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Abstract: In light of the sudden shift to distance learning to pursue education during corona virus pandemic, this study aims to 
understand distance learning barriers as perceived by special education teachers in their work with girls with attention deficit and 
hyperactivity disorders (ADHD).. Qualitative methodology was applied by conducting interviews with six teachers in public schools in 
Riyadh and thematically analyzing their data. The study found a set of barriers, which are: financial, technical, spatial, related to time, 
educational barriers connected to instructional methods and individualized education programs, family-related barriers such as attitudinal and 
knowledge, and barriers caused by the characteristics of students with ADHD. Suggestions and implications were discussed as well.. 
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 :مقدمة

اجتـــاح العـــالم فيـــروس مـــن أســـرع الفيروســـات 

ـــاريخ ـــشر علـــى مـــر الت ـــين الب ـــشارا ب ّانت   ففـــي أواخـــر . ً

   ظهــــر يف الــــصين فيــــروس حــــديث مــــن م2019عــــام 

ـــه فـــصيلة فيروســـات كورو ـــا أطلـــق علي ـــد (ن  )19كوفي

)COVID-19( وهو مرض معد يصيب الجهاز التنفـسي ٍ

ـــشابه أعراضـــه مـــع أعـــراض  ـــونزاوتت ـــشعر األنفل ؛ إذ ي

المـــريض بإعيـــاء، وارتفـــاع يف درجـــة الحـــرارة وكحـــة 

 يتعـاىف. وبعضهم قد يصاب بـآالم العـضالت والـصداع

ــــبعض % 80 ــــصاب ال ــــد ي ــــن المــــصابين، ولكــــن ق م

 World Health) المــوت بمــضاعفات خطيــرة تــسبب

Organization [WHO], 2020) وسـرعان مـا انتـشر يف ،

دول العــالم حتــى ظهــرت أولــى الحــاالت يف المملكــة 

 م2020العربيـــة الـــسعودية يف الـــشهر الثالـــث مـــن عـــام 

 ).2020وزارة الصحة السعودية، (

هــذا االنتــشار الــسريع للفيــروس أدى إلــى إطــالق 

ًا نظـرا لعـدم تـوفر مصطلح جائحة على فيـروس كورونـ

 Centers for disease control and)لقاح ضد العدوى 

prevention [CDC], 2020a) وبـــسبب مـــضاعفاته ،

ـــن  ـــد م ـــروس يف العدي ـــر الفي ـــد أث ـــشاره فق وســـرعة انت

ـــشطة ـــدول . األن ـــت ال ـــاعي منع ـــشاط االجتم ـــي الن فف

التجمعات وإقامة الحفالت، وألزمت مواطنيها بالتباعد 

 لذلك مسافة ال تقل عن مرتين بين االجتماعي وحددت

الشخص واآلخر، أمـا النـشاط االقتـصادي فظهـر تـأثيره 

عندما أصدرت الحكومات حظر التجول يف العديد مـن 

ــسفر  ــع ال ــدن ومن ــة، (الم ــار الملكي ). 2020واس األخب

ــاف التعلــيم  ــسؤولون إيق ــرر الم ــذا وق ــيم هب ــأثر التعل فت

ــة التع   لــيم عــن ًحــضوريا يف المــدارس واســتكمال عملي

ـــة  ـــة العربي ـــيم يف المملك ـــل التعل ـــع مراح ـــد يف جمي ُبع

ُوتعـــد هـــذه الخطـــوة ). 2020واس العـــام، (الـــسعودية 

تاريخية على مستوى العالم، ففي تقرير أصدرته منظمـة 

 United Nations Educational Scientific) اليونـسكو

and Cultural Organization [UNESCO], 2020a)  يف

 دولـة يف العـالم إغـالق أبـواب 165 شهر مارس أعلنـت

 بليــون طالــب أو مــا 1.5 علــىمدارسـها وجامعاهتــا فــأثر 

 . من طلبة العالم فيها% 87يمثل 

ًالظروف الطارئة سببا لجعـل صـانعي وكانت هذه 

ــرب  ــد ع ــيم عــن بع ــى التعل ــيم يتجهــون إل ــرار يف التعل ُالق

ًاالنرتنت من خالل المنصات التعليمية بدال مـن إيقـاف 

ــذليل العم ــة، حيــث تــضمن هــذه الطريقــة ت ــة التعليمي لي

ــصعوبات والحــد مــن انتــشار الفيــروس، واســتمرار  ال

 . التعليم دون انقطاع

ــة  ــد مــن الطــالب صــعوبات يف عملي يواجــه العدي

مـن % 50أن ) 2020b(تؤكد اليونيسكو . ُالتعليم عن بعد

، الطـالب ال يمكــنهم الوصــول إلـى جهــاز حاســب آلــي

ب يفتقـــرون الوصـــول إلـــى  مـــن الطـــال%43وحـــوالي 
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ــت و ــشون يف منــاطق غيــر  56اإلنرتن مليــون طالــب يعي

 .مغطاة بشبكات الهاتف المحمول

هذه المشكلة لها تداعيات مثيرة للقلق خاصة مـع 

ذوي اإلعاقــــة ومــــنهم ذوو اضــــطراب فــــرط الحركــــة 

ففـي ورقــة تعليـق لكــورتيس وآخــرين . وتـشتت االنتبــاه

)2020, .Cortese et al(لــى التحــديات التــي  أشــاروا إ

ًيواجهها األفراد ذوو فرط الحركة وتشتت االنتباه؛ نظرا 

للحظر والتباعـد االجتمـاعي والـشعور المتزايـد بـالقلق 

ــاب الــدعم المباشــر وجهــا  نتيجــة لهــذه الظــروف، ًوغي

ــطراب أو ــراض االض ــادة أع ــببا لزي ــون س ــد يك ــه ق  ًلوج

صـــعوبة رصـــد تغييـــرات الـــسلوك الناتجـــة عـــن تـــأثير 

 .تالتدخال

يجـــدر الـــذكر إلـــى أن اضـــطراب فـــرط الحركـــة 

ًالنمائيـة شـيوعا،  من أكثـر االضـطرابات وتشتت االنتباه

من األطفال يف سـن المدرسـة لـديهم % 7-3حيث يقدر 

 وتتمثـــــل .(Thomaidis, 2017) هــــذا االضـــــطراب

األعراض األساسـية الضـطراب فـرط الحركـة وتـشتت 

فظـــة علـــى االنتبـــاه، يف نقـــص االنتبـــاه وخلـــل يف المحا

الرتكيز لفرتات طويلة، ونشاط حركي زائد، واالندفاعية 

) Hoza ,2007 ; .وهـي األفعـال المتـسرعة دون تفكيـر

)2013, .Prasad et al. 

ــالنمو المعــريف  ــز ب ومــع أن الــسنوات األولــى تتمي

السريع، فإن الدراسات أثبتت أن األطفال الـذين لـديهم 

ة مـا قبـل اضـطراب فـرط حركـة وتـشتت انتبـاه يف مرحلـ

المدرسة يعانون من ضعف يف المهارات الوظيفية وأداء 

والحركــة ). Prasad et al., 2013(أكــاديمي ضــعيف 

ــن فــرص اكتــساب  الزائــدة وتــشتت االنتبــاه يحــدان م

 ,Hoza) المهارات الوظيفيـة واألكاديميـة واالجتماعيـة

وهذا يجعل األداء الفعال يف عمليـة الـتعلم عـن . (2007

ًبعد أمرا ص  .ًعباُ

 :أهمية الدراسة

ُيعد التعليم عن بعـد مـن أهـم . من الناحية النظرية

الحلــول التــي اســتخدمت لمواجهــة طــوارئ التعلــيم يف 

رح يف العـالم . م2020عام  ُـومع أن التعليم عن بعد قد ط ُ

ًكأحد القضايا المعاصرة والتي تمثل خيارا تعليميـا فإنـه  ً

وريات يف لم يعد من ضمن الخيارات، وإنمـا مـن الـضر

مواجهـــة أزمـــة كورونـــا، ولنـــدرة الدراســـات المتعلقـــة 

ُبالتعليم عـن بعـد ومعيقاتـه مـع طـالب الرتبيـة الخاصـة 

 علـى -ًخاصة الطلبة ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه 

ٍ إذ لم تجد الباحثة الرئيسة دراسات - حد علم الباحثتين

 كانت الحاجة إلى زيادة البحوث - ًعربية عن الموضوع

عربيــة يف هــذا المجــال لــدعم المكتبــة العربيــة وميــدان ال

ويعــزز . الرتبيــة الخاصــة بدراســات تعــزز هــذا المجــال

منهجية الدراسة الحالية فهم أعمق لخـربات المعلمـات 

ُومعيقات التعليم عن بعد من وجهة نظـرهن التـي قـد ال 

 .تتوصل إليها مناهج البحث األخرى
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ة الحالية يف لفت من الناحية التطبيقية، تفيد الدراس

نظر صانعي القرار التعليمي حول معيقـات التعلـيم عـن 

ُبعـــد والعمـــل علـــى تـــذليل تلـــك المعيقـــات، ويمكـــن 

للباحثين االستفادة من الدراسة الحالية يف إنـشاء بـرامج 

ُلتحـسين التعلــيم عــن بعــد للطلبــة ذوي اضــطراب فــرط 

  .الحركة وتشتت االنتباه

ُيعترب التعليم عن بعد من ا لبدائل الرتبوية الناجحـة ُ

ًالتي تؤثر إيجابا يف الخربات التعليمية؛ حيث ثبـت عـدم 

ًاختالف فاعلية التعليم عن بعد عن التعليم وجها لوجه،  ُ

 فاعلية دورة يف صحة .Souza et al) 2018(فعندما قارن 

ًاألسرة للمهنيين الصحيين قدمت بطريقتين وجها لوجه  ّ ُ

طابق األداء األكاديمي لكـال ُوعن بعد، أظهرت النتائج ت

ــوعتين ــوبين . المجم ــيم الموه ــشابه يف تعل ــياق م ويف س

ظهر أنه يسهم يف تنمية االهتمام المعريف واالستقاللية يف 

االختيار وتطوير الذات لدى مجموعة الموهوبين الذين 

واتـضح . (Abakumova et al., 2019)ُتعلموا عـن بعـد 

 المعلمـين يف أمـاكن أنه فعال يف تدريب أعداد كبيرة مـن

، وأنه يتـسم بالـسهولة )2018الريح والحسين، (متعددة 

وإمكانية وصول  (Faisal & Kisman, 2020) .والسرعة

الطالب إلى المادة العلمية يف أي وقت مـن التعلـيم عـن 

ُبعـــد غيـــر المتـــزامن، جعلهـــم يفـــضلونه علـــى التعلـــيم 

  ).2020اويابة، (المتزامن 

يقــات التــي تعيــق وصــول لكنــه ال يخلــو مــن المع

ّالطلبة إلـى الـتعلم الفعـال؛ إذ أجريـت دراسـات عديـدة 

؛ 2010نـسيم، (ُهبدف معرفـة معيقـات التعلـيم عـن بعـد 

؛ الـضالعي، 2020؛ إبراهيم وأبو الروى، 2014العتيبي، 

كــشفت غيــاب دورات تدريبيــة ) 2020؛ اويابــة، 2018

 ُللطالب أو المعلمـين حـول اسـتخدام التعلـيم عـن بعـد

ـــضعف  ـــداين وي ـــب الوج ـــل الجان ـــه يغف ـــه، وأن وتقنيات

التواصل بين المتعلمين، وترتفع تكلفتـه لتكلفـة أجهـزة 

ويتعثــر بــسبب كثــرة انقطــاع شــبكة . الحاســب اآللــي

وفيه تكون معدالت الطالب منخفضة مقارنة . االنرتنت

، وتواصل الطالب )2020الزبون، (بالتعليم الحضوري 

نبين العملـي والشخـصي مع المعلمـين محـدود يف الجـا

 ).2020؛ اويابة، 2015عبد القادر وسعيد، (

التـي هـدفت  Sari & Nayir (2020) ويف دراسـة

إلى معرفة التحديات التي يواجهها المعلمـون يف عمليـة 

ُالتعليم عن بعد خالل جائحة فيروس كورونـا، وجـدت 

المعلمين يواجهون صعوبات يف الوصول إلى االنرتنت 

ــع ــن ض ــشتكون م ــن وي ــزهم ع ــة، وعج ــة التحتي ف البني

التواصل مع الطـالب وصـعوبة جـذب اهتمـام الطـالب 

وأشــــاروا إلــــى وجــــود مــــشكالت يف إدارة . بالـــدرس

ًالفــصول الدراســية وســلوك الطــالب، وأن كثيــرا مـــن 

 . المعلمين يفضلون التعليم التقليدي

ًعمومـــا، يواجـــه الطـــالب ذوو اإلعاقـــة معيقـــات 

حيــث توصــل . نــاء الجائحــةُتتعلــق بــالتعليم عــن بعــد أث
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)2020(Rofah et al.  من الطالب يفـضلون % 79إلى أن

ــة،  ــق باإلعاق ــات تتعل ــسبب معيق ــه ب ــا لوج ــيم وجه ًالتعل

فالوصــول إلــى المعلومــات المكتوبــة إحــدى المعيقــات 

التي تواجه الطـالب ذوي اإلعاقـة البـصرية، أمـا الطـالب 

 الصم وضعاف البصر فيواجهون معيقات يف المعلومـات

 .الصوتية، يف حال لم يوجد مرتجم لغة إشارة

 وجـــد أن Becker et al. (2020)ويف دراســـة 

ــشتت  الطــالب المــصابين باضــطراب فــرط الحركــة وت

االنتبــــاه ال يتبعــــون إجــــراءات روتينيــــة يف المنــــزل، 

ُويواجهون صعوبات يف عملية التعليم عن بعد أكثـر مـن 

ــل ــة أق ــديهم ثق ــورهم ل ــاء أم ــراهنم، وأن أولي  يف إدارة أق

ُالتعليم عـن بعـد ويواجهـون صـعوبات يف دعـم التعلـيم 

وقــد ذكــر . المنزلــي والتواصــل بــين المنــزل والمدرســة

ًمن أولياء األمور أن التعليم عـن بعـد يمثـل تحـديا % 31 ُ

 .ًكبيرا أثناء الجائحة

 .Johnson et al وللتغلـب علـى معيقاتـه بحـث

ُن بعـد أثنـاء يف االنتقال الـسريع إلـى التعلـيم عـ  (2020)

ٍ عضو هيئـة تـدريس 897الجائحة، باستبيان أجاب عليه  ِ
َ

ـــا جديـــدة يف  ـــستخدمون طرق ـــم ي ـــادوا أهن ـــا، أف ًوإداري ً

التــدريس، خافــضين مــستوى التوقعــات، ومقللــين مــن 

عبء العمل على الطالب، وأكدوا أهمية دعم الطـالب 

ًنفسيا ومعنويا ً.  

ــرى  ــا  Cahapay )2020(وأج ــل فيه ــة قاب دراس

ة أوليـاء أمـور ألطفـال مـصابين باضـطراب طيـف خمس

ُتوحد لمعرفة كيف تعلم األسرة أطفالها يف المنزل أثنـاء 

وتوصل إلى أن جميع أفراد األسرة يـشاركون . الجائحة

يف عملية تعليم الطفل، كما أن دور األسرة يظهر يف خلق 

أنشطة روتينية للطفل داخل المنزل، تسعى األسـرة إلـى 

تماعية، حيث ذكـر اآلبـاء أن أي شـكل غرس القيم االج

من أشكال التعليم داخل المنزل يفيد الطفل خالل فـرتة 

إغالق المدارس، ونوهوا إلى أهمية وجـود شـبكة دعـم 

ألولياء األمـور لتبـادل الخـربات واألنـشطة، وللتـشجيع 

 . المتبادل بين األسر

 Ardiyani et al. (2020)يف هــذا الــسياق، أكــد 

سـرة لـدعم واسـتمرارية التعلـيم أثنـاء أهمية مـشاركة األ

الجائحة؛ فقد أظهرت الدراسة أن برنامج تدريب األسر 

فهـي . له تأثير إيجـابي يف أداء األطفـال وأوليـاء أمـورهم

فعالة لزيادة المعرفة حول سلوك الطفل الفردي، ودمـج 

ــسهيل  ــزل، وت ــة داخــل المن ــة الطفــل الطبيعي العــالج يف بيئ

 بة، وتحسين الـسلوك االجتمـاعيتعميم المهارات المكتس

ومهارات التواصل لدى الطفل، ومعرفة الوالدين كيفيـة 

 . إدارة السلوك

ومع أن الدراسـات الـسابقة أثبتـت فاعليـة التعلـيم 

ــد مــن المجــاالت، فــإن هنــاك بعــض  ُعــن بعــد يف العدي

ــــــة الدراســــــة واألداة  الفجــــــوات المرتبطــــــة بمنهجي

؛ 2018سين، الــريح والحــ(فقــد اســتخدم . والمــشاركين
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؛ اوبايـــة، 2015؛ عبـــد القـــادر وســـعيد، 2020الزبـــون، 

المــنهج الوصــفي  )Faisal & Kisman, 2020 ؛2020

وتتـضح محدوديـة . وتوزيع استبيانات على المشاركين

ُالدراسـات التــي تناولـت موضــوع التعلـيم عــن بعـد مــع 

ــاه ــشتت االنتب ــذا . طــالب اضــطراب فــرط الحركــة وت ل

على المساهمة يف سـد الفجـوات تعمل الدراسة الحالية 

البحثية بمقابلة مجموعـة مـن معلمـات الرتبيـة الخاصـة 

ُلتكوين فهم أعمق حول معوقات التعليم عـن بعـد أثنـاء 

 .جائحة كورونا

 :مشكلة الدراسة

ــتح  ــم ي ــد ل ــن بع ــيم ع ــى التعل ــسريع إل ــال ال ُإن االنتق

الوقت الكايف لتدريب المعلمين حـول االسـتخدام الفعـال 

ًتحــــديا يف   التعليميــــة؛ إذ يواجــــه المعلمــــونللمنــــصات

استخدام األدوات الرقمية أو ال يمتلك بعـضهم المهـارات 

المطلوبـــة أو المعـــدات الرقميـــة، أو يفتقـــر بعـــضهم إلـــى 

االتـــصال بـــسبب عـــدم كفايـــة المـــوارد الماليـــة أو نقـــص 

؛ 2018؛ الـــضالعي، 2020العـــالم،  (اإلمـــدادات المحليـــة

UNESCO, 2020b .(حديات تصبح أكثر حدة مـع هذه الت

ــاه  ــشتت االنتب ــات ذوات فــرط الحركــة وت معلمــات الطالب

)Fovet, 2007 ( إذ يتطلـب عملهـن تقـديم جلـسات فرديـة

ــه  ــصل وخارج ــل الف ــة داخ ــع الطالب ــستمر م ــد الم والتواج

ــب مــع  ــويم تتناس ــرتاتيجيات وأســاليب تق ــتخدام اس واس

 ). 1436وزارة الرتبية، (احتياج كل طالبة 

 األشخاص المصابين أن) CDC )2020b وذكرت

عرضة لإلصـابة  باضطرابات يف النمو والسلوك هم أكثر

بفيروس كورونا، فقد يواجهون صعوبة يف الوصول إلى 

  وأكــد.المعلومــات أو ممارســة اإلجــراءات االحرتازيــة

Merzon et al., (2020)  أن األشــخاص المشخــصين

ـــذين ـــاه ال  ال باضـــطراب فـــرط الحركـــة وتـــشتت االنتب

 .ًيتناولون دواء هم أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس

ـــة المشخـــصون  إضـــافة إلـــى ذلـــك، يظهـــر الطلب

ًباضطراب فرط الحركة وتشتت االنتبـاه ضـعفا يف األداء 

 & Loe)األكاديمي والعديد مـن المـشكالت التعليميـة 

Feldman, 2007) . ويواجهــون صــعوبة يف التكيــف مــع

 American Academy of Pediatrics)ُالتعليم عن بعد 

[AAP], 2020) . 

ولتطوير العملية التعليمية وتجنب معيقات التعليم 

ُعــن بعــد للطلبــة المشخــصين باضــطراب فــرط الحركــة 

وتشتت االنتباه ومـن أجـل تقليـل الفاقـد التعليمـي لهـم 

ُخالل التعليم عن بعـد، دعـت الحاجـة إلـى إجـراء هـذه 

مـا :  التـاليالدراسة التي هتدف إلى اإلجابة عـن الـسؤال

ُمعوقات التعليم عن بعد التي تواجه معلمات الطالبـات 

ذوات اضــطراب فــرط الحركــة وتــشتت االنتبــاه يف ظــل 

 جائحة فيروس كورونا المستجد؟ 

 :أهداف الدراسة

هتدف الدراسة الحاليـة إلـى فهـم معيقـات التعلـيم 
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ُعن بعد التي تواجه معلمات الطالبات ذوات اضـطراب 

ت االنتبــاه يف ظــل جائحــة فيــروس فــرط الحركــة وتــشت

 .كورونا المستجد

 :أسئلة الدراسة

 :ستجيب الدراسة الحالية على األسئلة التالية

ُما معيقات التعليم عن بعد التي تواجه معلمات  -

الطالبات ذوات اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتبـاه 

 يف ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؟

ُعن بعـد التـي تواجـه كيف تؤثر معيقات التعليم  -

ـــرط الحركـــة  ـــات ذوات اضـــطراب ف ـــات الطالب معلم

وتشتت االنتباه يف ظل جائحة فيروس كورونا يف العملية 

 التعليمية؟

ُكيــف تختلــف معيقــات التعلــيم عــن بعــد التــي  -

تواجه معلمات الطالبات ذوات اضطراب فرط الحركـة 

ــاختالف المتغيــرات  ــاه ب المؤهــل : مثــل(وتــشتت االنتب

ــدد التعل ــسية، ع ــربة التدري ــنوات الخ ــة، س ــي للمعلم يم

الطــالب المــسؤولة عــن تدريــسهم، المرحلــة الدراســية 

 ؟)التي تدرس هبا

ما أفضل الحلول للتغلب علـى معيقـات الـتعلم  -

ُعن بعد التي تواجه معلمات الطالبات ذوات اضـطراب 

فــرط الحركــة وتــشتت االنتبــاه يف ظــل جائحــة فيــروس 

 كورونا؟

 

 :سة وإجراءاهتامنهجية الدرا

 :المنهجية

اعتمــدت الدراســة تــصميمات األبحــاث النوعيــة 

Qualitative Research . باســتخدام المــنهج الوصــفي

التفــسيري وهــو تفــسير لظــاهرة مــا دون االعتمــاد علــى 

وتتـــــيح ). 2020العبـــــدالكريم، (معطيـــــات عدديـــــة 

النوعيــة فهــم تــصورات أفــراد عينــة الدراســة الدراســات 

ًوتقـدم فهمـا عميقـا، اق محـددوخرباهتا يف سـي ًوتفـسيرا  ً

 من خـالل عينـات صـغيرة مـن المـشاركين تمثـل ًشامال

 ).Brantlinger et al., 2005(المجتمع 

 :المشاركات

تكون مجتمع الدراسة مـن معلمـات برنـامج فـرط 

المـدرج  الحركة وتشتت االنتباه يف المدارس الحكومية

 مدينـــة يف برنـــامج فـــرط الحركـــة وتـــشتت االنتبـــاه هبـــا

إلجـراء مقابلـة  الرياض، تم التواصل مع تـسع معلمـات

، المــشاركات يف الدراســة واســتجاب مــنهن ســت وهــن

وتم اختيار المشاركات بطريقة غير عشوائية مـن خـالل 

 .العينات المالئمة

  :أداة الدراسة

تعد المقابالت يف المنهج النوعي أداة فعالة ومرنة 

ــشاركين ــصية للم ــارب الشخ ــشف التج ــة لك  يف الدراس

ــول  ــة ح ــات عميق ــى معلوم ــصول عل ــدة للح ــي مفي وه

لــذلك تــم ). Oplatka, 2018(ظــاهرة موضــع الدراســة 
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اعتمادها يف عملية جمع البيانات من خالل إجراء مقابلة 

فردية مع معلمات برنامج فرط الحركة وتـشتت االنتبـاه 

ُللتعرف على معيقـات التعلـيم عـن بعـد يف أثنـاء جائحـة 

حيـث قامـت الباحثـة بإعـداد . ا المستجدفيروس كورون

ـــة  ـــضمن األســـئلة الديموغرافي ـــة يت بروتوكـــول للمقابل

وإجــراءات وأخالقيــات المقابلــة وإنــشاء جــدول أســئلة 

يحوي الجانب الذي يقيسه السؤال، والـسؤال األسـاس 

الذي يعنى بموضوع الدراسة، واألسـئلة المحفـزة التـي 

عمـق أكثـر يف ترتبط باألسـئلة األسـاس، وهتـدف إلـى الت

 . موضوع الدراسة

 :الموثوقية واالعتمادية ألداة الدراسة

فيما يتعلق بالموثوقية، تم اختيار المشاركات مـن 

ريــاض أطفــال، ابتــدائي، (مختلــف المراحــل التعليميــة 

بكـالوريوس، (وبـاختالف الـدرجات العلميـة ) متوسط

، والتعرف المبكر على ثقافة المشاركات مـن )ماجستير

شاء عالقة وديـة قبـل إجـراء المقابلـة، وتـشجيع خالل إن

المــشاركات علــى صــراحة المعلومــات وإعطــاء حريــة 

االنــــسحاب إن أرادت ذلــــك، وتــــم الحــــصول علــــى 

المعلومات بطـرق متعـددة تتمثـل يف حـث المـشاركات 

وتــشجيعهم علــى توضــيح إجابــاهتم، والتحليــل النــصي 

 مـا  يف المقابلة، والتأكـد مـن أناتالستجابات المشارك

 .تم تسجيله تم نسخه بشكل دقيق

أما االعتمادية فيقصد هبا أنه لو أعيـد تطبيـق األداة 

يف نفس الظروف فستحقق نتائج مشاهبة، واالعتمادية يف 

ًالدراسة الحالية تتـضمن قـسما يوضـح تـصميم البحـث 

وإجراءات تطبيقه وكيفية التنفيذ، مع الوصف اإلجرائي 

 ).2020لكريم، العبدا(لعمليات جمع البيانات 

 :تحليل البيانات

ًتم سماع كل تسجيل ثالث مـرات وتدوينـه كتابيـا 

ــامج  ــى Microsoft wordعــرب برن ، ومــن ثــم إرســاله إل

المـــشاركات للتأكـــد مـــن دقـــة المعلومـــات والـــسماح 

ــة  بالتعــديل أو الحــذف أو اإلضــافة، ثــم شــرعت الباحث

بتحليل البيانات باسـتخدام التحليـل الفئـوي مـن خـالل 

اءة مكثفــة لنــصوص المقــابالت، ثــم تنظــيم البيانــات قــر

العبـد الكـريم، (ووضعها يف موضوعات وفئات محددة 

2020.( 

 :إجراءات الدراسة

ُأجريـــت مقابلـــة فرديـــة باللغـــة العاميـــة عـــن بعـــد 

 voiceُوسجلت بربنـامج  Zoom باستخدام برنامج زوم

memos المتوفر يف أجهزة الهاتف النقال، تراوحت مدة 

ــن المقا  دقيقــة حيــث قامــت الباحثــة 40 إلــى 30بلــة م

بتقـسيم وقـت المقابلــة إلـى ثالثـة أجــزاء رئيـسة، الجــزء 

األول مقدمة، تتضمن التعريف بأهداف الدراسة وإخبار 

المــشاركة بــسرية المعلومــات وحقهــا يف االنــسحاب يف 

ــة،  أي وقــت والحــصول علــى المعلومــات الديموغرافي

 . دقائق10رب وقد استغرق الجزء األول ما يقا
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طـــرح أربعـــة أســـئلة أمـــا الجـــزء الثـــاين فتـــضمن 

ُمــا معيقــات التعلــيم عــن بعــد التــي ) 1: (مفتوحــة، هــي

ما تأثير تلك ) 2(واجهتك يف أثناء فرتة فيروس كورونا؟ 

ِكيف تعاملت مع ) 3(على العملية التعليمية؟  المعيقات

مـا ) 4(ُالتعليم عـن بعـد يف أثنـاء فـرتة فيـروس كورونـا؟ 

 ُل الحلول للتغلب على معيقات التعلـيم عـن بعـد؟أفض

أمـا الجــزء . دقيقـة 25-20وتـراوح الجـزء الثـاين مــا بـين 

الثالث األخير فتم شكر المـشاركة وإخبارهـا بأنـه سـيتم 

ــة  ــا وإرســالها إليهــا للتأكــد مــن دق ًتفريــغ المقابلــة خطي

 .المعلومات

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

ُلتعلـيم عـن بعـد التـي ما معيقـات ا: السؤال األول

تواجه معلمات الطالبات ذوات اضطراب فرط الحركـة 

وتــــشتت االنتبــــاه يف ظــــل جائحــــة فيــــروس كورونــــا 

 المستجد؟

نفت البيانـات النوعيـة  ُـلإلجابة عن هذا السؤال ص

بعد جمعها من المشاركات، وكشفت نتائج استجاباهتم 

أن هناك مجموعة من المعيقات التي يواجهنها يف عملية 

ــشتت  ــة وت ــرط الحرك ــات ف ــع طالب ــد م ــن بع ــيم ع ُالتعل

 :  نوجزها يف النقاط اآلتية،االنتباه

 أجمعـت المـشاركات علـى : معيقات ماديـة:ًأوال

تــوفر شــبكة اإلنرتنــت لــدى الجميــع، إال أن عــدم تــوفر 

حاســـب آلـــي واســـتبداله بالهـــاتف النقـــال أو األجهـــزة 

ــن الــتعلم بــالربام ــشغلة ع ج اللوحيــة جعــل الطالبــة من

 .واأللعاب كوهنا وسيلة تسلية

؛ 2014؛ العتيبي، 2010نسيم، (وأثبتت الدراسات 

؛ اويابـة، 2018؛ الـضالعي، 2020إبراهيم وأبـو الـروى، 

أن المشاكل الماديـة مـن ) Sari & Nayir, 2020؛ 2020

وتعد تغطيـة . ُأكثر المعيقات التي تواجه التعليم عن بعد

ــوافر أجهــزة الحاســوب مــن  االحتياجــات االنرتنــت وت

ُاألساسية للتعلم عـن بعـد؛ لـذا فـإن تـوفر البنيـة التحتيـة 

ـــه، وإنمـــا  ـــرب عائقـــا بذات ًوفـــق رأي المـــشاركات ال يعت

 .استغالل هذه البنية هو ما يمثل العائق المادي

ــا ــة:ًثاني  وتتمثــل بــنقص المعرفــة : معيقــات معرفي

ُللمعلمة واألسرة يف اسـتخدام بـرامج التعلـيم عـن بعـد، 

، مع غياب تقديم دورات تدريبيـة ),teams zoom: (مثل

بل عربت . ومحدوديتها للتعامل مع المنصات التعليمية

ًالمشاركات بأن تعلمهن كان ذاتيا مـن خـالل المحاولـة 

والبحث عن حلول يف شبكة االنرتنـت، وكـذلك الحـال 

 .ُيف محاولة تدريب األسر

واجهت المشاركات مشاكل :  معيقات تقنية:ًثالثا

لق بضعف شبكة االنرتنت، مثل اختفاء الشاشة، وأن تتع

الصوت غير واضح أو تأخر دخول الطالبة وانتهاء وقت 

ًالحصة محاولة الدخول، هذا الـضعف أدى إلـى غيـاب 

فأشـارت المـشاركة . الطالبة عـن الحـصص االفرتاضـية

لــم أســتطع تفعيــل الــسبورة بــسبب (األولــى إلــى القــول 
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 ).ضعف االنرتنت

 & Sari) مــا توصـلت إليـه دراســة يتفـق هـذا مـع

Nayir, 2020) ــأن ــت ك ــشكالت االنرتن ــدا م ــث أك  حي

ًيكون بطيئا، أو متقطعا، ومواجهـة المعلمـين والطـالب  ً

 & Whitelockوركــز . مــشاكل يف الــصوت والفيــديو

Wilson (1998) علـى المـشكالت الناتجـة عـن ضـعف 

لـيم ًالبنية التحتية لإلنرتنـت المـؤثرة سـلبا يف أنـشطة التع

 . ُعن بعد

ــيم  ــصة وزارة التعل ــة بمن ــشاكل المتعلق ــضا، الم ًأي

يف غيــاب دعــم الرتبيــة الخاصــة؛ فــال توجــد ) مدرسـتي(

أيقونة أو فـصل خـاص للرتبيـة الخاصـة فتـضطر معلمـة 

ــة الخاصــة إلــى إنــشاء حــساب   خــاص هبــا teamsالرتبي

وآخر للطالبة تدخالن منه وليس مـن المنـصة المعتمـدة 

م كما هو الحال يف التعلـيم العـام، تـذكر من وزارة التعلي

ما عندنا حسابات يف المنصة نرفق هبـا «المشاركة الثالثة 

ــات ــات أو الواجب ــة »المتطلب ــشاركة الرابع ــام (، والم نظ

منــصة مدرســـتي ال يخـــدم خــدمات الرتبيـــة الخاصـــة، 

 ). ويخدم التعليم العام بشكل أكثر

يف هذا الصدد سلطت األمم المتحدة الضوء علـى 

نقاط ضعف الجانب التقني وذكرت أن هذا االنخفاض 

ــط الطــالب  ــؤدي إلــى صــعوبة تنفيــذ خط  United)ي

Nations, 2020) . 

ُ يعد إغالق الكاميرا أحد : معيقات اجتماعية:ًرابعا

المعيقـــات التـــي تواجـــه المعلمـــات لجهلهـــن بـــسلوك 

الطالبة والتغييرات النفسية والجسدية التي تظهر عليهـا، 

انتبهـي إلـى : ى المالحظات الصوتية، مثـلويقتصرن عل

 . الشاشة

ُأيضا، تقديم االختبارات عرب التعليم عن بعـد أمـر  ً

مجهـــد للعجـــز عـــن الـــسيطرة وعـــن معرفـــة مـــن حـــل 

تبــدي المــشاركات رغبــتهن يف التواصــل مــع . االختبــار

الطالبة بشكل أفـضل مـن خـالل فـتح الكـاميرا مـن قبـل 

ي لــم تــسمح بــه ًالطــرفين والتواصــل وجهــا لوجــه والــذ

 .قائدات المدارس للمحافظة على خصوصية األسر

كــذلك أســهمت نظــرة األســرة الــسلبية وتوقعاهتــا 

ُالدونية للتعليم عن بعد وحكمها المسبق بأن الطالبة لن 

تستفيد من عملية التعليم هبذه الطريقة؛ يف هتاوهنا بـإلزام 

مــع غيــاب ضــوابط لــسلوك . الطالبــة حــضور الحــصص

المنزل فجعلها ال تنفذ أوامر األسرة، تـذكر أم الطالبة يف 

ألين أدللها، ال تتجاوب معي، لكن (للمشاركة الخامسة 

 ). تتجاوب أفضل مع أخصائية تعديل السلوك

ــسا ــة:ًخام ــات زمني ــدمات :  معيق ــديم خ ــأخر تق ت

الرتبية الخاصة للطالبات ذوات اضطراب فرط الحركـة 

ت اإلعاقة، ففـي وتشتت االنتباه، مثل بقية الطالبات ذوا

توقفــــت الخــــدمات  2020النــــصف األول مــــن عــــام 

ــي  ــصل الماض ــات الف ــدت درج ــيم، (ُواعتم وزارة التعل

ــرب ). 1441 ــور ع ــوات ن ــى قن ــيم عل ــصر التعل ــا اقت حينه
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 فلـم يعـد التعلـيم YouTubeالتلفاز أو برنـامج يوتيـوب 

 .ًمباشرا، وكان الطالب يتلقون القليل من التعليمات

فتـــأخرت  2020اين مـــن عـــام أمـــا يف النـــصف الثـــ

ٍالخــدمات لغيــاب آليــة متبعــة، وصــدور قــرارات تتعلــق 

ببدء تقديم خدمات الرتبية الخاصة لطالبات اضطرابات 

ـــداول  ـــندت الج ـــاه فأس ـــشتت االنتب ـــة وت ـــرط الحرك ف

ــك  ــة؛ وأدى ذل ــدء الدراس ــن ب ــهر م ــد ش ــات بع للمعلم

التأخير إلى تعثر مستوى الطالبـات ذوات فـرط الحركـة 

  .النتباهوتشتت ا

وعلـــى الـــصعيد العـــالمي تـــذكر األمـــم المتحـــدة 

أن العديد من الدول لم تضمن ذوي اإلعاقة يف ) 2020(

ُالتعليم عن بعد فحـرمتهم الخـدمات المـساندة وبـرامج 

وبسببه ظهر انخفاض شـديد . الدعم النفسي واالجتماع

 & Hanushek)وملحــــوظ يف تقــــدم الطالبـــــات 

Woessmann, 2020). 

ل التـي قـدمتها وزارة التعلـيم لتخفيـف أحد الحلو

ـــوم  ـــسمت الي ـــتي أن ق ـــصة مدرس ـــتخدام من ـــبء اس ع

الدراسي لطالبات مرحلتي ريـاض األطفـال واالبتدائيـة 

ًمن الثالثـة عـصرا حتـى الـسابعة والنـصف مـساء، إال أن  ً

ــن  ــة م ــه الطالب ــر ب ــا تم ــا لم ــكلت عائق ــة ش ًالفــرتة الزمني

ــش ــة يف هــذا الوقــت، فقــد ت ــرات بيولوجي ــة تغي عر الطالب

بنعاس أو جوع أو إلى قضاء الحاجـة مـع زوال المرونـة 

يف تغيير أوقات الحصص بما يتناسب مع وقت األسرة، 

أو أن تكون حـصة الرتبيـة الخاصـة الحـصة األخيـرة أي 

ًتمام السابعة مساء فتكون الطالبة متعبـة لبـذلها جهـدا يف  ً

الطالبـة أثناء اليوم الدراسي يف التعليم العام فيقـل تركيـز 

 .ويضعف أداؤها

 Oxford Learningًوفقـــا لتعلـــيم أوكـــسفورد 

ــبهم (2017) ــشاطهم مرتفــع تناس ــذين ن ــإن الطــالب ال  ف

ــز أفــضل  ــى الرتكي ــدماغ عل ــدرة ال ــار لق الدراســة يف النه

ًمقارنة بالليل، حيث يكون العقل أكثر انتعاشا بعـد أخـذ  ً

ــوم، ٍقــسط كــاف مــن الن
ــل هــو الوقــت   وطالمــا أن اللي

د للنــوم فــإن حرمــان األطفــال مــن النــوم يــؤثر يف المعتــا

 & Kirszenblat)قدرهتم على التعليم واالنتباه االنتقائي 

Swinderen, 2015). 

ُ يف عملية التعليم عن بعد مع : تعاون األسر:ًسادسا

ًطالبات فرط الحركة وتـشتت االنتبـاه خاصـة الطالبـات 

 أثنـاء األصغر سنًا يلزم وجود األم أو من ينـوب عنهـا يف

تقــديم الحــصص لتوجــه الطالبــة وتــساندها وتــساعدها 

وهتيئ لها البيئة المناسبة لعملية التعلـيم وتحفزهـا علـى 

المــشاركة والحــرص علــى دخــول المنــصة والتواصــل 

وتواجه المشاركات معيقات تتعلق  .الفعال مع المعلمة

بتعاون األسـرة مـن حيـث تطبيـق األهـداف التعليميـة يف 

عر األسـرة بالملـل مـن تكرارهـا، وتطلـب المنزل؛ إذ تش

مــن المعلمــة االنتقــال إلــى الهــدف التــالي دون تحقيــق 

الهــدف الــسابق، ويعتــذرن عــن تــصوير الطالبــات أثنــاء 
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تطبيــق األهــداف بحجــة انــشغالهن وارتبــاطهن بأعمــال 

 . أخرى

قــد يرجــع الــسبب إلــى أن األســر لــم تكــن مــستعدة 

الموازنـة  لهـذا التحـول فجعلهـم يواجهـون صـعوبات يف

بين مسؤوليات عملهـم والمنـزل ومـسؤولياهتم التعليميـة 

)Garbe et al., 2020 .( تؤكـد الدراسـات(Cook et al., 

2018; Vlasov et al., 2017; Niejenhuis, 2020) أهمية 

التعاون بين األسرة والمعلمين، وأن التعـاون الفعـال بـين 

ــائج للطالــب،  ــزل يحقــق أفــضل النت وأن المدرســة والمن

ًالتوقعات اإليجابية من قبل األسـرة تـؤثر إيجابيـا يف تقـدم 

الطالب، وأن الطالب المنتمين لألسر المتعاونة يتمتعون 

بمهــارات أكاديميــة ومهــارات اجتماعيــة أفــضل ولــديهم 

ــاون  ــم تتع ــذين ل ــالب ال ــن الط ــل م ــلبية أق ــلوكيات س س

  .أسرهم مع المدرسة

الثانيـة أن ويف هذا السياق ترى المشاركة األولى و

المـسؤولية الكـربى تكـون علـى عـاتق (ُالتعليم عن بعد 

ــرة ــة أن )األس ــة والرابع ــشاركة الثالث ــرى الم ــين ت ، يف ح

ُالتعلــيم عــن بعــد مــسؤولية الطــرفين األســرة والمعلمــة 

يكـون  (فلكل منهما دوره حيث يكمل بعـضهما اآلخـر،

دور األســرة يف تــوفير البيئــة المناســبة وتجهيــز األدوات 

 الطالبة مستعدة لتلقي التعلـيم، أمـا دور المعلمـة وجعل

طريقــة الــشرح وتقــديم األهــداف  فــيكمن يف اختيــار

، وأشــارت )ومحاولــة توصــيل المعلومــة بطــرق مناســبة

ـــيم لـــم يعـــد جامـــدا (المـــشاركة الرابعـــة إلـــى أن  ًالتعل

 ).كالسابق، جميع األدوات متوفرة لدى المعلمة

ب بيئـة مناسـبة  غيـا: معيقـات بيئيـة مكانيـة:ًسابعا

للتعليم يف المنزل بعيدة عن الضوضاء وأحاديث األسرة 

ًمما يسبب تـشتتا للطالبـة وعـدم تركيـز يف الحـصص؛ إذ 

يتطلــب تعلــيم الطالبــات ذوي اضــطراب فــرط الحركــة 

وتشتت االنتباه بيئة منظمة ومناسبة مع تقليل المـشتتات 

(Dewitz, 2014; Reiber & McLaughlin, 2004) .

لدي طالبـة حـضرت الحـصة «لمشاركة الخامسة تذكر ا

وأشـارت المـشاركة . »وهي يف السيارة ذاهبـة إلـى نزهـة

إن إنشاء الفصل االفرتاضي وهتيئة البيئـة (الرابعة بالقول 

المادية الخاصـة بالطالبـة أحـد أهـم األمـور التـي يجـب 

ُتوفرهــا لنجــاح عمليــة التعلــيم عــن بعــد لطالبــات فــرط 

 ). هالحركة وتشتت االنتبا

إلـى أن تنظـيم  (Carbone, 2001) وتشير األدبيات

ــشتت  ــف الت ــد االســرتاتيجيات لتخفي ــة أح ــة المادي البيئ

لذلك يجب إبعاد الطالبـة عـن األمـاكن . والنشاط الزائد

المزعجة، والتقليل مـن المحفـزات البيئيـة مثـل تـشغيل 

 .التلفاز يف أثناء عملية التعليم أو وجود أحاديث جانبية

معيقات تربويـة تتعلـق بتطبيـق االختبـارات  :ثامنًا

 انقـسمن :التشخيصية وإعداد الربنامج الرتبوي الفردي

ــت  ــى طبق ــات، األول ــالث مجموع ــى ث ــشاركات إل الم

ــن أن  ــد م ــد دون التأك ــن بع ــصية ع ــارات التشخي ُاالختب
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الطالبــة هــي مــن قامــت بحــل االختبــار باعتبــار أن فــتح 

ى تــسهم يف ًالكــاميرا ممنــوع، الــذي جعــل أطرافــا أخــر

اإلجابة عن االختبار مع الطالبـة وأدى ذلـك إلـى افتقـاد 

التقييم المصداقية، وعليه فإن الربنامج الرتبوي الفـردي 

بن  َلم يراع احتياجات الطالبة وال يقيس مـستواها ولـم ي ُـ ِ

ــحيحا ــاء ص ًبن ــات . ً ــن المعلم ــة م ــة الثاني ــا المجموع أم

 علــى فاعتمــدن تــصميم الربنــامج الرتبــوي الفــردي بنــاء

مهارات الحد األدنى للمرحلة الدراسـية يف مـاديت لغتـي 

وآخــر . والرياضــيات دون تطبيــق اختبــارات تشخيــصية

مجموعــة اعتمــدت أهــداف العــام الماضــي مــع إمكانيــة 

حـــضور الطالبـــة إلـــى المدرســـة وتطبيـــق االختبـــارات 

. التشخيصية يف حال لم يكن لديها أهداف العام الـسابق

ــى ذلــك وجــود مهــ ــستطيع يــضاف إل ارات مفقــودة ال ت

ُالمعلمة تقديمها يف أثنـاء التعلـيم عـن بعـد؛ علـى سـبيل 

ِمهارات اإلمالء ومسك القلم، تقـول المـشاركة : المثال

، »ُال يغطي التعليم عن بعد المهارات األساسية«األولى 

 .تؤيدها المشاركتان الثانية والرابعة

) 2020(هــذا مــا يتوافــق مــع تنبــؤ األمــم المتحــدة 

فتقار الطالب مهارات القراءة والكتابة، ويظهـر التـأثير با

ومـــن . أوضـــح علـــى الطـــالب يف المراحـــل التأسيـــسية

المعلوم أن التعلم عمليـة ديناميكيـة تعتمـد علـى الـتعلم 

لــذلك يــؤدي الركــود إلــى زيــادة العجــز يف  الــسابق،

 & Hanushek)المـستقبل مـع وجـود مهـارات مفقـودة 

Woessmann, 2020). 

ـــعا ـــائل :ًتاس ـــشطة والوس ـــق باألن ـــات تتعل  معيق

العجز عن تنفيذ األنشطة الحركية التنافسية يف  :التعليمية

ُالتعليم عن بعد يعد من العوائق التي تواجه المعلمـات، 

ـــيل  ـــصعب توص ـــذلك ي ـــسية؛ ل ـــائل الح ـــد الوس ويفتق

ـــردة ـــائل المج ـــة بالوس ـــشاركتان . المعلوم ـــت الم اتفق

ت أصـعب مـع الـدروس أصـبح(السادسة والرابعة بـأن 

 حيـث يعتمـد التعلـيم عـن ).عدم تـوفر أدوات ملموسـة

ًبعد اعتمادا كليا على الوسائل التقنية السمعية والبصرية  ً ُ

ــــاطع الفيــــديو والــــصور  ــــالعروض التقديميــــة ومق ك

 . والرسومات واأللعاب اإللكرتونية

ومع ذلـك ينبغـي التنبيـه إلـى أن اسـتخدام الفيـديو 

 الطالبــات، فقــد اتــضح لــىعواأللعـاب التقنيــة قــد تــؤثر 

Chan & Rabinowitz (2004) أن الجلــوس لفــرتات 

طويلة أمام األجهزة واستخدام األلعاب التقنية يزيد مـن 

أعـراض اضــطراب فـرط الحركــة وتـشتت االنتبــاه لــدى 

وأن الضوء المنبعث من شاشـات . األطفال والمراهقين

ًالكمبيــــوتر يــــؤثر فــــسيولوجيا يف الــــساعة البيولوجيــــة 

 Cajochen et)تويات األداء المعريف لدى األطفال ومس

al., 2011). 

 معيقات تتعلق بخصائص الطالبات ذوات :ًعاشرا

 تذكر المشاركة :اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

ُالتعلـــيم عـــن بعـــد ال يناســـب طالبـــات الرتبيـــة « الثانيـــة
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، توافقها يف ذلك المشاركة األولى وقـد يكـون »الخاصة

ــى ــدا إل ــة ًعائ ــرتات طويل ــوس لف ــدم الجل ــل وع  أن المل

ـــة أحـــد خـــصائص  ـــرات الخارجي والتـــشتت مـــن المثي

الطالبات ذوات اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتبـاه 

)APA, 2013( التي ال تستطيع المعلمة ضـبطها خـالل ،

تحكـي المـشاركة الـسادسة أن إحـدى . ُالتعليم عن بعـد

وس أمام ُالطالبات رفضت طريقة التعليم عن بعد والجل

الشاشة واالستماع إلى الـدرس، وامتنعـت عـن حـضور 

والــسلوكيات المــصاحبة لفــرط . الحــصص االفرتاضــية

الحركــة وتــشتت االنتبــاه مثــل العــدوان وســلوك العنــاد 

يصعب التعامـل معهـا والـسيطرة عليهـا يف أثنـاء التعلـيم 

 . ُعن بعد

وتمثـل اتجاهــات المــشاركات حــول التعلــيم عــن 

فقد أجمعت المشاركات أن التعلـيم : عوامل معيقة ُبعد

ــات  ــع طالب ــيم عــن بعــد م ــضل مــن التعل ُالحــضوري أف

اضــطراب فــرط الحركــة وتــشتت االنتبــاه، وتتفــق هــذه 

التـــي  ,.Hebebci et al )2020(النتيجـــة مـــع دراســـة 

ويف . استعرضــت آراء المعلمــين مؤكــدين نفــس الــشيء

ـــيم يف ـــشاركات أن التعل ـــت الم ـــل اتفق ـــسار المقاب  الم

ُالصحيح، وأن التعليم عن بعد فكرة صـائبة؛ فتحـت أي 

ظــرف ال ينقطــع الطالــب عــن التعلــيم، تــذكر المــشاركة 

ــة  ــا «الرابع ــحيحة ويف مكاهن ــد ص ــن بع ــيم ع ــرة التعل ُفك

ــة »الــصحيح وبإجراءاهتــا الــصحيحة ، والمــشاركة الثاني

بالنسبة للوضـع الـراهن بـسبب جائحـة كورونـا أفـضل «

ـــد ـــن بع ـــيم ع ـــى ُالتعل ـــة إل ـــضور الطالب ـــضل ح  وال أف

  .»المدرسة

ُإن التعليم عن بعـد لـه آثـار إيجابيـة حيـث جعلـت 

ـــذايت  ـــتعلم ال ـــر اســـتقاللية، وزاد مفهـــوم ال ـــة أكث الطالب

بـــاألخص مـــع الطالبـــات األكـــرب ســـنًا، تـــذكر إحـــدى 

المشاركات أن طالبة تطالب بأال تحـضر إلـى المدرسـة 

بأهنــا تنجــز يف ُوجعـل كامــل أيــام الدراسـة عــن بعــد ظنًـا 

ُأيضا أسهم التعليم عن بعد . ُالتعليم عن بعد بكفاءة أكثر ً

يف تقليل سلوك التأثر باآلخرين وتقليد الـسلوكيات غيـر 

ًوتحكـي أيـضا أن . المرغوبة كالـسرقة والكـالم البـذيء

ــر مــستواها يف  ــشتت االنتبــاه تغي ــرط حركــة وت ــة ف طالب

ا مثــل األعــوام الــسابقة بــسبب تقليــد ســلوكيات زميالهتــ

الهروب من الحصص، ولكن مع االبتعـاد عـن زميالهتـا 

ًعــاد مــستوى الطالبــة كمــا كــان ســابقا، وأصــبحت أكثــر 

  أتمنــى (وهــذا مــا دعاهــا إلــى القــول . ًاهتمامــا بتعليمهــا

ـــين الحـــضوري  ـــيم مـــدمجا ب   ًأن يكـــون مـــستقبال التعل

 ).ُوعن بعد

ــدت أن  ــي أك ــة الت ــرة العالمي ــع النظ ــذا م ــق ه ويتف

ُإلى التعليم عن بعد فرصة للتحول نحو التعليم االنتقال 

ـــت  ويؤكـــد  .(United Nations, 2020)عـــرب االنرتن

Ozgem et al. (2020) أن التعليم عن بعد يمكن اعتباره ُ

 .إيجابية أثناء الجائحة لتوفير الوصول إلى التعليم
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ُكيف تؤثر معيقات التعلم عـن بعـد : السؤال الثاين

 نا على العملية التعليمية؟يف ظل جائحة فيروس كورو

تتفـــاوت حـــاالت الرتبيـــة الخاصـــة ولكـــل حالـــة 

ــسادسة  ــشاركة ال ــول الم ــا، تق ــات «احتياجه ــاك طالب هن

 وأخريــات أثــرت فــيهم »ُاســتفادوا مــن التعلــيم عــن بعــد

ُمعيقات التعليم عـن بعـد يف تحقيـق األهـداف التعليميـة 

ي ًفأصبح مقدار اإلنجاز متدنيا مقارنة بالتعليم الحضور

ًنظرا الستغراق المعلمات وقتا وجهدا يف تقديم الهـدف  ً ً

يـستغرق هـدف كتابـة اسـم : الواحد؛ على سبيل المثـال

ًالطالبـة يف التعلــيم الحـضوري أســبوعا يف حـين يمتــد يف 

 . ُالتعليم عن بعد إلى ثالثة أسابيع

وهذا ما تتنبـأ بـه األمـم المتحـدة يف تقريرهـا حـول 

فالمتوقع أن يكـون ) 2020(ا التعليم أثناء جائحة كورون

تقدم الطالب أبطـأ، والوقـت أطـول لتحقيـق األهـداف، 

وستزداد الفروق الفردية بين الطالب أثناء عملية التعليم 

ومن المتوقع أن يكون ما تعلمه الطـالب علـى . ُعن بعد

مدار العام الحالي أقل بكثير مما تعلمه يف العـام الـسابق 

(Hanushek & Woessmann, 2020). 

 ُيف ضــوء مواجهــة أزمــة كورونــا كلفــت عــدد مــن

المعلمـات علـى الفـور باســتخدام أسـاليب التعلـيم عــن 

ُبعـــد دون تـــدريب أو توجيـــه، مـــع افتقـــار العديـــد مـــن 

المعلمـــات إلـــى مهـــارات تقنيـــة يجعلهـــا أحـــوج إلـــى 

انعكـس ذلـك يف ). United Nations, 2020(التـدريب 

ً قلقا وخوفـا؛ أثره النفسي على المعلمات فأصبحن أكثر ً

ًأيضا ارتفعت نسبة المعلمات الـاليت تعرضـن الحـرتاق 

ُالتعليم عـن بعـد تجربـة «نفسي، تقول المشاركة األولى 

، فأصـــبحن »جديـــدة ومختلفـــة وبـــنفس الوقـــت متعبـــة

ًمرهقات ويغمرهن اإلحساس بالقلق الستغراقهن وقتـا 

عــربت . ًطــويال يف العمــل علــى أجهــزة الحاســب اآللــي

ـــات أ ـــه المعلم ـــن ل ـــذي يتعرض ـــضغط ال ـــن ال ـــضا ع ًي

. الستغراق تحضير الدروس الكثير من الوقت والجهـد

الكثير يقولون إن التعليم عن « وتذكر المشاركة السادسة

وهـذا مـا جعـل . »ُبعد أكثر راحة ولكنـه جهـد مـضاعف

تذكر بأن المعلمين بحاجـة إلـى ) 2020(األمم المتحدة 

 حيـــث إن الـــدعم النفـــسي لتلبيـــة احتياجـــات طالهبـــم

اإلجهاد الذي يتعرضون لـه مـن الممكـن أن يـؤدي إلـى 

ارتفاع يف معدالت تغيب المعلمات، أو يتـسبب يف تـرك 

 . المعلمات وظائفهم

ويف نفــس الــسياق يتــضح أن اآلثــار النفــسية تــصل 

إلى الطلبة، حيث ذكرت المشاركة الـسادسة بـأن طالبـة 

ًفقــا وو. ِتعـاين مــن تأتـأة لــم تــستطع التحـدث يف المايــك

 هــذه التأتــأة كانــت أقــل حــدة يف الظهــور عنــد ،للمعلمــة

ــيم، لكــن يتــضح أن المــشكلة  ــق التعل ــل تعلي ــة قب الطالب

تعقــدت وأصــبحت ثقــة الطالبــة يف نفــسها متدنيــة حيــث 

. انعدمت لـديها الرغبـة يف التحـدث مـن خـالل المايـك

ًإضافة إلى نقص جرأهتا يف المـواد التـي تتطلـب تـسميعا 



 …تصورات معلامت الطالبات ذوات اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه :عبري عبداهللا احلريبو، مدى حممد باعيل

– 482 – 

ــه طلــب حــضور . أو األناشــيدكــالقرآن الكــريم  ُومــع أن

الطالبة إلى المدرسة لتفادي هـذه المـشكلة، فـإن تأتأهتـا 

هـذا جعـل المـشاركة . ًزادت كثيـرا وزاد قلقهـا وتوترهـا

ــــول ــــة تق ــــيم « الرابع ــــة يف التعل ــــات التعليمي المخرج

 .»الحضوري أفضل

ـــأكرب  ـــسببت ب ـــا ت ـــة كورون ـــت أن جائح ـــن الثاب م

مليــون  32ن يتــسرب مــن المتوقــع أ. اضــطراب تعليمــي

ــى  ــول إل ــن الوص ــون م ــيم أو ال يتمكن ــن التعل ــب م طال

مليـون طفـل يف  40المدرسة يف العـام المقبـل، كمـا فقـد 

العالم التعليم يف مرحلة الطفولة المبكرة يف عـام مـا قبـل 

ــرة  ــزة ومثي ــة محف ــدوا بيئ ــسببه فق ــرج، وب ــة الح المدرس

ن ًوفرصا للتعلم والتفاعـل االجتمـاعي، مـن المحتمـل أ

يـــضر ذلـــك بنمـــوهم الـــصحي علـــى المـــدى الطويـــل 

)United Nations, 2020.( 

ـــب  ـــر االنتقـــال يف الطـــالب واألســـر يف الجان وأث

 االجتمــاعي واالقتــصادي والنفــسي، حيــث لــم يــتمكن

مــن األســر مــن وجــود حلــول بديلــة للمــدارس % 60

وفقـد . ومراكز الرعاية النهاريـة ألطفـالهم ذوي اإلعاقـة

صحية والنفـــسية واالجتماعيـــة الطـــالب الخـــدمات الـــ

ـــشخيص  ـــة والت ـــصات للوقاي ـــار أن المـــدارس من باعتب

 ;Hanushek & Woessmann, 2020)وتقديم المشورة 

United Nations, 2020). 

 كيف تختلف معيقات التعلم عـن :السؤال الثالث

ُبعد التي تواجه معلمات الطالبات ذوات اضطراب فرط 

المؤهـل (لمتغيـرات الحركة وتشتت االنتباه بـاختالف ا

ــدد  ــسية، ع ــربة التدري ــنوات الخ ــة، س ــي للمعلم التعليم

الطــالب المــسؤولة عــن تدريــسهم، المرحلــة الدراســية 

 ؟)التي تعمل هبا

 10-5تــــرتاوح ســــنوات خــــربة المعلمــــات مــــن 

سنوات، وقد واجهـن معيقـات تقنيـة بـدرجات متفاوتـة 

ُحيــث إن المعلمــة األقــل خــربة تواجــه صــعوبة أكــرب يف 

 الفــصول االفرتاضــية تقــول المــشاركة الرابعــة تفعيــل

خربيت عشر سنوات وأنا محرتفة يف استخدام الحاسـب (

والتقنيـــة وأقـــوم بتعلـــيم األهـــالي كيفيـــة الـــدخول إلـــى 

  ).المنصة

أمــا المؤهــل التعليمــي فقــد أجريــت مقــابالت مــع 

ــستير يف  ــالوريوس وماج ــهادة بك ــامالت ش ــات ح معلم

ًجــد اختالفــا يف المعيقــات الرتبيــة الخاصــة، إال أين لــم أ

ومـــع اخـــتالف أعـــداد . بـــاختالف المؤهـــل التعليمـــي

الطالبات تحت إدارة كل معلمة، فإن المتوسط بلغ سبع 

ًطالبات تحت مسؤولية المعلمة، وعموما تزداد معيقات 

ــزداد  ــات، وت ــادة عــدد الطالب دعــم األســرة وتعاوهنــا بزي

 . المشاكل النفسية لنفس السبب

رحلة الدراسية فربامج التعليم عن وبما يتعلق بالم

ـــبعض  ـــية ف ـــة الدراس ـــاختالف المرحل ـــف ب ـــد تختل ُبع

 teams وبعــــضها zoomالمــــدارس تــــستخدم برنــــامج 
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ًفسبب تشتتا لألسرة يف كيفية التعامـل مـع الـربامج حـال 

ــر مــن طفــل ــديها أكث ــدات . كــان ل ــاوت تعــاون قائ ويتف

المدارس يف تذليل الصعوبات والتعاون مـع المعلمـات 

 . ن حيث رفع الخطابات للجهات المعنية ومتابعتهام

. توصلنا إلى أن المعيقات تختلف باختالف العمر

وتقل المعيقات التقنيـة، والماديـة، واألسـرية، والزمنيـة 

والمعيقات التي تتعلق بخـصائص طالبـات بـرامج فـرط 

َالحركة كلما كبر الطالب أو كان بمرحلة أعلـى، بمعنـى  ُ َ

تضح عنـد طالبـات مرحلتـي ريـاض أن تلك المعيقات ت

ـــة  ـــات المرحل ـــد طالب ـــة، وتقـــل عن األطفـــال واالبتدائي

ــى اســتقالل  المتوســطة والثانويــة؛ وقــد يعــود ذلــك إل

الطالبة ومعرفتها باستخدام التقنية واالعتمـاد الـذايت، يف 

حين تزداد المعيقات االجتماعية عنـد الطالبـات األكـرب 

 ذلـك إلـى النـشأة سنًا من حيث فتح الكاميرا، وقد يعـود

 . الرتبوية واألعراف االجتماعية

مــا أفــضل الحلــول للتغلــب علــى : الــسؤال الرابــع

ُمعيقات التعليم عن بعد التي تواجه معلمـات الطالبـات 

ذوات اضــطراب فــرط الحركــة وتــشتت االنتبــاه يف ظــل 

 جائحة فيروس كورونا؟

أحد الحلول التي قـدمتها وزارة التعلـيم بنـاء علـى 

ألســرة ووزارة الــصحة، أن تحــضر الطالبــات موافقــة ا

الاليت لديهن سلوكيات مـصاحبة كالخجـل أو العـدوان 

أو حدة يف تشتت االنتباه ونقص االنـضباط أو الطالبـات 

ُغيــر المــستفيدات مــن التعلــيم عــن بعــد أو مــن يــصعب 

عليهن الفهم المجـرد أو مـن تـرى المعلمـة أهنـا بحاجـة 

ة وقـد تـصل إلى حضور المدرسـة، تحـضر نـصف سـاع

ــة ــوم يف األســبوع وفــق إجــراءات احرتازي . إلــى ســاعة ي

يمكن أن تتعـرف المعلمـة علـى مـداخل سـلوك الطالبـة 

وإمكانية تطبيق الخطط العالجية بالتعـاون مـع األسـرة؛ 

قد يـؤدي ذلـك إلـى سـد الفاقـد التعليمـي الـذي حـصل 

وقـد انقـسمت المـشاركات بـين . ُنتيجة التعليم عن بعـد

لقــرار حيـث تــرى المــشاركتان الثالثــة مؤيـد ومعــارض ل

والرابعة أن حضور الطالبة إلى المدرسة ساعد المعلمـة 

ًيف تحديد الفاقد التعليمي محاولة تعويض ذلك الفاقـد، 

وتعتقد المشاركة الثانية أن ساعة واحدة يوم يف األسبوع 

ال تفيد الطالبة؛ وقد يؤدي حضورها إلى انتقـال عـدوى 

 .فيروس كورونا

بعـض الحلـول للتغلـب علـى المعيقـات، وأضفن 

فعددن مرونة تحديد وقت الحصة الدراسية بما يتناسب 

مــع وضــع األســرة والمعلمــة أحــد الحلــول الممكنــة 

لتفـــــادي المعيقـــــات يف مرحلتـــــي ريـــــاض األطفـــــال 

واالبتدائيــة، أو جعــل الحـــصة الفرديــة يف بدايــة اليـــوم 

 ًالدراســي بــدال مــن هنايــة اليــوم، أو أن تكــون الحــصص

علـى سـبيل . الفردية قبل الوقـت الرسـمي لبـدء المنـصة

المثال تبـدأ الحـصص يف المرحلـة االبتدائيـة مـن الثالثـة 

ًعصرا فتكون خدمات الرتبية الخاصة مـن الثانيـة عـشرة 
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ــساء ــة م ــرا حتــى الثاني ًظه ــشاركة الثانيــة . ً ــب الم وتطال

بإمكانية فتح الكاميرا لمراقبـة أداء الطالبـة ليعـود بـالنفع 

كنـت أفـضل فـتح الكـاميرا عـشان الطالبـة « الطالبة على

 .»تشوفني وتتحمس وتشارك

إن المـــستويات العاليـــة مـــن التفاعـــل والتواصـــل 

االجتمــاعي ال يمكــن تحقيقهــا بــسهولة يف التعلــيم عــن 

ُبعــد؛ لــذا قلــة التفاعــل مــن أهــم المــشاكل التــي تواجــه 

وأكـرب عيوبـه هـو  .(Hebebci et al., 2020) المعلمـين

 ,.Ozgem et al) التفاعـل بـين الطالـب والمعلـم غيـاب

2020). 

ًعمومــا، يمكـــن تلخـــيص الحلـــول التـــي قـــدمتها 

المعلمات لمـا يتعلـق بأخطـاء االختبـارات التشخيـصية 

بإعادة تطبيق االختبار التشخيصي وبناء الخطـة الرتبويـة 

الفردية مـن جديـد عنـد حـضور الطالبـة إلـى المدرسـة، 

 بيئة مناسبة لتعلـيم الطالبـة يف وتعاون األسرة على توفير

المنزل بأن تكون هادئة بعيـدة عـن المـشتتات، فـذكرت 

إذا التزم األهل بتـوفير مكـان مناسـب «المشاركة الرابعة 

ــضل ــيم أف ــة التعل ــتكون عملي ــة س ــاد . »للطالب وأن اجته

 Hebebci etحيـث يـذكر . المعلمة يقلل من المعيقـات

al. (2020)ُعليم عن بعد مرتبطة  أن فعالية الدروس يف الت

 .باإلعداد للدرس وإدراك المعلم الحتياجات الطالب

أما فيما يتعلق بملل الطالبة يف أثناء الدرس فتطلب 

المعلمات أخذ قسط مـن الراحـة أو أداء نـشاط حركـي، 

واستخدام أنشطة ومسابقات، والخرائط المعرفية بكثرة 

 مـن للتأكد من ثبـات المعلومـة، محاولـة تحفيـز الطالبـة

خالل إنشاء عقد سلوكي ينتهي بنهاية الفصل الدراسي، 

ــشاركة الــسادسة مــع طالباهتــا حــال  ُحيــث اتفقــت الم

تحصيل الطالبة درجات مرتفعـة يؤهلهـا إلـى الحـصول 

 . على مكافأة مادية يف هناية الفصل الدراسي

 :يف ضوء نتائج الدراسة نوصي بالتالي

لمعلمـين نتائج الدراسة مهمة لمراجعة كفـاءات ا - 

يف القرن الحـادي والعـشرين وكـشف أوجـه القـصور مـن 

ـــضل يف حـــاالت  ـــة إدارة أف ـــة التعليمي ًأجـــل إدارة العملي

ُويتوقــع أن تــصبح ). Sari & Nayir, 2020(الطــوارئ 

ًبـرامج التعلـيم عـن بعـد أكثـر انتـشارا  ُ(Hebebci et al., 

لهــــذا يجــــب أن يكــــون المعلمــــون والطــــالب . (2020

 .لبيئات من خالل عقد الدورات التدريبةمستعدين لهذه ا

ــــيم  - ــــين وزارة التعل ــــراكة ب ــــة ش ــــراء اتفاقي إج

والــشركات التــي تــوفر أجهــزة الحاســب اآللــي لتــسهيل 

حصول الطالب على األجهزة إمـا بالتقـسيط الميـسر أو 

اإلعفاء من الـضرائب أو وجـود كوبونـات تقـدم لألسـر 

 ذوي الدخل المنخفض لتعزيز وصـول جميـع الطـالب

ُللعملية التعليمية عن بعـد بجـودة وتكلفـة مقبولـة تعـزز 

مبادئ المساواة يف الفرص والعدالة االجتماعية والحـق 

ــع بــاختالف مــستوياهتم االجتماعيــة  يف التعلــيم للجمي

 .واالقتصادية
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 تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الـــضرورية بـــشكل أكـــرب -

ــة   ,.Hebebci et al)للــتخلص مــن المــشكالت الفني

2020)  

إتاحة الوصول المجاين إلى االنرتنـت للطـالب  -

والمعلمــين بالتعــاون بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص، 

ـــة؛ إذ  ـــة التعليمي يمكـــن أن يـــسهم يف اســـتمرارية العملي

الوصول إلى التكنولوجيا يمكن أن يجعل عملية التعليم 

 .(Sari & Nayir, 2020)أسهل 

دعم منصات التعليم لخـدمات الرتبيـة الخاصـة  -

 .جود فصول افرتاضية تعنى بخدمات الرتبية الخاصةبو

يجــب أن تكــون هنــاك خطــط واضــحة وســريعة  -

للعودة إلى التعليم الحضوري ومواجهـة الخـسائر التـي 

 . حدثت لطالبات فرط الحركة وتشتت االنتباه

يف الدراســـــات المـــــستقبلية يمكـــــن فحـــــص  -

ــة  ــرط الحرك ــات ذوات ف ــور الطالب ــاء أم ــصورات أولي ت

ــشتت ا ــالهم وت ــع أطف ــد م ــن بع ــيم ع ــاء التعل ــاه أثن ُالنتب

)Hebebci et al., 2020 .( ويمكـن إجــراء المزيـد مــن

ُالدراســات حــول فاعليــة التعلــيم عــن بعــد مــع الطــالب 

 .ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

* * * 
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