مقبولة ألغراض الدراسة.
 : معيار الحكم عمى المتوسطات لممقياس

 استخدم المعيار التالي في الحكم عمى المتوسطات:
 ادنى تدريج (/ عدد المستويات –المدى = ) اعمى تدريج 

 =(2-0/)3  =0 
 ( 8( إلى )0المستوى المنخفض من) 
 ( 3.11( إلى )8.10المستوى المتوسط من) 
 ( 2( إلى )3.10المستوى المرتفع من) 

 منيجية الدراسة:
جابتو  استخدمت الدراسة الراىنة المنيج المسحي الوصفي؛ لمالءمتو أىداف الدراسة، وا 

ناث(، والمؤىل األكاديمي: عن سؤالييا. وقد اشتممت الدراسة عمى متغيرات الجنس : )ذكور، وا 
)أقل من بكالوريوس، وبكالوريوس، ودراسات عميا(. وقد استخدمت المتوسطات الحسابية 

 وتحميل التباين الثنائي لإلجابة عن أسئمة الدراسة.واالنحرافات المعيارية 

 نتائج الدراسة:
 نظمة وفقا لسؤالييا:يعرض ىذا الجزء من الدراسة النتائج التي توصمت إلييا، وىي م

النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع      
 ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد من وجية نظر أولياء أمورىم؟ 
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 رررر

 (2الجدول )

طمبة الصف المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى التحديات التي تواجو 
السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم 

 مرتبة تنازليا

المتوسط  األبعاد الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

 مرتفع 165. 3.17 عوامل مرتبطة بالطالب 5 1

 مرتفع 284. 3.06 إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات 2 2

 متوسط 372. 2.97 عوامل مرتبطة بالمعمم 2 3

 متوسط 320. 2.69 االتجاىات نحو تعمم الرياضيات 3 2

 متوسط 403. 2.58 الصعوبات المعرفية 1 5

 متوسط 196. 2.95 المتوسط الكمي لمتحديات  

الصف  ( أن المتوسط الكمي لمقياس مستوى التحديات، التي تواجو طمبة8يبين الجدول )     
السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد من وجية نظر أولياء أمورىم؛ بمغ 

            ( وبمستوى متوسط، في حين تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد الفرعية بين8.05)
(، حيث جاء بعد "عوامل مرتبطة بالطالب" بالرتبة األولى بأعمى متوسط  3.00و 8.52)

( وبمستوى مرتفع، تاله بعد "إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات" بمتوسط 3.00) حسابي
( 8.00( وبمستوى مرتفع، ثم بعد "عوامل مرتبطة بالمعمم" بمتوسط حسابي )3.10حسابي )

( وبمستوى 8.00وبمستوى متوسط، وبعد "االتجاىات نحو تعمم الرياضيات" بمتوسط حسابي )
( 8.52لصعوبات المعرفية" بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )متوسط، في حين جاء بعد "ا

 وبمستوى متوسط.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وتاليا تفصيل لألبعاد الفرعية:
 البعد األول:  الصعوبات المعرفية

 (3الجدول )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 
 الصعوبات المعرفية مرتبة تنازلياالسابع ذوي صعوبات التعمم لبعد 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

1 5 
يجد ابني صعوبة في االحتفاظ بالمعمومات في 

 ذاكرتو.
2.99 1.023 

 متوسط

2 1 
يظير ابني استدعاء بطيئا أو غير دقيق 

 لمحقائق الحسابية األساسية.
2.97 .806 

 متوسط

 متوسط 1.034 2.87 دى ابني إحساس ضعيف باألرقام.ل 2 3

2 3 
يجد ابني صعوبة في تمثيل المفاىيم الرياضية 

 عقميا. 
2.49 1.008 

 متوسط

 متوسط 557. 2.28 يعصب عمى ابني فيم الدروس بالكامل. 0 5

 منخفض 323. 1.90 يجيب ابني عمى المشكالت الرياضية باندفاع.  2 0

( أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 3يبين الجدول )      
(، 8.00و 0.01السابع ذوي صعوبات التعمم، لفقرات بعد "الصعوبات المعرفية" تراوحت بين )

حيث جاءت الفقرة: )يظير ابني استدعاء بطيئا أو غير دقيق لمحقائق الحسابية األساسية( 
          ( وبمستوى متوسط، في حين جاءت الفقرة:8.00ي )بالرتبة األولى بأعمى متوسط حساب

( 0.01)يجيب ابني عمى المشكالت الرياضية باندفاع( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )
 وبمستوى منخفض.



 طالل أنور العازمي أ/        التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع
 جمال محمد الخطيب / دأ.       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هارس   – الثالث العدد  – 37الوجلد  133

 رررر

 البعد الثاني: إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات
 (4الجدول )

وى التحديات التي تواجو طمبة الصف المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومست
 السابع ذوي صعوبات التعمم لبعد إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

ابني يواجو صعوبة في فيم ما يشرحو المعمم  2 0
 مرتفع 774. 3.67 بالصف.

ابني يحتاج متابعة حل الواجبات الحسابية  أعتقد أن 08 8
 مرتفع 871. 3.55 لمحصول عمى درجات جيدة في الرياضيات.

يجد ابني صعوبة في مراجعة منياج الرياضيات  02 3
 مرتفع 872. 3.53 قبل االمتحانات السنوية.

 مرتفع 951. 3.32 يحب ابني طريقة تدريس معممو. 0 2
الواجبات الحسابية الصفية  يمّل ابني من القيام بحل 0 5

 مرتفع 998. 3.23 اليومية.

يحتاج ابني مراجعة كافية في المدرسة لمساعدتو  00 0
 مرتفع 771. 3.13 عمى الفيم جيدا.

يكره ابني األسئمة القصيرة؛ ألنو ال يستطيع التعبير  05 0
 متوسط 696. 2.93 عن كل ما يعرفو.

رب موعد امتحان ابني أميل إلى القمق عندما يقت 03 2
 متوسط 797. 2.36 الرياضيات.

يكره ابني الميام الحسابية المنزلية؛ ألنو ال يستطيع  01 0
 منخفض 424. 1.83 القيام بيا بشكل مستقل.

( أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحديات، التي تواجو طمبة الصف 2يبين الجدول )     
"إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات" تراوحت بين السابع ذوي صعوبات التعمم لفقرات بعد 

(، حيث جاءت الفقرة: )ابني يواجو صعوبة في فيم ما يشرحو المعمم بالصف( 3.00و 0.23)
( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة: )يكره 3.00بالرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي )

يام بيا بشكل مستقل( بالرتبة األخيرة بأقل ابني الميام الحسابية المنزلية؛ ألنو ال يستطيع الق
 ( وبمستوى منخفض.0.23متوسط حسابي )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البعد الثالث: االتجاىات نحو تعمم الرياضيات
 (5الجدول )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 
 م الرياضيات مرتبة تنازلياالسابع ذوي صعوبات التعمم لبعد االتجاىات نحو تعم

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

يبغض ابني الرياضيات؛ ألنو يجد صعوبة في  00 0
 إنياء الواجبات.

3.75 .675 
 مرتفع

يصعب عمى ابني التعبير عن أفكاره  00 8
 بالرياضيات.

3.37 .574 
 مرتفع

 متوسط 806. 2.97 ي فيم شرح المدرس.يواجو ابني صعوبة ف 00 3
يعاني ابني من صعوبة في فيم العمميات  88 2

الحسابية: )القسمة، واإلضافة، والطرح، 
 والضرب(.

2.55 .756 
 متوسط

ُيحَبط ابني عندما يحاول حل الواجبات  80 5
 الحسابية.

2.49 1.008 
 متوسط

 منخفض 323. 1.90 يشعر ابني بأن منياج الرياضيات صعب فيمو. 81 0
يجد ابني صعوبة في تعمم الرياضيات؛ ألنو ال  02 0

 يفيم األفكار السابقة لمدرس.
1.82 .479 

 منخفض

( أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 5يبين الجدول )      
           اوحت بين لفقرات بعد "االتجاىات نحو تعمم الرياضيات" تر  التعممالسابع ذوي صعوبات 

(، حيث جاءت الفقرة: )يبغض ابني الرياضيات؛ ألنو يجد صعوبة في إنياء 3.05و 0.28)
( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة: 3.05الواجبات( بالرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي )

رتبة األخيرة بأقل )يجد ابني صعوبة في تعمم الرياضيات؛ ألنو ال يفيم األفكار السابقة لمدرس( بال
 ( وبمستوى منخفض.0.28متوسط حسابي )



 طالل أنور العازمي أ/        التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع
 جمال محمد الخطيب / دأ.       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 البعد الرابع: عوامل مرتبطة بالمعمم

 (6الجدول )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ومستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 

 السابع ذوي صعوبات التعمم لبعد "عوامل مرتبطة بالمعمم" مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

يشرح المعمم بعض المصطمحات بالعامية بدال من  80 0

 استخدام المفاىيم الرياضية.
3.67 .774 

 مرتفع

ابني يستغرق وقتا طويال لحل التمارين في  85 8

 الرياضيات التي يكمفو بيا المعمم.
3.32 .951 

 مرتفع

 متوسط 730. 2.62 إلى شرح المعمم. ال ينتبو ابني 83 3

 متوسط 557. 2.28 ال يفيم ابني شرح المعمم. 82 2

( أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 0يبين الجدول )     

(، 3.00و 8.82" تراوحت بين )عوامل مرتبطة بالمعممالسابع ذوي صعوبات التعمم لفقرات بعد "

فقرة: )يشرح المعمم بعض المصطمحات بالعامية بدال من استخدام المفاىيم حيث جاءت ال

          ( وبمستوى مرتفع، في حين3.00الرياضية( بالرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي )

( وبمستوى 8.82جاءت الفقرة: )ال يفيم ابني شرح المعمم( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )

 متوسط.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عوامل مرتبطة بالطالبالبعد الخامس: 
 (7الجدول )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ومستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 
 السابع ذوي صعوبات التعمم لبعد "عوامل مرتبطة بالطالب" مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

ابني تعمم مفيوم )أكبر وأصغر(، أو يرتكب  ال يستطيع 35 0
 مرتفع 423. 3.91 األخطاء فييا باستمرار.

 مرتفع 675. 3.75 يخمط ابني بين الرموز الرياضية. 32 8
 مرتفع 475. 3.66 يخمط ابني بين األشكال اليندسية البسيطة. 32 3
 مرتفع 569. 3.59 المفاىيم األساسية في الرياضيات غامضة بالنسبة البني. 80 2
يواجو ابني صعوبة في العمميات الحسابية األساسية مثل:  31 5

الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، حتى لو كان السؤال 
 مباشرا، ويقضي وقتا طويال في التفكير فييا.

3.55 .871 
 مرتفع

يخمط ابني بعض المصطمحات مع بعضيا اآلخر، ربما عمى  80 0
 مرتفع 518. 3.35 نو يفيميا.أساس االفتراض الخاطئ بأ

 مرتفع 581. 3.23 تختمط عمى ابني مفاىيم التاريخ والساعة والوقت. 30 0
ابني ضعيف في حفظ جدول الضرب، أو ينساه في أيام  38 2

 مرتفع 761. 3.07 قميمة.

 متوسط 696. 2.93 يرتكب ابني أخطاء بسيطة بسبب وجود مشاكل في ذاكرتو. 33 0
 متوسط 627. 2.79 مجأ ابني إلى عد األصابع لجميع العمميات الحسابية.غالبا ي 30 01
يجد ابني صعوبة في استخدام بعض المصطمحات، مثل:  82 00

 متوسط 782. 2.63 حاصل القسمة، والبسط، والتساوي أو المكافئ.

 متوسط 875. 2.60 يتعب ابني عند التركيز عمى الموضوع الخاص بالحساب. 30 08
جد ابني صعوبة في إنشاء سمسمة من العمميات الحسابية ي 30 03

 متوسط 526. 2.21 التي تؤدي إلى النتيجة.

( أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 0يبين الجدول )     
(، 3.00و 8.80السابع ذوي صعوبات التعمم لفقرات بعد "عوامل مرتبطة بالطالب" تراوحت بين )

ث جاءت الفقرة: )ال يستطيع ابني تعمم مفيوم )أكبر وأصغر( أو يرتكب األخطاء فييا حي
( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة: 3.00باستمرار( بالرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي )

)يجد ابني صعوبة في إنشاء سمسمة من العمميات الحسابية التي تؤدي إلى النتيجة( بالرتبة 
 ( وبمستوى متوسط.8.80ل متوسط حسابي )األخيرة بأق



 طالل أنور العازمي أ/        التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع
 جمال محمد الخطيب / دأ.       
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 رررر

( α= 0.05النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية )        
في مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة 

 مستوى التعميمي؟ الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير الجنس وال
لإلجابة عن ىذا السؤال؛ استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في       

مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن 
ل التالي يبين بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعميمي، والجدو 

 ىذه النتائج:
 (8الجدول )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 
السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم 

 تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعميمي
مستويات  المتغير

 المتغير
 األبعاد الفرعية والمتوسط الكمي 

الصعوبات    
 المعرفية

إدراكات 
الطمبة حول 

تعمم 
 الرياضيات

االتجاىات 
نحو تعمم 
 الرياضيات

عوامل 
مرتبطة 
 بالمعمم

عوامل 
مرتبطة 
 بالطالب

المتوسط 
الكمي 
 لممقياس

 الجنس

 ذكر
 (01) ن=

المتوسط 
 2.87 3.15 2.99 2.51 3.02 2.37 الحسابي
اف االنحر 

 184. 168. 365. 256. 303. 309. المعياري

 أنثى
 (01)ن =

المتوسط 
 3.08 3.22 2.95 2.97 3.13 2.90 الحسابي
االنحراف 
 140. 153. 383. 175. 240. 300. المعياري

المؤىل 
 العممي

أقل من 
 بكالوريوس

 (82)ن=

المتوسط 
 2.93 3.16 2.96 2.58 3.13 2.49 الحسابي
االنحراف 

 0.157 0.151 0.407 0.283 0.262 0.341 اريالمعي

 بكالوريوس
 (018)ن=

المتوسط 
 2.95 3.17 2.96 2.71 3.04 2.59 الحسابي
االنحراف 
 0.198 0.171 0.370 0.311 0.289 0.413 المعياري

 دراسات عميا
 (81)ن=

المتوسط 
 2.99 3.21 3.03 2.77 3.07 2.64 الحسابي
االنحراف 
 0.237 0.156 0.343 0.386 0.287 0.430 المعياري
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وجود فروق ظاىرية في المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في  (2يبين الجدول)    
مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات 

        عرفة ى التعميمي، ولمعن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير الجنس والمستو 
والجدول التالي يبين ي المتعدد،أجري اختبار تحميل التباين الثنائداللة الفروق في المتوسطات؛

 ىذه النتائج:
(: تحميل التباين الثنائي المتعدد في مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف 9الجدول )

بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم  السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن
 تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعميمي

مجموع  األبعاد المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 الجنس

ىوتمينجز 
تريس= 
0.853 
Sig 

=0.000 

 *000. 110.158 10.257 1 10.257 الصعوبات المعرفية
 *004. 8.702 666. 1 666. ول تعمم الرياضياتإدراكات الطمبة ح

 *000. 136.639 7.128 1 7.128 االتجاىات نحو تعمم الرياضيات
 404. 702. 098. 1 098. عوامل مرتبطة بالمعمم.
 *019. 5.598 149. 1 149. عوامل مرتبطة بالطالب.
 *000. 55.944 1.580 1 1.580 المتوسط الكمي لمتحديات

المؤىل 
 لعمميا

ويميكس 
المبدا= 
1.200 
Sig 

=0.084 

 326. 1.131 105. 2 211. الصعوبات المعرفية.
 078. 2.599 199. 2 398. إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات.

 812. 209. 011. 2 022. االتجاىات نحو تعمم الرياضيات.
 707. 347. 048. 2 097. عوامل مرتبطة بالمعمم.

 797. 228. 006. 2 012. الطالب.عوامل مرتبطة ب
 362. 1.024 029. 2 058. المتوسط الكمي لمتحديات

 الخطأ

   093. 146 13.595 الصعوبات المعرفية
   076. 146 11.168 إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات

   052. 146 7.617 االتجاىات نحو تعمم الرياضيات
   140. 146 20.403 عوامل مرتبطة بالمعمم
   027. 146 3.894 عوامل مرتبطة بالطالب
   028. 146 4.123 المتوسط الكمي لمتحديات

 الكمي

    149 24.152 الصعوبات المعرفية
    149 12.014 إدراكات الطمبة حول تعمم الرياضيات

    149 15.240 االتجاىات نحو تعمم الرياضيات
    149 20.567 عوامل مرتبطة بالمعمم
    149 4.070 عوامل مرتبطة بالطالب
    149 5.751 المتوسط الكمي لمتحديات

 0.05*دال إحصائيا عند مستوى 



 طالل أنور العازمي أ/        التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع
 جمال محمد الخطيب / دأ.       
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( أن قيمة "ف" بمغت لُبعد "الصعوبات المعرفية من مقياس مستوى 0يبين الجدول )     
ضيات عن بعد، التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة الريا

(، ولُبعد "إدراكات الطمبة 110.158من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير الجنس بمغت )
(، ولُبعد 136.639(، ولُبعد "االتجاىات نحو تعمم الرياضيات" )8.702حول تعمم الرياضيات" )

يم دالة (، وىي ق55.944(، ولمدرجة الكمية لممقياس بمغت )5.598"عوامل مرتبطة بالطالب" )
(، أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد 1.15إحصائيا عند مستوى الداللة )

الفرعية، والدرجة الكمية لمقياس مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات 
، التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم، تعزى لمتغير الجنس

باستثناء بعد "عوامل مرتبطة بالمعمم"، وجاءت الفروق في جميع األبعاد والدرجة الكمية لممقياس 
، أي أن التحديات لدى اإلناث أعمى من الذكور. ويبين الجدول أن قيمة "ف" لصالح اإلناث

( وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 1.018بمغت لبعد عوامل مرتبطة بالمعمم )
(، أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد "عوامل مرتبطة بالمعمم" من مقياس 1.15)

 التحديات تبعا لمتغير الجنس.

( أن قيمة "ف" بمغت لُبعد "الصعوبات المعرفية من مقياس مستوى 0يبين الجدول )      
الرياضيات عن بعد، التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة 

(، ولُبعد "إدراكات 0.030من وجية نظر أولياء أمورىم" تعزى لمتغير المستوى التعميمي بمغت )
(، 1.810(، ولُبعد "االتجاىات نحو تعمم الرياضيات" )8.550الطمبة حول تعمم الرياضيات )
(، ولمدرجة 1.882(، ولُبعد "عوامل مرتبطة بالطالب" )1.320ولُبعد "عوامل مرتبطة بالمعمم" )

(، أي 1.15(، وىي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.182الكمية لممقياس بمغت )
أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد الفرعية، والدرجة الكمية لمقياس مستوى 

اضيات عن بعد، التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة الري
 من وجية نظر أولياء أمورىم تعزى لمتغير المستوى التعميمي.
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 مناقشة النتائج:
ما مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي مناقشة نتائج السؤال األول:       

 صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم؟

ج إلى أن المتوسط الكمي لمقياس مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف أشارت النتائ      
السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم؛ 
بمستوى متوسط، في حين جاء بعد "عوامل مرتبطة بالطالب" بالرتبة األولى وبمستوى مرتفع، 

تعمم الرياضيات" بمستوى مرتفع أيضا، ثم بعد "عوامل مرتبطة  تاله بعد "إدراكات الطمبة حول
بالمعمم" بمستوى متوسط، وبعد "االتجاىات نحو تعمم الرياضيات" بمستوى متوسط، بينما جاء 

 بعد "الصعوبات المعرفية" بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي وبمستوى متوسط.

يدركون تماما حجم الصعوبات التي تواجو وربما تعود النتيجة ىذه إلى أن أولياء األمور 
أبناءىم في تعمم الرياضيات، وأنيا تؤثر سمبا عمى أدائيم داخل المدرسة وخارجيا، وأن ىذه 
الصعوبات ذات صمة بالممارسات التعميمية التي يقوم بيا المعمم، وبجيود الطمبة وباالتجاىات 

تجاىات وعوامل المعمم. أي أن أولياء نحوىا. إذ جاءت التحديات بمستوى مرتفع باستثناء اال
األمور يعتقدون أن أبناءىم يواجيون صعوبات في القدرات العقمية المرتبطة في تعمم الرياضيات، 
وىذا ينعكس عمى ممارساتيم، من حيث الجيود التي يبذلونيا في تعمم الرضيات؛ ألن ىذا، 

 لرياضيات.أيضا، لو تأثيرات سمبية عمى الدافعية والرغبة في تعمم ا

(، التي أظيرت نتائجيا أن (Mulwa, 2015دراسة مموا وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج 
الطالب يواجيون صعوبات في استخدام المصطمحات الرياضية والمفاىيم المتعمقة بيا. وأيضا، 

وجود  التي الحظت (،(Akhter and Akhter, 2018تتفق مع نتائج دراسة أختر وأختر 
مواقف فيما يتعمق بما يحتاجو الطالب وما يحدث في الصف حيث يجري تعميم اختالفات في ال

 Rajkumar andالمتعممين الرياضيات. وكذلك، تتفق مع نتائج  دراسة راجكومار وىيما
Hema, 2017) التي أشارت إلى أن الطالب الذين يعانون من صعوبات تعمم الرياضيات ،)

رياضيات، مثل القدرة عمى تذكر حقائق الرياضيات. يواجيون صعوبة في التعامل مع آليات ال
 ، (Ramlia, Shafieb, , and Tarmizia, 2013) وتتفق مع دراسة رامميا وشافيب وتارميزيا

التي أكدت عمى ضرورة بذل المعممين والمدارس ووزارة التربية والتعميم جيدا؛ لتوفير بيئة مواتية 
 لمتعمم المتعمق في الرياضيات وتعزيزىا.
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( في α= 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية )مناقشة نتائج السؤال الثاني:      
مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة الرياضيات 

 عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم، تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعميمي؟ 

ود فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد الفرعية، والدرجة أشارت النتائج إلى وج     
الكمية لمقياس مستوى التحديات التي تواجو طمبة الصف السابع، ذوي صعوبات التعمم في دراسة 
الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم، تعزى لمتغير الجنس، باستثناء بعد "عوامل 

ق في جميع األبعاد والدرجة الكمية لممقياس لصالح اإلناث، أي أن مرتبطة بالمعمم"، وجاءت الفرو 
التحديات لدى اإلناث أعمى من الذكور. وكما بينت النتائج؛ فإنو ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في بعد "عوامل مرتبطة بالمعمم" من مقياس التحديات تبعا لمتغير الجنس. وأشارت 

فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد الفرعية والدرجة  النتائج، أيضا، إلى أنو ال توجد
الكمية لمقياس مستوى التحديات، التي تواجو طمبة الصف السابع ذوي صعوبات التعمم في دراسة 

 الرياضيات عن بعد، من وجية نظر أولياء أمورىم، تعزى لمتغير المستوى التعميمي.

ء األمور يدركون أن اإلناث يواجين صعوبات أعمى وربما تعود النتيجة ىذه إلى أن أوليا     
في تعمم الرياضيات؛ ألنيم يالحظون أن التحديات التي تواجيين أكثر من الذكور، إذ إن الذكور 
ربما يقضون وقتا خارج المنزل أكثر من اإلناث، وبالتالي، تتضح المشكمة أكثر لديين. وغالبا ما 

تيم أكثر من الذكور، وبالتالي، تالحظ التحديات عمى نحو تمبي اإلناث احتياجات اآلباء أو طمبا
أوضح؛ فيدرك اآلباء ىذه التحديات لدى بناتيم، وأنين يواجين مشكالت في تعمم الرياضيات 

 ذات منشأ عقمي أو معرفي. 

                         دراسة فان جاردن، وشيورمان، وبوتش وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج      
(van Garderen, Scheuermann, & Poch, 2014 التي بينت أن الطالب ذوي ،)

صعوبات التعمم أكثر عرضة من أقرانيم ذوي اإلنجازات العالية في تجربة ىذه التحديات. وتتفق، 
، التي أشارت إلى أن أفراد الدراسة يواجيون  (Berch, 2017)بيرش أيضا، مع نتائج دراسة 

رة عمى الترجمة الفعالة بين أنواع مختمفة من الكسور واألرقام تحديات فريدة في تطوير القد
التي أشارت إلى وجود عالقة  ،((Rice, 2017رايس دراسة المنطقية األخرى. وتتفق مع نتائج 

إيجابية قوية بين أنشطة ميارات التعمم لدى الوالدين وأنشطة ميارات التعمم لألطفال في المنزل، 
 لوالدين ومشاركة الوالدين في المدرسة.ووجود عالقة بين فعالية ا
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 التوصيات:

 استنادا إلى النتائج؛ توصي ىذه الدراسة بما يمي:

 .دراسة التحديات التي تواجو الطمبة في تعمم الرياضيات، وضمن صفوف أخرى 
 .دراسة وجيات نظر المعممين الخاصة بالتحديات التي تواجو الطمبة في تعمم الرياضيات 
 مور في وضع البرامج العالجية.إشراك أولياء األ 
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 المراجع:
 ( 8110بيتس، طوني .)ترجمة وليد التكنولوجيا والتعميم االلكتروني والتعمم عن بعد ،

 شحادة، الرياض: مكتبة العبيكان
 ( تصورات األكاديمين والتربويين في دولة 8181عبد العزيز، صفوت و العنزي، تياني .)

الفتراضي لمواجية مشكمة تعطل الدراسة الناجمة عن الكويت حول التعميم ا
(، 0، الحزائر )مجمة ضياء لمبحوث النفسية والتربويةفيروس كورونا ، 

000-800. 
 ( التحديات التي واجيت االسر السعودية في تعميم ابنائيا في ظل 8181العتيبي، ريم ،)

- 058(.88، )المجمة العربية لمنشر والتعميم(. 00جائحة كورونا )كوفيد 
000 

 ( التعمم عن بعد كخيار استراتيجي في فنمندا في 8180العنزي، سامي و السعيدي، عيد .)
وامكانية االفادة منيا في دولة الكويت: دراسة  00مجابية ازمة كوفيد 

 .800-858:  0( ، 0، )مجمة الدراسات والبحوث التربويةمقارنة، 
 ( .8181المركز العربي لمبحوث التربوية .)المنعقد في لمؤتمر التربوي الدولي الثانيا .

31/00/8181. 
 ( 8181مركز الممك سممان لالغاثة و االعمال االنسانية .) التعمم عن بعد: مفيومو

 . اليونسكووادواتو و استراتيجياتو
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