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 تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر المعلمين

**د. عبد هللا بن علي الربيعان   *املطرودي عبد الرحمن بن عبد هللا
 

411113654@qu.edu.sa    alrubaian@qu.edu.sa 

 م 02/03/2022تاريخ القبول:  م 09/01/2022 :االستالم تاريخ 

 مللخص: ا

ذوي  الطالب  تواجه  التي  بعد  التعليم عن  تحديات  الكشف عن  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

القصيم من وجهة نظر املعلمين، في حين تكونت عينة صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية في منطقة  

 ( في املدارس االبتدائية في منطقة القصيم  ا( معلم  92الدراسة من  التعلم  كان    ،من معلمي صعوبات 

( معلم58منهم  االستبيان  34و)  ا،(  تصميم  تم  كما  املسحي،  الوصفي  املنهج  استخدام  وتم  معلمة.   )

عدم كفاية املعرفة    :لعديد من النتائج، من أهمهاإلى االدراسة    كأداة لجمع بيانات الدراسة. وتوصلت

ق   خالل ب  من  الطالب  يناسب  لكي  املقرر  على  إدراجها  الالزم  بالتعديالت  التعلم  صعوبات  معلمي  ل 

في استجابات املعلمين حول تحديات   اإحصائي  تعليمهم عن بعد. كما أثبتت النتائج وجود فروق دالة  

ي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية ترجع الختالف الجنس،  التعليم عن بعد الت

نهايتها في  الدراسة  قدمت  كما  الذكور.  لصالح  نتائجها  ، والفروق  على  التوصيات    ،وبناء  من  العديد 

حال   في  التعليمة  املؤسسات  قبل  من  فعالة  تعليمية  بدائل  انقطاع    ،االتصال  مشكالتلتوفير  أو 

 تمكن الطالب ذوي صعوبات التعلم من االستمرار في التعلم وتحصيل الفائدة. نترنتال 

 التعليم عن بعد، صعوبات التعلم، التحديات، املعلم.الكلمات املفتاحية: 

 
 .اململكة العربية السعودية - جامعة القصيم - كلية التربية  -قسم التربية الخاصة  - التربية الخاصةفي  ماجستير *
 .اململكة العربية السعودية - جامعة القصيم - كلية التربية - لخاصةقسم التربية ا - أستاذ التربية الخاصة املشارك  **

DOI: 10.53285/2117-000-014-003 
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Challenges of Distance Education Facing Students with Learning Disabilities from 

the Teachers’ Perspective 
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Abstract: 

The current study aimed to identify the challenges of distance education facing 

students with learning disabilities in the primary schools of Al Qassim region from the 

teachers’ perspective. The study sample consisted of 92 teachers of learning disabilities 

(58) males and (34) females. To achieve the study objectives, the descriptive survey 

method was used by designing a questionnaire to collect the study data. The study 

revealed many interesting findings, the most important of which is teachers’ insufficient 

knowledge of the necessary curriculum modifications needed to meet the needs of their 

students during distance education. The results also revealed statistically significant 

differences in teachers’ responses to distance education challenges facing students with 

learning disabilities in the primary schools due to gender differences, in favor of males. 

Based on these results, it was recommended that effective educational alternatives be 

provided by educational institutions in the case of communication problems or internet 

outages. These alternatives would enable students with learning disabilities to continue 

learning and get the fullest benefits. 

Keywords: Distance education, Learning disabilities, Challenges, Teacher.  
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 املقدمة:

وهذا التطور بدوره أثر بشكل   ،العصر الحالي ثورة كبيرة في مجال التكنولوجيا واملعرفةيشهد  

التعليمية العملية  على  مباشر  وغير  مع   .مباشر  التكنولوجيا  دمج  من  أول  بيرس ي  العالم  ويعتبر 

عام    ،التعليم في  تعليمية  آلة  أول  بتطوير  قام  الحي  1926حيث  ذلك  املؤسسات  ومنذ  عمدت  ن 

 (. 2009التعليمية املختلفة إلى دمج واستخدام التقنية مع التعليم )دورثي، 

هذا ما دعا املؤسسات التربوية إلى ابتكار استراتيجيات عصرية مختلفة مثل أسلوب التعليم و 

الذي غي   التقني  التطور  التكنولوجيا و عن بعد لضمان االستمرارية ومواكبة  إلى  ر مفهوم  دمجها  أدى 

التعليمي املحتوى  النمط  ويقدم هذا  التعليم،  املختلفة    ،مع  واملهارات  املفاهيم  اكتساب  في  ويساعد 

وينمي التعلم الذاتي لديه    ،ي مع املعلم يجابعن طريق برامج االتصال، ويمكن املتعلم من التفاعل ال 

   (.2019صفر وآغا،   ؛2019)علي، 

التعليم عن بعد في اململكة العربية السعودية ليس وليد اللحظة،  الجدير بالذكر أن االهتمام ب

اتفقت اململكة مع شركة )ميتور( املاليزية على تأسيس املركز الوطني للتعليم عن بعد   2006ففي عام  

اللكتروني تصميم  ،والتعليم  من  مراحل  عدة  االتفاقية  للبرنامج  ،وشملت  الكوادر   ،وإدارة  وتدريب 

 . (2019)عميرة وآخرون، وتطويره في املستقبل  ،لتحقيق االستفادة الكاملة من هذا املجال  ؛البشرية

املاضية  الفترة  خالل  ففي  ثماره،  أعطى  قد  والتعليم  بالتقنية  السابق  االهتمام  ذلك  إن  بل 

املدارس   بعدإ اضطرت  املناهج عن  إكمال  التي  ،لى  بعد الجراءات  في مواجهة    وذلك  اململكة  اتخذتها 

املجال هذا  في  كبيرا  إنجازا  اململكة  حققت  وقد  كورونا،  تشير    ،جائحة    الرسمية  الحصائياتحيث 

التعليم إلى  أن إجمالي الطالب على منصة مد  إلى  لوزارة  ، بينما وصل إجمالي  5.020.088رستي وصل 

 . (2020)وزارة التعليم،  420.000 إلى املعلمين واملعلمات

السريعة    وكانت التغيرات  هذه  مواكبة  في  اقة  سب  التعليمية  على  الطارئةاململكة  إذ    ،العملية 

املبادرة    تمت وجيزة  فترة  الرقمية    شاءإنإلى  في  بعد  التياملنصات  عن  الرقمي  التعليم   التي  ،تدعم 

تعليم  حدثاست   منصات  خاللها  الدراس يمن  املراحل  ملختلف  رقمية  التي    مثل  ؛ية  )روضتي(  منصة 

األطفال   رياض  مرحلة  املرحلة    اعتمادها  تم  التي)مدرستي(    ومنصةتخدم    االبتدائية لطالب 

والثان التعليمية    وية،واملتوسطة  املنصات  هذه   الطالب   تمكنإلكترونية    وأدوات  خياراتوتتضمن 

 (. 2022 الدغيم،ومستمر من هذه الخدمات )  فعال بشكل االستفادة من واملعلمين أمورهم  وأولياء

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20200821/1046324611.html
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كما أن أهمية التعليم عن بعد تبرز في األزمات والظروف غير الطبيعية وهي فرصة ملؤسسات  

طرق ومنهجيات تساعد عل استمرار العملية التعليمية، فالبلدان التي تريد   التعليم للعمل على بناء

. فالتعليم يجب أال يقف (2020  )قناوي،  بد أن توفر التعليم في كافة الظروف   النجاح في التعليم ال

   .عند أي حد أو صعوبات أخرى تتعلق بالوقت واملكان واألدوات

الو  املميزات  من  بعد  كثير بالرغم  عن  التعليم  يتيحها  التي  بعض   فإنة  يواجه  قد  النمط  هذا 

أسباب،    ؛التحديات  تقنية  ألن  لعدة  جوانب  تشمل  مختلفة  متغيرات  فيه  تمتزج  بعد  عن  التعليم 

بالحسبان  التي وضعت  تلك  هي  التعليم  النوع من  في هذا  تنجح  التي  فاملؤسسات  وإنسانية،  وإدارية 

أداء لضمان  املتغيرات  هذه  )النظامي  جميع  وفاعلية  بجودة  التعليم  على  والحصول  دوره  منها    كل 

 (. 2015بغدادي،  ؛2020 ،ومحمد

ال  لذوي  بعد  عن  التعليم  تفعيل  أهمية  الدراسات  من  العديد  ذكرت  وتنمية   عاقةحيث 

في التعليم    عاقةاملهارات التكنولوجية لديهم، وأكدت على تذليل العقبات التي تواجه األفراد ذوي ال 

الرسائل   إرسال  خالل  أو  الدرس،  عرض  أثناء  االتصال  انقطاع  عن  تنتج  التي  تلك  مثل  بعد،  عن 

  ؛ 2017  ،لحفناوي ا ؛  2020،  وأبو راوي   إبراهيماللكترونية، ومشاكل ضعف الشبكة وسوء االتصال ) 

 (. 2020السلمي واملكاوي، 

تعلم  بيئة  بعد يمتاز بتوفير  عن  التعليم  إلى أن  Kocda (2020) Genc &  يشيرعالوة على ذلك  و 

التعليم    مرنة، في  املختلفة  التقنية  التحديات  يواجهون  عندما  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  أن  إال 

الحباط والقلق وتدني مستوى التحفيز الذاتي. وهذا بسبب  عن بعد تتشكل لديهم الكثير من صور  

التقنية استخدام  على  الطلبة  تعين  دورات  تقديم  وعدم  الدراسية  املادة  على شرح  املعلمين   ،تركيز 

 (. (Wimberly et al., 2004لكي تدعم تقدمهم في املادة  ،والتعامل مع املنصات التعليمية

و  سبق  مما  تميتضح  الدراسات ؤ ما  ذوي    كده  للطالب  بعد  عن  التعليم  أهمية  السابقة 

ال  وذوي  التعلم  على عاقةصعوبات  وتؤثر  تواجههم  التي  والعقبات  التحديات  من  العديد  ووجود   ،

محاولة   في  الدراسة  هذه  فكرة  جاءت  لذا  الدراس ي،  وتحصيلهم  تحديات لاستفادتهم  عن  لكشف 

باملرحلة االبتدائية في منطقة القصيم من   التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم

 وجهة نظر املعلمين.
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 : مشكلة الدراسة

في   العربية السعودية  ولة من املؤسسات التعليمية في اململكةبالرغم من الجهود الكبيرة املبذ

ن هذا التحول السريع واملفاجئ قد يقف فإ  ،فضل وأكمل وجهتقديم خدمات التعليم عن بعد على أ 

 ذوي   الطالب  تعليم  في  املعوقات التي تؤثر  درجة حدة   وتزداد  ،تمجموعة من التحديات والعقبا أمامه  

ا ملا تختص به هذه الفئة من خصائص، ومشالتعلم  صعوبات أكاديمية ونفسية تستلزم    تكال ؛ نظر 

 (. 2020العمل معهم بطرق وأساليب تناسب خصائصهم )السلمي واملكاوي، 

عن للتعليم  املفاجئ  عدة   واالنتقال  بسبب  التحديات،  بعض  يواجه  قد  الفئة  لهذه  بعد 

أ  كما  والطالب،  املعلم  تواجه  قد  الدراساتإليشارت  صعوبات  بعض  األساليب   ،ها  في  تتمثل  وهي 

، والتي تظهر في عدم وجود برمجيات تعليمية كافية لهم عاقةوالتقنيات املستخدمة لتدريس ذوي ال 

وفي حالة وجودها تكون عبارة عن عرض املحتوى    ،صهمومصممة بشكل يتماش ى مع قدراتهم وخصائ

أو مع املعلم   بينهم  التفاعل فيما  إيجاد فرص تمكنهم من  القريني    ؛2013)الشرقاوي،  التعليمي دون 

 . (2020والحارثي، 

وبعد  ،ن على نظام التعليم عن بعد وكيفية عمله وتطبيقه في املدارسيومن خالل اطالع الباحث

في   في منصة مدرستي  بعد  التعليم عن  التعلم، عن نظام  املقابالت مع معلمي صعوبات  إجراء بعض 

معوقات  هناك  أن  مبدئيا  تبين  املجال  نفس  في  السابقة  الدراسات  على  واالطالع  الحالية،  الفترة 

بيانات الدخول للمنصة  ،إدارية أنه ال توجد طريقة واضحة أو مرجعية متكا  ،كتوفر  ملة لعمل  كما 

 .معلمي صعوبات التعلم عن بعد

والتعليم   بعد  عن  التعليم  بين  العلمية  املادة  لشرح  املستخدمة  األساليب  في  تباين  فهناك 

مالحظة وتوجيه مباشر من قبل املعلم، مثل صعوبات  إلى  التقليدي خاصة في الصعوبات التي تحتاج  

انع أو  محدودية  لوحظ  كما  القلم،  مسك  ومهارة  التعلم المالء  صعوبات  معلم  بين  التواصل  دام 

 ومعلم التعليم العام، مما نتج عنه بعض املشاكل في تنسيق جدول الطالب ذوي صعوبات التعلم.  

لى احتمالية وجود بعض العقبات لدى بعض األسر وعدم توفر جهاز  إ وأشار بعض املعلمين  

 للمنصة. للطفل يمكنه من الدخول 

ليم التقليدي عن التعليم عن بعد قد يفتقر بعض املعلمين فمع اختالف طرق وأساليب التع

أتم   على  بعد  عن  التعليم  خالل  من  للطالب  الدراسية  املادة  وتوصيل  شرح  في  املطلوبة  املهارة  إلى 

من   االستفادة  في  قصور  إلى  أدى  ما  وهذا  والتقنيات  شكل،  بعد  عن  التعليم  تقنيات  توظيف 
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صعوبات   ملعلمي  املتاحة  االبتدائيةاللكترونية  باملرحلة  تدريبية    ؛التعلم  دورات  وجود  عدم  بسبب 

  .(Burgstahler, 2015 ؛2015)أبو املجد والشريف،  تعزز املعرفة واملهارة لديهم في هذه األدوات

أن معلمي ذوي صعوبات التعلم يواجهون تحديات عديدة فيما    Michigan (2019)شارأ كما  

بمع وإجراء  يتعلق  املناهج رفة  شرح  في  املستخدمة  والطرق  األساليب  على  الالزمة  التعديالت 

أو حتى إذا استدعى األمر إجراء بعض التعديالت على املناهج نفسها بما يناسب خصائص   ،التعليمية

وقدرات الطالب ذوي صعوبات التعلم، كذلك قلة الخبرة واملهارة لديهم في استخدام منصات التعليم  

 عن بعد.

التعليم  في    التحديات  دراسة  ضرورة  زتبركما   ناقشت العوامل الداعمة لتحقيق  قد  أن وزارة 

اللكتروني م 
 
التعل إلى  ل  التحو  عن  الناتجة  التشغيلية  أو   ،الكفاءة  تقنية  العوامل  هذه  كانت  سواء 

أكاديمية، وأكدت الوزارة أن التعليم عن بعد لم يعد تعليم طوارئ مرتبطا بأوضاع محددة أو خالل  

خيار   سيكون  بل  فقط،  واألزمات  علية   امستقبلي    ااستراتيجي    ا الجوائح  العمل  يمكن  مستمر  بشكل 

 .(2021)وزارة التعليم،  واالستفادة من خدماته

ذوي أ لذا    الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  تحديات  ملعرفة  الدراسة  هذه  فكرة   تت 

 صعوبات التعلم.

 أسئلة الدراسة: 

تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية ما هي   -1

 من وجهة نظر املعلمين؟

بين استجابات املعلمين حول تحديات التعليم عن بعد التي    ااحصائي    دالة  فروق  توجد  هل -2

التعلم صعوبات  ذوي  الطالب  ا تعزى    ،تواجه  ال إلى  نوع تيةملتغيرات  الخبرة،  )الجنس،   :

 الصعوبة، الدورات التدريبية في مجال التعليم اللكتروني(؟     

 أهداف الدراسة: 

 ية:ت تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف ال

باملرحلة  -1 التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  تحديات  عن  الكشف 

 االبتدائية في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمين. 

حول  -2 القصيم  منطقة  في  االبتدائية  باملرحلة  املعلمين  استجابات  بين  الفروق  تحديد 

نظام من  الصعوبات  ذوي  الطالب  استفادة  على  املؤثرة  تعزى    التحديات  بعد  عن  التعليم 
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التعليم التيةللمتغيرات   مجال  في  التدريبية  الدورات  الصعوبة،  نوع  الخبرة،  )الجنس،   :

 اللكتروني(. 

 أهمية الدراسة: 

تتضح أهمية الدراسة في ندرة البحوث العربية التي اهتمت بدراسة تحديات التعليم عن بعد 

السعو  البيئة  في  التعلم  الطلبة ذوي صعوبات  والتعليم  لدى  بعد  التعليم عن  أهمية  إلى  دية. إضافة 

العلمي واملعرفي والتكنولوجي التطور  التعلم ذاتيا وتطوير  بما    ،اللكتروني ملواكبة  يمكن الطالب من 

 ذواتهم، خصوصا في ظل الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا.  

محتوى   إذ إلى  الدراسية  الكتب  بتحويل  ملزمين  وضحاها  ليلة  بين  أنفسهم  املعلمون  وجد 

بعض الصور التي تؤثر على سير العملية التعليمية. لذا    هرقمي، وهذا التحول السريع قد يترتب علي

فريدة   الدراسة  هذه  العربي  فيتعد  الوطن  مستوى  على  الباحث  ،نوعها  علم  حد  إنها حيث  ،  نيعلى 

التعليم عن بعد للطلبة ذوي صعوبتعكس   الحالي وترصد تحديات  التعلم من وجهة نظر  الواقع  ات 

 املعلمين. 

أنظار املختصين واملسؤولين  سالبحث  فإن هذا  لذا   في لفت  التكنولوجيا   إلىيسهم  استخدام 

 وتصميم البرامج واألدوات التي تتناسب مع احتياجات وخصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم. 

 الدراسة: حدود 

برامج صعوبات   في  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  معلمي صعوبات  على  الدراسة  هذه  تطبيق  تم 

، وهي إدارة تعليم بريدة واملكاتب التابعة  التعليم بمنطقة القصيم   لداراتالتعلم في املدارس التابعة  

عددهم   والبالغ  واملذنب،  والبدائع  والرس  عنيزة  تعليم  وإدارات  )لها،  ا  (113تقريبا    ومعلمة،  معلم 

 هـ. 1443/  1442وذلك خالل الفصل الدراس ي األول من العام 

 الدراسة: مفاهيم 

 عن بعد:  التعليم

منظمة اليونسكو بأنه: "عملية تربوية يتم فيها كل/أغلب التدريس من شخص بعيد في    تعرفه

بينهم تتم من خالل وسيط معين أن أغلب االتصاالت  التأكيد على  املتعلم، مع   "املكان والزمان عن 

(, UNESCO ,2020 Para.3). 
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إجرائي   بعد  عن  التعليم  الدراسة    اويعرف  هذه  من  بفي  النمط  ذلك  يقدم أنه:  الذي  التعليم 

قبل    افرص من  مباشر  إشراف  دون  التعلم  صعوبات  برنامج  في  املدرجين  للطالب  وتدريبية  تعليمية 

 املعلم، عن طريق استخدام برامج االتصال املختلفة أو املنصة الدراسية املصممة من قبل الوزارة. 

 :صعوبات التعلم

النفسي العمليات  من  أكثر  أو  واحدة  في  اضطرابات  فهم "هي  تتضمن  التي  واألساسية  ة 

والكالم،  والتفكير  االستماع  اضطرابات  في  تبدو  والتي  املنطوقة  اللغة  أو  املكتوبة  اللغة  واستخدام 

والرياضيات الخط(،  التعبير،  )المالء،  والكتابة  بالعوق    ،والقراءة،  تتعلق  أسباب  إلى  تعود  ال  والتي 

وزارة  )"  ع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية األسريةالعقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنوا

  (.10، ص. 1437التعليم، 

 : التحديات

"تطورات أو متغيرات أو مشكالت أو صعوبات أو :  أنهابالتحديات    (2، ص2003)زكريا  يعرف  

في مناحي الحياة ومجاالتها، نابعة من البيئة   ،عوائق اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أو غير ذلك

 على مستقبل الفرد أو املجتمع أو الدولة".  ا أو خطر   ا املحلية أو القليمية أو الدولية، وتشكل تهديد  

 
 
إجرائي  عر  وت الدراسة    ا ف  العملية    :بأنهافي هذه  تؤثر بشكل سلبي على سير  التي  العوامل  كافة 

تأثرها   بعد  وأ التعليمية من خالل  التعليم عن  بنظام  الطالب ذوي صعوبات  و   ،ارتباطها  تواجه  التي 

 التعلم في املرحلة االبتدائية. 

التعليم عن بعد أبعاد مختلفة لتحديات  الدراسة أربعة  تالي    وتشمل هذه  مع تعريفها   اتوضح 

 الجرائي: 

   تحديات تتعلق باملعلم:

املعلم  وهي   ومهارات  قدرات  ضعف  سببه  تحدي  نحو أي  الدافعية  بسبب  ذلك  كان  سواء 

نقص الخبرة واملهارة في استخدام األساليب املساعدة في نظام التعليم عن   مأ  ،أنماط التعليم عن بعد

 بعد.

  تحديات تتعلق بالتقنية:

أي إشكال تقني وتكنولوجي يواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم واملعلمين، ويكون سببا في وهي 

 السلبي على العملية التعليمية. التأثير  
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  تحديات تتعلق باملنهج:

التعلم  للطالب ذوي صعوبات  الدراس ي  املنهج واملحتوى  بتصميم  تتعلق  التي  التحديات   ، وهي 

 وكانت سببا في التأثير عل تعليمهم، والتي ظهرت فقط عند استخدام نظام التعليم عن بعد.

  تحديات تتعلق بالبيئة التعليمية:

الت لتلقي وهي  وأسرته  الطالب  قبل  من  املعتمد  املكان  أو  الدراسية  للقاعة  املصاحبة  حديات 

 والتي كان لها تأثير سلبي على تفاعل وتقدم الطالب.  ،التعليم عن بعد في املنزل 

 :اإلطار النظري 

 : ليم عن بعدالتع

التي حرصت   التعليمية  للمؤسسات  الحديثة  التوجهات  بعد أحد  التعليم عن  فيها على يعتبر 

توفير التعليم لجميع أفراد املجتمع غير القادرين على االلتحاق بالتعليم الحضوري بشكل منتظم في  

املختلفة الظروف  لوجود    ؛كافة  أخرى    إعاقةنظرا  صعوبات  أي  وجود  أو  الحضور  من  تمنعهم 

 (. 2021، عبدهللا)

مراحل  بعدة  مر  بعد  عن  للتعليم  التاريخي  املنظور  أن  ) فقد    ،كما  الحميدي  أن  1985ذكر   )

وهذه  للطالب،  البريد  طريق  عن  إرسالها  عبر  املناهج  دراسة  فيه  تم  بعد  عن  للتعليم  األول  الجيل 

والذي كان بأدوات أكثر    ،املرحلة تسمى بدراسة املراسالت. ومن ثم أتى الجيل الثاني للتعليم عن بعد

 ، وخاصة املراسلة عن طريق الفاكس   ،ألول ومجموعة أكبر من وسائل العالم واالتصال من الجيل ا 

الثالث الجيل  أما  التلفزيون،  في  الدروس  متابعة  التي    أو  التسعينات  خالل  فظهر  بعد  عن  للتعليم 

التكنولوجيا في  كبير  تطور  فيها  والحواسيب   تواستخدم  ،حدث  الالسلكية  االتصال  طرق  فيها 

 (Dodo & Parwada, 2013). اللكترونية

 التعليم عن بعد: تعريف 

استخدام  خالل  من  التعليمية  األهداف  تحقيق  إلى  يسعى  منظم  أسلوب  بعد  عن  التعليم 

لكي تتيح التفاعل بين الطالب   ،وتوفير فيديو وصوت وصورة من خاللها  ،أساليب تكنولوجية حديثة

لشخص ي إلى واملعلم واملحتوى الدراس ي، كما يتيح هذا النمط للطالب التعلم دون الحاجة للحضور ا 

 (. (Basilaia & Kvavadze, 2020املدرسة 

ومليكة  هوعرف لتمكن ب(  2021)  الزهرة  متنوعة  تكنولوجية  تعليمية  وسائط  يتيح  نظام  أنه 

( ويتيح حرية أكبر نترنتاملتعلم من تلقي ونقل املعرفة منها: )خدمات املناقشة والبريد اللكتروني وال 
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يتعلق   فيما  التعلم للمتعلم  ودعم  املتعلم  استقاللية  على  األسلوب  هذا  ويعتمد  والزمان،  باملكان 

 الذاتي. 

افع   مميزات التعليم عن بعد: و دو

زاد االنتشار والقبال في الونة األخيرة على برامج التعليم عن بعد وهذا يرجع بشكل أساس ي إلى  

بدور  الذي  امللحوظ  والتكنولوجي  التقني  العمل  هالتطور  على  و أثر  عام  بشكل  التعليمية  في  أسية  هم 

 (.  2019بد منه )بوجالل،  ال  ا تطورها، وجعل دمج التقنيات التكنولوجية مع التعليم أمر  

التعليم عن بعد   التي تشجع على استخدام  الدوافع  التكنولوجي من أهم  التطور  وأصبح هذا 

الجانب   مع  الجديدة  التقنيات  من  العديد  انخراط  إلى   ، التعليمي واالجتماعي واالقتصاديبالضافة 

 (. 2017تأثيرها على الكثير من الجوانب وسير الحياة بشكل عام )الفرا، التي يظهر و 

إن التعليم عن بعد له مميزات وفوائد عديدة، حيث يعتبر من أفضل الطرق لضمان استمرار 

والزم املكان  قضايا  يراعي  بعد  عن  فالتعليم  على جودته،  والحفاظ  أكبر  التعليم  ومرونة  بفاعلية  ان 

املؤسسات   قبل  من  والطالب  للمعلم  املمنوحة  الصالحيات  حدود  في  التقليدي،  بالتعليم  يتم  مما 

 (.  (Smedley, 2010التعليمية  

 
 
ويمك وميسر،  سهل  بشكل  املعلومات  من  قدر  أكبر  إلى  الوصول  يتيح  النمط  هذا  أن  ن  كما 

عالقات  تكوين  من  قبل بفيما  والتفاعل    ،املتعلمين  من  املصممة  واملنصات  املنتديات  خالل  ينهم 

 & Arkorfulاملؤسسة التعليمية، وتقليل حواجز الخوف فيما يتعلق باملشاركة والتفاعل مع املعلم )

Abaidoo, 2015 .) 

( أن التعليم عن بعد فعال من حيث التكلفة، فالطالب ال يحتاج  2020)  خالد  في حين أضاف

ت للحصول على التعليم، كذلك املؤسسات التعليمية تستطيع الوصول أن يسافر ويقطع املسافا إلى  

 إلى أكبر قدر من الطالب دون الحاجة إلى زيادة عدد املباني أو الفصول. 

كما يعزز التعليم عن بعد التعلم الذاتي للطالب ويكسبه مهارات البحث عن املعلومة وأخذها 

ا  بين  الفردية  الفروق  ويراعي  مصدر،  من  أكثر  يتاح  من  املتزامن  غير  التعليم  خالل  ومن  لطالب، 

 (. (Smedley, 2010للطالب التعلم بحسب قدرته وسرعته في اكتساب املعلومة  

 
 
من استغالل ومواكبة التطور    نانالجدير بالذكر أن من أهم مميزات التعليم عن بعد أنه يمك

مبيوتر في نقل وعرض املعلومات  الكبير في التقنية والتكنولوجيا ودمجها مع التعليم، فاستخدام الك

 & Arkorfulواستغالل الخدمات املقدمة فيها بشكل فعال )   نترنتيساعد من االستفادة من شبكة ال 
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Abaidoo, 2015 
 
ويمك املعرفة  (.  لشرح  املصادر  تنويع  من  والطالب  املعلم  اكتسابن  وعدم هاأو   ،

املناهج  و الرك في  املوجود  املحتوى  إلى  الرقمية  ن  املكاتب  إلى  الولوج  لهم  يتيح  بل  فقط،  الدراسية 

 (.2017واالستفادة من املصادر املتنوعة فيها )الفرا،  

 تحديات التعليم عن بعد: 

إن املتطلبات التي تساعد على انتشار هذا النوع من التعليم قد ال تكون مثالية في كل جوانبها  

و  التقنية  التحديات  من  للعديد  عرضة  تكون  وصعوبة بل  التكنولوجي  التطور  سرعة  تفرضها  التي 

امللكية  الفكر وحقوق  القوانين وحماية حرية  في تشريع  تظهر  قانونية  وتحديات  لها  التعليم  مواكبة 

أن تطبيق تقنيات التعليم عن بعد بشكل فعال   Ayyad et al (2020)(. في حين يرى  2019)بوجالل،  

كثيرة عراقيل  بشكل إإذ    ،يواجه  يعتمد  األسر    نه  فبعض  للطالب،  املعيش ي  املستوى  على  أساس ي 

السيما عند كثرة وتعدد األبناء في   ،نترنتتواجه تحديات مادية في توفير أجهزة حاسوب وخدمات ال 

 املنزل الواحد. 

ير واستبدال طرق االختبارات التقليدية يكما أنه قد تضطر بعض املؤسسات التعليمية إلى تغ

، وألن تلك األساليب جديدة على املعلمين والطالب، فمن املرجح نترنتر ال بأساليب تقييم حديثة عب

( الطالب  لتقييمات  الكلية  الدرجة  على  يؤثر  بدوره  وهذا  القياس،  في  األخطاء  تكثر   et al., 2020أن 

Piopiunik.)  

التحديات واملعوقات التي تواجه التعليم عن بعد على   (2011وبينت دراسة لونيس واشعالل )

املجتمع في  املستويات  والبرمجة  ،مختلف  التقنية  في  املتخصصة  الكوادر  ندرة  في  تكمن  مع   ،والتي 

 ضرورة االعتماد عليهم في إدارة النظام وتقديم الدعم الفني للمنصات والبرامج التعليمية. 

 
 
قتصادية مع وجود تكلفة عالية في هذا النوع من التعليم  غفل العوائق االمن املهم كذلك أال ن

 ،زل امن خالل توفير األجهزة اللكترونية واألدوات الالزمة سواء في املؤسسات التعليمية أو من في املن

 (.  2015قبل أولياء األمور، وتصميم البرامج واملنصات الدراسية وتطوير املحتوى الرقمي )الباروني، 

، ضعف املهارات في استخدام األدوات واألجهزة اللكترونية عند بعض اأيض    ،من التحديات و 

أساس ي بشكل  بعد  عن  التعليم  نمط  عليها  يعتمد  والتي  والطالب  الضعف    ،املعلمين  هذا  فينعكس 

للطالب املعلومة  وتوضيح  إيصال  طرق  على  مباشرة  سير   ،بصورة  في  املشاكل  من  العديد  لتسبب 

 (.(Nguyen & Duong, 2021الدرس 
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على مستوى الواجبات واالختبارات، فهناك تحديات كبيرة في تطبيقها أو إعطاء تكليف منزلي  و 

للطالب فمستوى األمان والرقابة ال يستطيع املعلم ضبطه وقد يواجه الطالب مشاكل في فهم صيغة 

 (.  2021األسئلة وال يستطيع املعلم توضيحها لهم في نفس الوقت )عبدالقادر، 

يات التعليم عن بعد والخيارات املتعددة في مصادر إيجابمع كل مميزات و   هبالذكر أنالجدير  

للمجتمع   وفرها  التي  الراحة  يواجه موج فإ التعلم وسبل  وردود   ةنه  باالتجاهات  يتعلق  فيما  شديدة 

 (. 2021)القحطاني، الفعل السلبية من قبل أفراد املجتمع وعدم القبال على هذا النوع من التعليم 

 : عاقةالتعليم عن بعد مع ذوي اإل 

ال   ا نظر   ذوي  وتأهيل  تعليم  أصبح  التعليم، فقد  في مجال  الضخم  لكافة   اتحدي    عاقةللتطور 

بل إن التهاون في تعليمهم يشكل عائقا في    ،املجتمعات، وتعليم هذه الفئة ليس من مبدأ إنساني فقط 

ا ذوي  تعليم  إهمال  ويعد  الدول،  املجتمعات    عاقةل نمو  في  األمية  انتشار  عوامل  أكبر  أحد  من 

 (. 2021)شحاتة، 

ال  ذوي  تعليم  في  والتكنولوجيا  التقنية  دمج  أصبح  ال  عاقةكما  منه  أمرا  في   ،بد  يساعد  فهو 

زيد املتعة والتشويق في تعليم الطالب  يمواكبة التطور التكنولوجي على كافة مناحي الحياة، كما أنه  

و تيح  يو  األساليب،  في  التنويع  عليهم  ي للمعلمين  والشراف  أبنائهم  متابعة  األمور  ألولياء   -Alسهل 

Shammari, 2008).) 

ال  لذوي  التكنولوجيا  قدمتها  التي  والخدمات  التسهيالت  كل  من  الرغم  واملعلمين   عاقةوعلى 

  ، وهذه التحدياتاساتنه قد تواجههم العديد من التحديات والعقبات التي ذكرتها العديد من الدر فإ

 : التيةفي الفقرات  ةمبين

 
ً

اإللكترونية    : أوال التعليمية  للوسائل  األمثل  االستخدام  من  تحد  التي  بمعلم  و التحديات  تتعلق 

 عاقة ذوي اإل 

هذا إ  في  دورهم  أن  بالذكر  والجدير  بعد،  التعليم عن  عملية  أساس ي لنجاح  املعلمين  دور  ن 

ضروريا جدا لنجاح هذه العملية، من خالل التدريس املتزامن املباشر، النمط ال يتضاءل بل يصبح  

 (.  2021رشاد الطالب في التعلم الذاتي )عرقات، إ عند توجيه و  فعاال ا أيضا يلعب املعلم دور 

ن مهمة املعلم أصبحت أكثر صعوبة  فإ وعلى الرغم من التطور التقني وتنوع املصادر الرقمية  

لتحد ملواجهته  السابق،  يكون  من  وأن  نفسه  تطوير  في  يستمر  أن  تلزمه  وثقافية  اجتماعية  يات 
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محمود،  منفتحا على العديد من العلوم واملعرفة ليتمكن من االبتكار ومواجهة التحديات املختلفة )

2020.) 

  أدى إلى عاقةأن نقص الوعي وعدم وضوح الجراءات ملعلمي ذوي ال  Zongozzi (2020)ويذكر 

املعلم  يستطيع  وال  املنهج  على  تطرأ  التي  املشاكل  إلى  إضافة  التعليم،  وجودة  مخرجات  في  ضعف 

 . عاقةتداركها لقلة خبرته، كذلك قلة خيارات الدعم والتعزيز للطالب ذوي ال 

املعلمكما   يواجه  في  و قد  تحديات  أيضا  ذوي ن  الطالب  لتعليم  وطرق حديثة  أساليب  ابتكار 

الحركية الذينأو    ،العاقات  شديدة،    الطالب  عقلية  إعاقات  األساليب  نظرا  لديهم  الختالف 

حضوريا معهم  يتم  كان  عما  بعد  عن  التعليم  في  التقنية   ،املستخدمة  الوسائل  مناسبة  ولعدم 

 (.2020)بني ملحم، املستخدمة لتطوير مهاراتهم أو جوانب الصعوبة لديهم 

تتعلق   : اثانيً  والتي  اإللكترونية  التعليمية  للوسائل  األمثل  االستخدام  من  تحد  التي  التحديات 

 عاقة بذوي اإل 

ال   انظر   ذوي  التعليمية  عاقةألهمية  املنظومة  املثيرات    ،في  بعض  توفر  يستلزم  تعليمهم  وألن 

ف  بعد،  عن  التعليم  برمجيات  في  تتوفر  ال  قد  التي  والحسية  لتنمية  إن  البصرية  بحاجة  بعضهم 

والتركيب الفك  طريق  عن  الحركية  ل  املهارات  والبصر  اللمس  لحاسة  الحاجة  عمليات أو  تطوير 

 (. 2021التواصل )شحاتة، 

ضرو   Mohamed (2018)ويؤكد   لخصائص  على  واملعلمين  املدرسية  الدارات  مراعاة  رة 

ال  ذوي  الطالب  لتحقيقها  عاقةوقدرات  اللكترونية  الوسائل  واعتماد  املناهج  تصميم  لتكون    ؛عند 

التدريب للطالب   الفهم مع توفير  كيفية استخدام جهاز  على  مناسبه لقدراتهم لتجنب مشاكل عدم 

 الكمبيوتر. 

التي تواجه الطالب ذوي 2020حيث كشفت دراسة السلمي واملكاوي ) ( عن بعض التحديات 

ولغة الشارة،    ،السمعية، مثل قلة املحتوى في املكاتب الرقمية الداعم لخصائص هذه الفئة   عاقةال 

ال  ذوي  للطالب  املعلمين  قبل  من  منزلية  أنشطة  تقديم  تطور   عاقة وعدم  في  تساعد  السمعية 

الفكرية عن بعد يواجه العديد من التحديات، بسبب ضرورة    عاقةمستواهم. كما أن تعليم ذوي ال 

في تعليمهم التع  ؛تفعيل دور األسرة ومشاركتها  ليم، النشغال مما سبب صعوبات في تطبيق ومتابعة 

الفئة   هذه  تعليم  الحتياج  وخاصة  الخبرة  وقلة  النتائج  إلى  األسرة  على  للحصول  الصبر  من  الكثير 

 (. 2021)الشريف وشقدار، 
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 التعليم عن بعد مع ذوي صعوبات التعلم:

التعلم   ذوي صعوبات  الطالب  مساعدة  إلى  بعد  عن  التعليم  في  املستخدمة  األساليب  تهدف 

لضمان حصولهم على التعليم وتحقيق إمكانيتهم الكاملة، فهي تعوض بعض جوانب القصور لديهم  

تشتت   سلوكيات  بعض  وتحسين  املعلم  مع  املشاركة  وفاعلية  التوتر  من  التخلص  على  وتشجعهم 

وتأخذ األساليب املستخدمة في التعليم عن بعد دورا مهما في تعزيز  (.  2021ي وعليوان،  )قمقان االنتباه  

لذوي صعوبات   البصري  الحركي  والتآزر  البصري  التمييز  البصري عن طريق تطوير  الدراك  مهارات 

  وتساعد أيضا في تطوير مهارات الدراك السمعي وتوفر العديد من الخيارات والبرامج للتغلب   ،التعلم

 (. 2021على صعوبات الكتابة )غانم وبن صغير، 

ولتحقيق التعليم عن بعد لهذه الفئة بشكل فعال، يجب تقديم دورات تدريبية للطالب ذوي  

التعلم   اللكترونيةعلى  صعوبات  الوسائل  مع  التعامل  على    ،كيفية  كما يجب  الدراسية،  واملنصات 

وأن تكون املواد التعليمية   ،وتقديم املناهج مراعاة قدرات وخصائص الطالب  ،املعلمين عند تصميم

 . (Cook & Gladhart, 2002)ومناسبة لقدراتهم  ،متنوعة

( الكرى والنعيم  التعلم خاصة 2021ويشير  إلى وجود تحديات تواجه معلمي ذوي صعوبات   )

ي للطالبفيما  والمالء  الكتابة  مهارات  بتحسين  الحسية   ،تعلق  التدريس  طرق  استخدام  وصعوبة 

 لقلة الرقابة والدعم من قبل أولياء األمور خالل الدرس. ؛بالضافة إلى التشتت املتكرر لديهم ،معهم

ي   ذو كما  الطالب  مستوى   و ظهر  وتدني  والحباط  الخوف  صور  من  الكثير  التعلم  صعوبات 

استخدام   ،الذاتيالتحفيز   وصعوبة  بعد،  عن  التعليم  في  التقنية  التحديات  مواجهتهم  عند  وذلك 

وجدت   إذا  التقنية  املشاكل  مع  التعامل  في  الخبرة  قلة  مع  بعد  عن  للتعليم  الداعمة  التطبيقات 

Wimberly et al., 2004)  .)  منصات أن  التعلم،  صعوبات  ذوي  الطالب  تواجه  التي  املشاكل  ومن 

بعد ال تسمح بإعطاء وقت إضافي عند أداء االختبارات، بسبب احتياجهم للتدريب على   التعليم عن

وهذا بدوره أدى إلى نقص الدافعية لديهم وأثر على مستوى وجودة   ،استخدام املنصات اللكترونية

 (. 2020وتحصيلهم الدراس ي )القرني والحارثي،  ،املخرجات التعليمية لهذه الفئة

ذو و املعلمولكي يستطيع   التعليم بشكل   و ن  وتقديم  التحديات  تلك  التعلم مواجهة  صعوبات 

املوا  مثل  املساعدة  الستراتيجيات  بعض  استخدام  يجب  للطلبة،  بأخذ  ءفعال  تكون  التي  مة 

لتحقيق  عليها  مبنية  املقرر  أهداف  لتكون  االعتبار  بعين  واحتياجاتهم  وقدراتهم  الطلبة  اهتمامات 

الطال  جميع  عند  استثناء  التقدم  دون  كذلك  (Al-Saeedi, 2021)ب  تستخدم  كما  ستراتيجية إ . 
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لهم   أكثر مناسبه  التعلم بطرق مختلفة  للطلبة ذوي صعوبات  الدراس ي  املنهج  لتوفير وشرح  التنويع 

تغ غير  املنصات  في  ير  يمن  في  املتوفرة  واأللعاب  األنشطة  إلى  واللجوء  األساسية  املنهج  طبيعة 

تس والتي  املعلم  اللكترونية  لديه    علىاعد  التشتت  وتقليل  الطالب  انتباه  وعليوان، جذب  )قمقاني 

2021 .) 

 : الدراسات السابقة

( بدراسة هدفت إلى تقويم واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من  2020قام محمود ) 

الطال  استفادة  مدى  تقييم  طريق  عن  باألردن  والطلبة  واملعلمين  املدارس  مديري  نظر  من وجهة  ب 

اندماجهم بأساليب التعليم عن بعد، كذلك العقبات التي تواجه املعلمين في عملية التعليم عن بعد  

(  90)و  ،وطالبة  ا( طالب169و)  ،( معلما ومعلمة320أثناء جائحة كورونا. وتكونت عينة الدراسة من )

النتائج  العديد من  إلى  الدراسة  البحث، وتوصلت  في  الوصفي  املنهج  الباحثة  مديرا ومديرة، واتبعت 

 من أهمها:  

أن نسبة عالية من عينة الطالب لم يتقيدوا بزمان ومكان للوصول للمعلومة أو التواصل مع 

ل   ،املدرسة الوصول  الطالب  يستطيع  والحاسوب  الحديثة  الهواتف  استخدام  أي  فمع  في  لمعلومة 

بعد التعليم عن  تواجه  التي  التحديات  بين  النسبة  تفاوتت  أيضا  وزمان،  أهمها سهولة   ،ظرف  ومن 

 لقلة الرقابة والشراف املباشر من قبل املعلم وعدم تفعيل دور الرقابة من األسرة. ؛غش الطالب

دراسة   معلمي    Cagiltay et al (2019)وهدفت  وتجارب  تصورات  عن  الكشف  التربية  إلى 

ال  ذوي  تعليم  في  والتكنولوجيا  الحديثة  التقنيات  استخدام  حول  هذه عاقةالخاصة  تطبيق  وتم   ،

وتكونت عينة الدراسة   ،في الدراسة  ،الدراسة بمدينة أنقرة التركية واستخدم الباحث املنهج الوصفي

( الخاصة27من  للتربية  معلما   )،  ( املقابل6من  الباحث  واعتمد  مختلفة،  مدارس   ) 
 
أداة لتحقيق   ة 

   من أهمها: ،لعديد من النتائجإلى اأهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة 

قبلوجود   من  التكنولوجيا  استخدام  في  لعدم   قصور  وذلك  الدرس،  إعطاء  خالل  املعلمين 

الالزمة األدوات  التحتية  ،توفر  البنية  املدارس  ،وضعف  إدارات  قبل  من  الدعم  أبدى    ،وقلة  كذلك 

وذلك    عاقةية موقفهم عندما يتعلق األمر بدمج التكنولوجيا مع تعليم ذوي ال إيجابغالبية املعلمين  

 لتحسين جودة النتائج الدراسية ورفع مستوى الطالب. 

( التعرف على تحديات التعليم عن بعد لدى الطالب ذوي 2020كما حاول السلمي واملكاوي ) 

انت   عاقةال  في ظل  كورونا(السمعية  )جائحة  ومميزات    ،شار  متطلبات  على  التعرف  وذلك عن طريق 
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السمعية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، عن   عاقةالتعليم عن بعد للطالب ذوي ال 

( على  طبقت  استبانة  لل 391طريق  معلما  ومصر،   عاقة(  السعودية  في  الدمج  مدارس  في  السمعية 

أن من الدراسة  نتائج  ال   وأظهرت  التي تواجه معلمي ذوي  التحديات  السمعية عدم وجود    عاقةأهم 

بعد عن  الطالب  تعليم  في  مهارتهم  تعزز  تدريبية  تحدي  ، دورات  شكلت  الدراسية  املناهج   ا كذلك 

بعد  ؛للطالب بتعليمها عن  يسمح  بشكل  لم تصمم  املؤهلة وضعف   ،ألنها  الكوادر  قلة  بسبب  وهذا 

 البنية التحتية التكنولوجية.

( والشريف  املجد  أبو  توظيف 2015وأجرى  معوقات  على  التعرف  منها  الهدف  كان  دراسة   )

هذه   إجراء  وتم  السعودية،  العربية  باململكة  التعلم  صعوبات  معلمي  تواجه  التي  التعليم  تقنيات 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  الدراسة،  في  الوصفي  املنهج  اتباع  وتم  املكرمة  مكة  في  تحديدا  الدراسة 

وتم اعتماد االستبانة أداة للدراسة والتي كانت مكونة من خمسة محاور    ،معلم صعوبات تعلم  ( 70)

عبارة47و) في   ،(  التعلم  معلمي صعوبات  لدى  وتحديات  معوقات  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 

االبتدائية املرحلة  في  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  مع  التعليم  تقنيات  املعوقات   ،استخدام    وكانت 

عن املدرسية  :عبارة  والدارة  باملعلم  خاصة  الدراسة    ،)معوقات  وأوصت  باملنهج(  خاصة  معوقات 

 ضرورة تدريب املعلمين ذوي صعوبات التعلم عن طريق دورات مهتمة في مجال تقنيات التعليم.ب

بعمل دراسة هدفت إلى تحليل أنشطة التعليم عن بعد    kocoglu & Tekdal(  2020كما قام )

، وكان املنهج املتبع للدراسة هو املنهج الوصفي. وكانت  COVID-19خالل فترة جائحة كورونا  وأجريت  

عن   عبارة  الدراسة  و  28عينة  أشارت    22معلما  وقد  للدراسة،  كأداة  املقابلة  استخدام  وتم  معلمة 

بعد، كذلك  أن املعلمين لم يكونوا مدربين بشكل كاف لينتقلوا إلى نظام التعليم عن  إلى  نتائج الدراسة  

كما أن    ،كما كانت في الفصول التقليدية  ،عدم توفر جميع املوارد للمعلمين في نظام التعليم عن بعد 

 في االستفادة من نظام التعليم اللكتروني باختالف التخصص. االنتائج توضح أن هناك فرق

أدوات وخدمات التعليم إلى    استكشاف إمكانية الوصول إلى    Kent ( 2016)كما هدفت دراسة  

األشخاص ذوي العاقة والطلبة ذوي صعوبات التعلم    التي تواجه والعوائق  اللكتروني عبر النترنت  

( مؤسسة مختلفة للتعليم  15يدرسون بشكل كامل عن بعد في أستراليا، واستهدفت الدراسة )   الذين

بعد  ستخدمتالعالي   عن  التعليم  مرحلتي  ،نظام  من  الدراسة  دراسة  وتكونت  كانت  األولى  املرحلة  ن، 

وطرق  بعد  عن  التعليم  ملنصات  الوصول  بإمكانية  املتعلقة  الطالب  تجربة  استقصائية الستكشاف 

إعاقتهم عن  الكشف  في  )   ،الطالب  املسحية  املرحلة  لهذه  الثانية  356وكان  املرحلة  أما  إجابة،   )
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)ف اال 143أجريت عن طريق  أسئلتها من معلومات  املرحلة ( مقابلة استمدت  في  أجريت  التي  ستطالع 

ال   ،األولى ذوي  األفراد  من  االستطالع  في  للمشاركين  األعلى  النسبة  بلغت العقلية    عاقةوكانت    إذ 

الدراسة  (44.9%) نتائج  الدروس عبر ال   ا وجدو   عاقةأن الطالب ذوي ال إلى  ، وأشارت   نترنتأن أخذ 

( كان  Open Universities Australiaعبر  التعليم  (  خدمات  إلى  للوصول  لديهم  املفضلة  الطريقة 

 العالي. 

قام   )كما  والنعيم  ب2021الكرى  ومعلمات  (  معلمي  اتجاهات  عن  الكشف  إلى  هدفت  دراسة 

كورونا   جائحة  خالل  بعد  عن  التدريس  نحو  التعلم  بمقترح    COVID-19صعوبات  الخروج  ثم  ومن 

 ،( معلما96)  ا، منهم( معلم 193ة الدراسة من )تكونت عينو لتطوير تعليم ذوي الصعوبات عن بعد.  

معلمة97و) في    ، (  التعلم  برامج صعوبات  تحتوي  التي  املدارس  كافة  على  الدراسة  هذه  تطبيق  وتم 

اململكة العربية السعودية، واتبع الباحثان املنهج الوصفي املسحي، كما تم استخدام االستبيان أداة 

 للدراسة.  

الدراسة   نتائج  أبرز  الجنس وكان  ملتغير  تعزى  العينة  أفراد  اتجاهات  في  فروق  وجود  عدم 

الطالب  تدريس  عند  املعلمين  لدى  صعوبة  وجود  النتائج  أظهرت  كذلك  العلمي،  واملؤهل  والخبرة 

لعدم توفر األساليب    ،بالضافة إلى وجود تشتت عند الطالب  ،املهارات الحركية مثل الكتابة والمالء

 عن بعد.الحسية في تعليم الطالب 

إلى التعرف على التحديات التي تواجه الطالب 2021كما هدفت دراسة العازمي والخطيب )  )

الكويت،  بدولة  أمورهم  أولياء  نظر  وجهة  من  بعد  عن  الرياضيات  دراسة  في  التعلم  صعوبات  ذوي 

لياء  ( من أو 150وتكونت عينة الدراسة من )  ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي في الدراسة

وتم استخدام    ،( من الناث60)و ،( من الذكور 90منهم ) ، الرياضياتأمور الطلبة ذوي صعوبات تعلم 

التي تواجه الطالب ذوي  الدراسة وجود فروق في التحديات  الدراسة، وكان من أبرز نتائج  االستبانة 

املتعلقة باملعلم،  ماعدا بعد العوامل    ،صعوبات تعلم الرياضيات تعزى ملتغير الجنس لصالح الناث

 وبينت النتائج أيضا عدم وجود فروق تعزى ملتغير املستوى التعليمي.

 ( اليحيا وعافية  التي  2021وفي نفس الطار أعدت  املعوقات  التعرف على  إلى  ( دراسة هدفت 

تواجه معلمي صعوبات التعلم وطالبهم في الفصول االفتراضية وعالقتها بمفهوم الذات لدى الطالب  

تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي في الدراسة  وقد  ة نظر املعلمين في املنطقة الشرقية.  من وجه

محاور  ثالثة  من  املكونة  االستبانة  طريق  املعلم  :عن  تجاه  معوقات  تجاه    ،محور  معوقات  ومحور 
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باململكة    ،التالميذ الشرقية  املنطقة  في  الدراسة  تطبيق  وتم  الذات،  مفهوم  تعكس  استبانة  وأخيرا 

 العربية السعودية. 

   ( معلم  117تكونت عينة الدراسة من )و 
 
صعوبات تعلم في املرحلة االبتدائية، وأظهرت   ومعلمة

ا صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  الذات  مفهوم  بين  عكسية  عالقة  وجود  الدراسة  وبين نتائج  لتعلم 

واملعلم التالميذ  تواجه  التي  من  ياملعوقات  توصيات  بعدة  الباحثة  أوصت  النتائج  هذه  وفي ضوء  ن، 

التالميذ ذوي   :أهمها الذات لدى  تعزيز مفهوم  للمعلمين من أجل  تدريبية  استحداث دورات  ضرورة 

الدرو  إعطاء  للمعلمين خالل  فني مباشر  توفير دعم  أهمية  التعلم، كذلك  املنصات  صعوبات  في  س 

 االفتراضية لحل املشكالت الطارئة وسير الدرس على أكمل وجه.

 ( شحاتة  دراسة  سعت  نحو  2021كما  الخاصة  التربية  معلمي  اتجاهات  عن  الكشف  إلى   )

ومساعدتهم في التغلب    ،ومعرفة أبرز التحديات التي تواجههم  ،التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

 ومعلمة.   ا( معلم60وتكونت عينة الدراسة من ) ،عليها، واتبع الباحث املنهج الوصفي في الدراسة

التربية  معلمي  اتجاهات  أن  النتائج  في  وجاء  البيانات،  لجمع  أداة  االستبانة  استخدام  تم 

ال  تدريب ذوي  أن  وذلك بسبب  بعد  التعليم عن  نحو  كانت سلبية  تواصل    اقةعالخاصة  إلى  يحتاج 

كذلك عدم توفر مختصين   ،مباشر مع الطالب وجها لوجه لضرورة تنمية الحواس واملهارات لديهم

 ،بالتقنية يقدمون لهم الدعم في تصميم املناهج الرقمية أو معالجة املشاكل التكنولوجية بشكل عام

 مع قلة الخبرة لديهم في هذا املجال. 

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

عرض الجزء  هذا  تم    ايتناول  التي  واألدوات  الدراسة،  وعينة  مجتمع  ووصف  البحثي  للمنهج 

عرض   تم  كذلك  السيكومترية.  وشروطها  تصحيحها  وكيفية  عليها  االستجابة  وكيفية  استخدامها، 

 نتائج الدراسة. إلى ة التي تم استخدامها للوصول حصائياألساليب ال 

 أ 
ً

 : املنهج البحثي وال

البا  يسهم  استخدم  الذي  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  في  عن  في  حثان  الكشف 

بناء   اختياره  وتم  التعلم،  ذوي صعوبات  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  مشكلة    تحديات  على 

وأهدافها وأسئلتها  ذو ءوملال  ،الدراسة  الطالب  بها  يمر  التي  الراهنة  والظروف  الحالية  للدراسة    و مته 

 صعوبات التعلم خالل جائحة كورونا في أخذ التعليم بشكل كامل عن بعد.  
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ويتميز املنهج الوصفي بارتباطه بالظواهر املعاصرة وتجميع البيانات واملعلومات املتعلقة بها،  

علي توجد  كما  وتفسيرها  وتحليلها  وصفها  يساعد    هبهدف  بما  الواقع،  ا في  التي  على  للنتائج  لوصول 

 (.1995ر الظاهرة وتحديد األساليب املناسبة لتطويرها )العساف،  تسهم في تفسي 

 ا: مجتمع الدراسة ثانيً 

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي صعوبات التعلم في املرحلة االبتدائية بمنطقة 

 ومعلمة.  ا( معلم113هـ( والبالغ عددهم )1443القصيم في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي )

 
ً
 الدراسة : عينةاثالث

 العينة االستطالعية:

 
 
لتعليمات  تمث الدراسة  في  املشاركين  فهم  من  التأكد  في  االستطالعية  الدراسة  من  الهدف  ل 

لها، والتأكد   العبارات وفهم املستجيبين  التأكد من وضوح  لها، وكذلك  االستبانة وكيفية االستجابة 

 صدق وثبات االستبانة.  لمن الشروط السيكومترية 

ا من معلمي صعوبات  21ها النهائية من )تكونت عينة الدراسة االستطالعية في صورتوقد  ( معلم 

العام   األول من  الدراس ي  الفصل  في  عليهم  التطبيق  تم  القصيم.  بمنطقة  االبتدائية  باملرحلة  التعلم 

 ه.1443ي الدراس 

 عينة الدراسة األساسية: 

من معلمي صعوبات التعلم   ا( معلم  92تكونت عينة الدراسة األساسية في صورتها النهائية من )

ي وفيما  السعودية،  العربية  باململكة  القصيم  بمنطقة  االبتدائية  الدراسة  أتباملرحلة  لعينة  ي وصف 

 للمتغيرات املختلفة: ا األساسية وفق  

 وصف عينة الدراسة األساسية من معلمي ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية : (1جدول )

 % العدد  الدورات التدريبية % العدد  الجنس 

 % 68.5 63 نعم % 63 58 ذكور 

 % 31.5 29 ال % 37 34 إناث 

 % العدد  سنوات الخبرة  % العدد  نوع الصعوبة 

 % 21.7 20 سنوات 5أقل من   % 29.3 27 تعلم القراءةصعوبات 

 % 44.6 41 سنوات 10سنوات إلى أقل من   5من  % 52.2 48 صعوبات تعلم الكتابة 

 % 33.7 31 سنوات فأكثر 10من  % 18.5 17 صعوبات تعلم الحساب 
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( أن النسبة األكبر من املعلمين عينة الدراسة الحالية كانوا من الذكور  1يتضح من الجدول )

%، كذلك يتضح أن النسبة األكبر  37%، بينما بلغت نسبة الناث في عينة الدراسة  63بنسبة بلغت  

كانت   الدراسة  عينة  "من  من  التعليمي  املجال  في  من    5خبرتهم  أقل  إلى  بنسبة    10سنوات  سنوات" 

من كانت   ا %، وأخير  33.7سنوات فأكثر" بنسبة    10كانت خبرتهم "من    الذينن  و %، يليهم املعلم44.6

 .%21.7سنوات بنسبة  5خبرتهم "أقل من 

عينة  املعلمين  من  األكبر  النسبة  أن  يتضح  التدريبية  للدورات  األساسية    وبالنسبة  الدراسة 

بلغت   بنسبة  اللكتروني  التعليم  مجال  في  تدريبية  دورات  حضروا  ممن  بلغت 68.5كانوا  بينما   ،%

الليكتروني   التعليم  في مجال  تدريبية  أي دورات  لم يحضروا  وبالنسبة  31.5نسبة من  متغير  إلى  %، 

هي   ا يتضح أن الفئة األكثر تأثر    من ذوي صعوبات التعلم بتحديات التعليم عن بعد  ا األكثر تأثر   الفئة

بلغت   بنسبة  الكتابة"  تعلم  "صعوبات  بلغت    ثم%،  52.2فئة  بنسبة  القراءة"  تعلم  "صعوبات  فئة 

 %.18.5فئة "صعوبات تعلم الحساب" بنسبة بلغت   ا%، وأخير  29.3

 الدراسة: أداة ارابعً 

1- " ذوي  تحديات  استبانة  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  باملرحلة التعليم  التعلم  صعوبات 

 االبتدائية في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمين"

جز  من  الدراسة  هذه  في  االستبانة  )أ تتكون  تشمل  البيانات    :فقرة(  41ين  شمل  األول  الجزء 

مجال   في  التدريبية  الدورات  الصعوبة،  نوع  الخبرة،  )الجنس،  العينة:  ألفراد  )الديموغرافية(  األولية 

الجزء الثاني شمل التحديات التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة  و   لكتروني(.التعليم ال

املعلمين نظر  وجهة  من  هذا    ،االبتدائية  كما  37)  من الجزء  ويتكون  أبعاد  أربعة  على  موزعة  فقرة   )

 ي:  أتي

 . فقرة( 11ويضم هذا البعد )البعد األول: تحديات تتعلق باملعلم: 

 . ات( فقر 9ويضم هذا البعد ) البعد الثاني: تحديات تتعلق بالتقنية: 

 ات. ( فقر 9ويضم هذا البعد ): ومتطلباته البعد الثالث: تحديات تتعلق باملنهج

 . ات( فقر 8ويصم هذا البعد ): بالبيئة التعليميةتحديات تتعلق   الرابع:البعد 

طريق  عن  االستبيان  وعبارات  لفقرات  العينة  أفراد  استجابات  مفتاح  شكل  تحديد  وتم 

ليكرت   النحو    LIKERTاستخدام مقياس  )موافق بشدة=التيالخماس ي على  ، محايد 4، موافق=5: 

 (. 1، غير موافق بشدة= 2، غير موافق=3=
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 الكفاءة السيكومترية لالستبانة: 

 الصدق -أ

االستبانة صدق  من  التأكد  املحكمين   تم  صدق  طريق  عن  الحالية  الدراسة  في  املستخدمة 

( فقرة  35بصورتها األولية واملكونة من )حيث تم عرض االستبانة    Face Validity)الصدق الظاهري(  

آرا  فجاءت  النفس.  وعلم  الخاصة  التربية  مجال  في  االختصاص  ذوي  من  محكمين  ثمانية  هم  ؤ على 

االستبانة وسالمة صياغتها اللغوية مع وجود بعض املالحظات في الصياغة  مجمعة على انتماء عبارات  

الفقرات تفوق    ،وإضافة بعض  اتفاق  بنسب  العبارات  كان 80وحظيت جميع  املحكمين. كما  % من 

مكون األولية  في صورته  للمحكين  املقدمة  االستبانة  )  انموذج  مراعا 35من  وتم  فقرة،  التعديالت    ة( 

 ( فقرة.41النهائية املستخدمة في الدراسة الحالية لتصبح مكونة من )املطلوبة في النسخة 

االستبانة   لعبارات  الداخلي  االتساق  من  التأكد  تم  بحساب   Internal Consistencyكذلك 

بيرسون   ارتباط  الكلية   Pearson Correlation Coefficientمعامل  والدرجة  العبارات  درجات  بين 

العبارة إليه  املنتمية  العبارة منها  ،للبعد  الناتج،   ،بعد حذف درجة  حتى ال تؤثر على معامل االتساق 

 (:2جدول )في فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة 

(: معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة  2جدول )

 بعد حذف درجة العبارة منها

 االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة االرتباط  العبارة

البعد األول: تحديات تتعلق 

 باملعلم 

البعد الثاني: تحديات تتعلق 

 بالتقنية 

البعد الثالث: تحديات تتعلق 

 ومتطلباته  باملنهج

البعد الرابع: تحديات تتعلق 

 بالبيئة التعليمية 

1 0.725 ** 1 0.730 ** 1 0.698 ** 1 0.729 ** 

2 0.403* 2 0.792 ** 2 0.550 ** 2 0.598 ** 

3 0.592 ** 3 0.782 ** 3 0.798 ** 3 0.700 ** 

4 0.632 ** 4 0.765 ** 4 0.520 ** 4 0.713 ** 

5 0.438* 5 0.438* 5 0.646 ** 5 0.653 ** 

6 0.667 ** 6 0.808 ** 6 0.457* 6 0.738 ** 

7 0.464* 7 0.862 ** 7 0.492 ** 7 0.692 ** 

8 0.531 ** 8 0.781 ** 8 0.627 ** 
8 0.766 ** 

9 0.563 ** 9 0.840 ** 9 0.721 ** 

 0.05*دالة عند مستوى داللة  ** 0.529 10

 ** 0.637 11 0.01** دالة عند مستوى داللة 
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( أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد  2يتضح من جدول )

 0.01عند مستوى    إحصائيادالة    معامالت ارتباط املنتمية إليه العبارة بعد حذف درجة العبارة منها  

اسكها بعضها  وهو ما يؤكد تجانس واتساق عبارات كل بعد من أبعاد االستبانة فيما بينها وتم   0.05أو  

 بعض.ب

بيرسون   ارتباط  معامالت  بحساب  بينها  فيما  االستبانة  أبعاد  اتساق  من  التأكد  تم  كذلك 

Pearson Correlation Coefficient    بعد حذف درجة الكلية لالستبانة  والدرجة  األبعاد  بين درجات 

 البعد منها، فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول الحالي: 

(: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة بعد حذف  3جدول )

 منها درجة البعد

البعد األول: تحديات 

 تتعلق باملعلم

البعد الثاني: تحديات 

 تتعلق بالتقنية 

البعد الثالث: تحديات تتعلق  

 ومتطلباته باملنهج

البعد الرابع: تحديات تتعلق  

 بالبيئة التعليمية 

0.706** 0.765** 0.714** 0.678** 

 0.01**دالة عند مستوى داللة 

( جدول  من  الكلية  3يتضح  والدرجة  االستبانة  أبعاد  درجات  بين  االرتباط  معامالت  أن   )

وهو ما يؤكد    0.01عند مستوى    إحصائيالالستبانة بعد حذف درجة البعد منها معامالت ارتباط دالة  

 بعض.بتجانس واتساق أبعاد االستبانة فيما بينها وتماسكها بعضها 

 الثبات: -ب

ألفا  ثبات  الفرعية بحساب معامالت  وأبعادها  الحالية  االستبانة  ثبات درجات  التأكد من  تم 

 : التيبالجدول  ةموضح يفكانت معامالت الثبات كما ه Alpha-Cronbachكرونباخ 

 (: معامالت ثبات درجات االستبانة وأبعادها الفرعية4جدول )

البعد األول:  

تحديات تتعلق  

 باملعلم

الثاني:  البعد 

تحديات تتعلق  

 بالتقنية 

البعد الثالث: تحديات  

 ومتطلباته  تتعلق باملنهج

البعد الرابع: تحديات 

 تتعلق بالبيئة التعليمية

االستبانة  

 ككل

0.867 0.873 0.714 0.777 0.871 

( أن لالستبانة الحالية وأبعادها الفرعية معامالت ثبات جيدة ومقبولة 4يتضح من الجدول )

، ومما سبق تتأكد صالحية استخدام االستبانة في الدراسة الحالية في الكشف عن تحديات إحصائيا
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من   التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية في منطقة القصيم

 وجهة نظر املعلمين.

  ةخمس  منويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة بأن يتم االختيار  

وهي املوافقة  درجة  عن  تعبر  بشدة(    :اختيارات  أوافق  ال  أوافق،  ال  محايد،  موافق،  بشدة،  )موافق 

( الدرجات  الترتيب1،  2،  3،  4،  5لتقابل  على  في    ؛(  محور  أو  بعد  أو  عبارة  أي  في  املرتفعة  والدرجة 

 االستبانة تعبر عن درجة عالية من درجة التحقق.  

في الحكم على تحديات التعليم عن   التيةكذلك يجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات  

بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم، بناء  على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات  

 :التياملوزونة لألبعاد كما هو موضح بالجدول 

عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم  (: محكات الحكم على تحديات التعليم5جدول )

 باملرحلة االبتدائية في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمين 

 املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد 

 فأكثر  4.2من  4.2أقل من إلى    3.4من  3.4أقل من إلى    2.6من  2.6أقل من إلى    1.8من  1.8أقل من  

 التحقق درجة 

ا  ا  عالية متوسطة منخفضة  منخفضة جد   عالية جد 

 حصائية املستخدمة: األساليب اإل اخامًس 

ال  األساليب  من  العديد  استخدام  تم  الحالية  الدراسة  الحزمة حصائيفي  باستخدام  ة 

 :التيك  SPSSة في العلوم االجتماعية حصائيال 

 الدراسة الحالية تم استخدامة في للتأكد من صدق وثبات األدوات املستخدم -أ

 في التأكد من صدق االستبانة. Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -1

 في التأكد من ثبات االستبانة. Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ  -2

 ابة عن أسئلة الدراسة تم استخداملإلج -ب

املئوية    Frequenciesالتكرارات   -1 املعيارية   Meanواملتوسطات    Percentوالنسب  واالنحرافات 

Std. Deviation    في الكشف عن تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات

 التعلم باملرحلة االبتدائية في منطقة القصيم من وجهة نظر املعلمين. 
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أحاد -2 التباين  تحليل  في   One Way ANOVAاالتجاه    ي اختبار  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

ذوي  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  تحديات  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات 

العملية   في  )الخبرة  باختالف  القصيم،  منطقة  في  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  صعوبات 

 التعليمية، نوع الصعوبة(.

املستقلة   -3 للمجموعات  "ت"  داللة   Independent Samples T-Testاختبار  عن  الكشف  في 

الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب 

الدورات   )الجنس،  باختالف  القصيم،  منطقة  في  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  صعوبات  ذوي 

 التدريبية في مجال التعليم الليكتروني(. 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 
ً

 : نتائج إجابة السؤال األول أوال

ينص السؤال األول للدراسة الحالية على "ما هي تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب 

 ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين؟". 

الستجابات  للجابة عن السؤال األول للدراسة الحالية تم حساب التكرارات والنسب املئوية  و 

تم  ثم  الدراسة،  في  املستخدمة  االستبانة  عبارات  من  عبارة  كل  على  الحالية  الدراسة  عينة  أفراد 

تحد   لكل  التحقق  درجة  لتحديد  وذلك  االستجابات  لهذه  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات   حساب 

 : التيمن التحديات املتضمنة في االستبانة، فكانت النتائج كما هي موضحة في 

 البعد األول: تحديات تتعلق باملعلم -1

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة  6جدول ) (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة باملعلم 

 املتوسط العبارات  م
االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 التحقق
 الترتيب 

 9 متوسطة 1.228 3.087 ضعف خبرة ومهارات املعلم في استخدام التقنية في التعليم عن بعد  1

 3 كبيرة 1.226 3.652 صعوبة تواصل املعلم مع أولياء أمور الطالب ذوي صعوبات التعلم  2

3 
تشجع على استخدام نظام  ضعف الحوافز املادية واملعنوية للمعلمين التي  

 التعليم عن بعد بفاعلية 
 6 متوسطة 1.138 3.315

 7 متوسطة 1.031 3.283 االتجاهات السلبية لدى بعض املعلمين الستخدام منصات التعليم عن بعد 4
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 املتوسط العبارات  م
االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 التحقق
 الترتيب 

5 
املساعدة   والوسائل  األجهزة  توفير  في  املعلم  لدى  مادية  صعوبات  وجود 

 للتعليم عن بعد
 8 متوسطة 1.196 3.272

6 
صعوبة في التحكم وضبط املنصة الدراسية من قبل املعلم أثناء استخدام  

 نظام التعليم عن بعد 
 5 كبيرة 1.137 3.620

 10 متوسطة 1.151 2.837 ضعف الدافعية لدى املعلمين الستخدام منصات التعليم عن بعد 7

 11 ضعيفة  1.091 2.326 صعوبات التعلم عدم الشراف واملتابعة من إدارة املدرسة لعمل معلم  8

 0.933 4.250 صعوبة التواصل والتفاعل مع الطالب عبر نظام التعليم عن بعد 9
كبيرة 

ا   جد 
1 

 2 كبيرة 1.084 3.967 صعوبة توفير التعزيز والتغذية الراجعة املناسبة للطالب 10

11 
على   إدراجها  الالزم  بالتعديالت  املعرفة  كفاية  يناسب عدم  لكي  املقرر 

 الطالب خالل تعليمهم عن بعد 
 4 كبيرة 1.025 3.620

 متوسطة 1.113 3.384 الدرجة الكلية للبعد

تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم    ( أن6يتضح من الجدول )

بدرجة   متحققة  باملعلم  واملتعلقة  االبتدائية  املعلمين  متوسطةباملرحلة  نظر  وجهة  بلغ من  حيث   ،

، وجاءت عبارة واحدة  1.113بانحراف معياري    3.384املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  

( "صعوبة 9، وهي العبارة رقم )اكبيرة جًد من عبارات بعد التحديات املرتبطة باملعلم متحققة بدرجة  

بعد"   التعليم عن  نظام  عبر  الطالب  مع  والتفاعل  الترتوحلت  التواصل  درجة  في  األول من حيث  يب 

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره    4.250التحقق، حيث  معياري  بانحراف 

0.933  . 

النتيجة   هذه  ر  فس 
 
مستواه بوت لتحسين  الحس ي  للربط  بحاجة  التعلم  صعوبات  طالب  أن 

تواصله يجعل  بعد  عن  التعليم  في  ذلك  وغياب  للتعلم،  دافعيته  ورفع  املعلم   الدراس ي،  مع  وتفاعله 

ما أكدت عليه دراسةاضعيف و ال  ، وهذا  بينت  2021عافية )يحيا  التي  املباشر والربط  (  التدريس  أن 

 الحس ي من العوائق التي أثرت على تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم خالل التعليم عن بعد.
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، مع  كبيرةوجاءت أربع عبارات من العبارات في بعد التحديات املرتبطة باملعلم متحققة بدرجة  

مراعاة أنه في حالة تساوي املتوسطات تكون األولوية في الترتيب للعبارة ذات االنحراف املعياري األقل  

ا  جاءت  حيث  الدراسة،  عينة  أفراد  استجابات  في  أعلى  وتجانس  اتفاق  على  يدل  رقم والذي  لعبارة 

درجة  10) الثاني من حيث  الترتيب  في  للطالب"  املناسبة  الراجعة  والتغذية  التعزيز  توفير  ( "صعوبة 

بدرجة   الدراسة  كبيرة  التحقق، ومتحققة  أفراد عينة  استجابات  بلغت قيمة متوسط    3.967حيث 

 . 1.084بانحراف معياري قدره 

ر هذه النتيجة   فس 
 
ظام التعليم عن بعد بشكل كبير عن التعليم اختالف طرق التعزيز في نبوت

املحسوس خالل   ،الحضوري أو  املادي  التعزيز  يعتمدون على  كانوا  التعلم  فبعض معلمي صعوبات 

 خالل التعليم عن بعد.  اتعليم الطالب وهذا ما أصبح تطبيقه صعب

( عقيل  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  الت2021واتفقت  أهمية  على  فيها  أكد  التي  في (  نويع 

أساليب التعزيز خالل تعليم طالب املرحلة االبتدائية وعدم الركون إلى التعزيز املادي فقط من قبل 

 املعلمين، لضمان تميز ومشاركة الطالب بفاعلية خالل الدرس. 

املباشرة   أو  الصريحة  الراجعة  للتغذية  بالنسبة  املهارات  فأما  بعض  في  تطبيقها  الصعب  من 

الطالب في كتابة الكلمة يتطلب هذا األسلوب    ئفبعد أن يخط  ،مثل )الكتابة(  ،دخالل التعليم عن بع

من املعلم أن ينسخ على الورق الجواب الصحيح مباشرة بعد رؤيته له، وهذا ما يصعب التأكد منه 

   .(Poles, 2020) خالل التعليم عن بعد

الصريحة   الراجعة غير  التغذية  توفير  أن  املعليكما  يطلب  أن  في حالة ستدعي  الطالب  م من 

بالجابة   يزوده  ثم  لذلك،  مهلة  إعطائه  مع  ذهنه  في  ويتخيله  الصحيح  الجواب  في  التفكير  الخطأ 

خالل   تطبيقه  يصعب  ما  وهذا  التيمز  30الصحيحة،  في  تدريسية  لحصة  فقط  .  (Teams)  دقيقة 

التعلم يحتاج لوقت أكبر  ( فقد بينت أن طالب صعوبات  2021نتيجة دراسة امللحم )  هوهذا ما أكدت

ه وتطوير مهاراته لتجنب تكرار الخطأ ئخالل عملية الشرح للفهم واالستيعاب ليستطيع تعديل أخطا

 أخرى.  ةفي نفس املهارة مر 

( "صعوبة تواصل املعلم مع أولياء أمور الطالب ذوي صعوبات التعلم" في  2جاءت العبارة رقم )

التحقق،   درجة  حيث  من  الثالث  بدرجة  الترتيب  متوسط كبيرة  ومتحققة  قيمة  بلغت  حيث 

عزى    .1.226بانحراف معياري قدره    3.652استجابات أفراد عينة الدراسة   شراك أو إ إلى عدم    ذلكوي 

وتتفق هذه   بعد،  التعليم عن  فصل خالل  وم  واضح  بشكل  األمور  أولياء  املطلوب من  الدور  توضيح 
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 ( الكري والنعيم  أولياء األمور مع  التي بينت  (  2021النتيجة مع نتيجة دراسة  بنائهم أ أن توضيح دور 

التعليمية العملية  دعم  في  دورهم  من  ويحسن  يدعم  عد  ب  عن  التعليم  تطوير    ؛أثناء  من  ز   
عز  ي  مما 

 التعليم عن بعد للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

)و  رقم  العبارة  املق 11جاءت  على  إدراجها  الالزم  بالتعديالت  املعرفة  كفاية  "عدم  لكي (  رر 

و  التحقق،  درجة  حيث  من  الرابع  الترتيب  في  بعد"  عن  تعليمهم  خالل  الطالب  متحققة هي  يناسب 

بانحراف معياري قدره    3.620حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة كبيرة بدرجة 

ض1.025 بسبب  النتيجة  هذه  ر  فس 
 
وت  املعلمين   بإعداد  املختصة  التدريبية  الدورات  ونقص  عف. 

بعد    للالنتقا عن  أن    وجدت،  نأ للتعليم  بالذكر  جيد   بشكلدورات  ال  هذه  مثل  تقديموالجدير 

مع   يتناسب  كي  املقرر  على  الالزم  التعديل  وإجراء  عد،  ب  عن  التعليم  استخدام  في  يساعد  للمعلمين 

التعلم،   صعوبات  ذوي  منو احتياجات  ويطور  ن   
حس  ي  مما  ذلك،  على  قدرتهم  من  ن   

حس  العملية    ي 

 التعليمية. 

والنعيم   )الكري  من  كل  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  ملحم،  2021وتتفق  و)بني   )2020  )

( التي أكدت على ضرورة تقديم التوجيه والتدريب الكافي 2021( وعرقات، ) 2020و)القريني والحارثي،  

 لتعليم عن بعد بفاعلية. للمعلمين ليتمكنوا من التعامل مع املناهج الدراسية الرقمية في منصات ا

) و  رقم  العبارة  أثناء  6جاءت  املعلم  قبل  من  الدراسية  املنصة  وضبط  التحكم  في  "صعوبة   )

متحققة بدرجة هي  استخدام نظام التعليم عن بعد" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، و 

الدراسة  كبيرة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره   3.620حيث  معياري  بانحراف 

املباشرة  1.137 واملالحظة  الفردي  للتعامل  بحاجة  التعلم  ذوي صعوبات  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر   .

املعلم يواجه  ما  عادة  ولذلك  املعلم،  قبل  في  و من  بعد  عن  التعليم  نظام  استخدام  عند  صعوبة  ن 

 تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم.  

دراس نتيجة  مع  النتيجة  هذه  )وتتفق  والخطيب  العازمي  التي  2021ة  التحديات  بينت  التي   )

التي بينت وجود   Ricker, et al. (2002)تواجه طلبة صعوبات التعلم خالل التعليم عن بعد، ودراسة  

 ،عاقةكم بالقاعة الدراسية من قبل املعلم خالل تدريس الطالب ذوي ال حصعوبات في الضبط والت

 تعليم الطالب عن بعد. وذلك بسبب تأثير بعض العاقات في
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، وهي على متوسطةوجاءت خمس عبارات في بعد التحديات املرتبطة باملعلم متحققة بدرجة  

للعبارة ذات االنحراف  -الترتيب   الترتيب  في  املتوسطات تكون األولوية  في حالة تساوي  أنه  مع مراعاة 

 : -اد عينة الدراسةاملعياري األقل والذي يدل على اتفاق وتجانس أعلى في استجابات أفر 

( "ضعف الحوافز املادية واملعنوية للمعلمين التي تشجع على استخدام 3جاءت العبارة رقم ) 

و  التحقق،  السادس من حيث درجة  الترتيب  في  بفاعلية"  بعد  التعليم عن  بدرجة  هي  نظام  متحققة 

الدراسة  متوسطة   أفراد عينة  بلغت قيمة متوسط استجابات  عياري قدره  بانحراف م  3.315حيث 

1.138 . 

( رقم  العبارة  التعليم 4جاءت  املعلمين الستخدام منصات  لدى بعض  السلبية  "االتجاهات   )

حيث بلغت قيمة متوسطة متحققة بدرجة هي عن بعد" في الترتيب السابع من حيث درجة التحقق، و 

 . 1.031بانحراف معياري قدره  3.283متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة  

( "وجود صعوبات مادية لدى املعلم في توفير األجهزة والوسائل املساعدة 5عبارة رقم )جاءت ال

و  التحقق،  درجة  الثامن من حيث  الترتيب  في  بعد"  بدرجة  هي  للتعليم عن  حيث  متوسطة  متحققة 

 .1.196بانحراف معياري قدره  3.272بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة 

( "ضعف خبرة ومهارات املعلم في استخدام التقنية في التعليم عن بعد"  1العبارة رقم )جاءت  

حيث بلغت قيمة متوسط متوسطة  متحققة بدرجة  هي  في الترتيب التاسع من حيث درجة التحقق، و 

 . 1.228بانحراف معياري قدره  3.087استجابات أفراد عينة الدراسة 

لدى املعلمين الستخدام منصات التعليم عن بعد" في    ( "ضعف الدافعية7جاءت العبارة رقم )

حيث بلغت قيمة متوسط  متوسطة  متحققة بدرجة  هي  الترتيب العاشر من حيث درجة التحقق، و 

 . 1.151بانحراف معياري قدره  2.837استجابات أفراد عينة الدراسة 

، ضعيفةة بدرجة  وجاءت عبارة واحدة من العبارات في بعد التحديات املرتبطة باملعلم متحقق

 وهي:

( رقم  التعلم"  8العبارة  معلم صعوبات  لعمل  املدرسة  إدارة  واملتابعة من  الشراف  "عدم  إذ  ( 

الحاديحلت   الترتيب  و   في  التحقق،  درجة  من حيث  بدرجة  هي  عشر  بلغت ضعيفة  متحققة  حيث 

 .  1.091بانحراف معياري قدره  2.326قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة 
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واملتابعة   الشراف  سهل  بعد  عن  التعليم  بأن  النتيجة  هذه  أيوتفسر  و   في  مكان،  وقت  أي 

فمن املمكن أن يتابع املشرف    ،وذلك من خالل الخدمات املتطورة في الوسائل واألدوات التكنولوجية

وقت دخول وخروج املعلم والطالب، والدخول ألكثر من حصة في وقت واحد من خالل الشراف على 

، وتركيز املشرفين بشكل كبير على متابعة توقيت حضور املعلمين وتسجيل  ات التعليم عن بعدمنص

 الدخول للمنصة خالل جائحة كورونا.

 عد الثاني: تحديات تتعلق بالتقنية لبإلى ابالنسبة  -2

افات املعيارية الستجابات عينة 7جدول ) الدراسة  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة  

 بالتقنية

 املتوسط العبارات  م 
االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التحقق 
 الترتيب 

 8 متوسطة 1.269 3.337 يوجد صعوبة في إجراءات الدخول للمنصة 1

 4 كبيرة 1.170 3.717 أو انقطاع النترنت بشكل متكرر هناك مشاكل تقنية مثل بطء   2

3 
عن  التعليم  عملية  لتمام  املطلوبة  اللكترونية  األجهزة  توفر  عدم 

 بعد بفاعلية
 5 كبيرة 1.066 3.696

4 
وتحويل  تصميم  في  املعلم  عمل  تدعم  متخصصة  كوادر  يوجد  ال 

 املنهج الدراس ي إلى محتوى رقمي 
 1 كبيرة 0.935 3.935

 3 كبيرة 1.034 3.826 ال يوجد دعم فني مناسب عند الحاجة إليه في نظام التعليم عن بعد  5

6 
االتصال   شبكة  على  الضغط  بسبب  متكررة  تقنية  مشاكل  هناك 

عد  ات التعليم عن ب  نص   أثناء جائحة كورونا تمنع استفادتي من م 
 9 متوسطة 1.198 3.283

7 
لكمال   بديل  خيار  توفر  انقطاع عدم  خالل  التعليمية  العملية 

 النترنت 
 2 كبيرة 1.099 3.848

8 
على   أثر  املواضيع  بعض  في  التفاعلية  والعروض  الصور  توفر  عدم 

 عملية الشرح وإيصال املعلومة للطالب
 7 كبيرة 1.181 3.543

 6 كبيرة 1.030 3.663 عدم توفر صيانة دورية لألجهزة املستخدمة للتعليم عن بعد  9

ذوي   الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  لتحديات  الكلية  الدرجة 

 صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة بالتقنية
 كبيرة 1.109 3.650
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 ( الجدول  من  أن 7يتضح  صعوبات    (  ذوي  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  تحديات 

، حيث بلغ  من وجهة نظر املعلمين  كبيرةالتعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة بالتقنية متحققة بدرجة  

عبارات من    7، وجاءت  1.109بانحراف معياري    3.650املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  

 : ، وهي على الترتيبكبيرةعبارات بعد التحديات املرتبطة بالتقنية متحققة بدرجة 

  ( رقم  املنهج  4العبارة  وتحويل  تصميم  في  املعلم  عمل  تدعم  متخصصة  كوادر  يوجد  "ال   )

إلى محتوى رقمي"  الدر  متحققة بدرجة هي  في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، و إذ جاءت  اس ي 

الدراسة  كبيرة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره   3.935حيث  معياري  بانحراف 

ن من قدرتهم على  0.935 حس  عد ي  ر هذه النتيجة بأن تأهيل املعلمين الستخدام التعليم عن ب  فس 
 
. وت

فيها  املتاحة  الخدمات  من  كامل  بشكل  الفترة   ؛الستفادة  في  بعد  عن  للتعليم  السريع  التحول  ولعل 

الفني  الدعم  خدمات  وأهمها  الجوانب  من  العديد  في  ضعفا  سبب  كورونا(  )جائحة  خالل  املاضية 

 لبرامج الطالب ذوي صعوبات التعلم.  

القريني   دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  ) وتتفق  تحديات  2020والحارثي  وجود  أكدت  التي   )

ال  ذوي  لبرامج  الفني  الدعم  بنقص  تتمثل  الدين   عاقةتقنية  زين  ودراسة  بعد،  عن  التعليم  خالل 

ال 2020) ذوي  معلمي  تأهيل  ضرورة  بينت  التي  وتوفير    في  عاقة(  تدريسيهم  في  التكنولوجيا  توظيف 

 الدعم الفني لهم.

إذ  "  نترنتيار بديل لكمال العملية التعليمية خالل انقطاع ال ( "عدم توفر خ7العبارة رقم ) و 

و جاءت   التحقق،  درجة  حيث  من  الثاني  الترتيب  بدرجة  هي  في  قيمة  كبيرة  متحققة  بلغت  حيث 

ر هذه النتيجة  1.099بانحراف معياري قدره    3.848متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة   فس 
 
. وت

التعلم، وذلك   نترنتصعوبة توفير خيار بديل عند انقطاع ال ب يدعم متابعة الطالب ذوي صعوبات 

ولضعف فيها،  التعليمية  املؤسسات  خبرة  وقلة  بعد  عن  التعليم  برامج  الخيارات   لحداثة  جودة 

ال  انقطاع  عند  الطالب    نترنت البديلة  تساؤالت  جميع  تلبي  ال  قد  والتي  املسجلة  املحاضرات  مثل 

 واحتياجاتهم. 

( املجالي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  المكان  2020وتتفق  قدر  االهتمام  ضرورة  بينت  التي   )

والوسا  البرامج  كافة  تقديم  في  االستمرار  مع  اللكتروني  جميع  بالتعليم  في  املتاحة  التعليمية  ئل 

السلميو الظروف،   دراسة  التحتية 2020)  واملكاوي   كذلك  البنية  ضعف  على  أكدت  التي   )
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ال  خدمات  بتطوير  وأوصت  املدارس  في  خالل    نترنتالتكنولوجية  االنقطاع  مشاكل  لتفادي  فيها 

 الدرس.

) و   في ن5العبارة رقم  إليه  التعليم عن بعد"  ( "ال يوجد دعم فني مناسب عند الحاجة  إذ ظام 

و جاءت   التحقق،  درجة  حيث  من  الثالث  الترتيب  بدرجة  هي  في  قيمة كبيرة  متحققة  بلغت  حيث 

. ويعود ذلك ملا تسعى  1.034بانحراف معياري قدره    3.826متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة  

ودراسة )التميمي،    ،(2020والعديد من الدارسات السابقة كدراسة )زين الدين،    ،ه هذا الدراسةإلي

في  (  2010 التعليميواملتمثل  الكادر  تأهيل  الداري   ،ضرورة  التعليم،    ،والكادر  قطاع  في  والعاملين 

الحديثة التقنية  التعلم  ،واالستفادة منها  ،الستخدام  ال   ،في تعليم ذوي صعوبات  بشكل    عاقةوذوي 

 عام. 

واملكاوي،   )السلمي  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  ودراسة  2020كما   )Makoe & 

Shandu (2018) تصميم تطبيقات للتعليم    إلىعلى ضرورة مبادرة املؤسسات التعليمية    ا أكدت  نتيلال

 عن بعد تعزز عمل املعلمين وتخدم احتياجات طالبهم.

إذ جاءت بشكل متكرر"    نترنت ء أو انقطاع ال ( "هناك مشاكل تقنية مثل بط2العبارة رقم ) و   

و  التحقق،  درجة  حيث  من  الرابع  الترتيب  بدرجة  هي  في  متوسط كبيرة  متحققة  قيمة  بلغت  حيث 

عزى ذلك إلى حداثة التعليم 1.170بانحراف معياري قدره    3.717استجابات أفراد عينة الدراسة   . وي 

  ت بات قد تتضاءل مع مرور الوقت، كما أثر عن بعد، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحديات وصعو 

ال  خدمات  جودة  هذه   نترنتكذلك  وتتفق  الطالب،  لسكن  الجغرافية  املناطق  باختالف  وتفاوتها 

أشارت   ما  مع  والحارثي،    هليإ النتيجة  )القريني  من  كل  )(  2020دراسة   & Dobranskyودراسة 

Hargittai , 2006 .) 

)و   رقم  بعد  3العبارة  عن  التعليم  عملية  لتمام  املطلوبة  اللكترونية  األجهزة  توفر  "عدم   )

جاءت  بفاعلية"   و إذ  التحقق،  درجة  حيث  من  الخامس  الترتيب  بدرجة  هي  في  حيث كبيرة  متحققة 

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  قدره    3.696بلغت  معياري  ويعود 1.066بانحراف   .

ما يتعلق بتوفر األجهزة فيحداثة التعليم عن بعد، سواء  إلى  العبارة التي تسبقها  في  ذلك و  فيالسبب  

توفير بعض األجهزة اللكترونية التي قد لالتكلفة املادية العالية  أم في  وانقطاعه،    نترنتبطء ال أم في  

 تشكل تحديات مادية لدى بعض األسر. 
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دراسة   نتيجة  مع  السابقة  النتيجة  أثبتت    Flanagan & Richardson (2013)واتفقت  التي 

وكان من    ،عاقةوجود بعض العقبات التي تحد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم ذوي ال 

 أهمها عدم قدرة املدارس على تحمل التكلفة العالية لها وعدم القدرة على توفيرها في جميع املدارس. 

في إذ جاءت  ة لألجهزة املستخدمة للتعليم عن بعد"  ( "عدم توفر صيانة دوري9العبارة رقم ) و 

و  التحقق،  درجة  حيث  من  السادس  بدرجة  هي  الترتيب  متوسط  كبيرة  متحققة  قيمة  بلغت  حيث 

الدراسة   عينة  أفراد  قدره    3.663استجابات  معياري  ف1.030بانحراف 
 
وت النتيجة  س  .  هذه  أن بر 

في   كبيرة  مادية  وتكاليف  إمكانيات  ويتطلب  التحديات  من  الكثير  يعتريه  بعد  عن  التعليم  استخدام 

 م لدعم الفني ملنصات التعليم عن بعد أ لبعض الجوانب، مع وجود قلة في الكوادر املتخصصة سواء  

األمر استدعى  إذا  املستخدمة  اللكترونية  واألجهزة  املواقع  بينته    ،لصيانة  ما  القريني  وهذا  دراسة 

 (. 2020والحارثي ) 

) و   رقم  عملية  8العبارة  أثر على  املواضيع  في بعض  التفاعلية  والعروض  الصور  توفر  "عدم   )

متحققة هي  في الترتيب السابع من حيث درجة التحقق، و إذ جاءت  الشرح وإيصال املعلومة للطالب"  

بانحراف معياري قدره    3.543اسة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدر كبيرة بدرجة 

ف1.181
 
ا، وهذا ما  ب ر هذه النتيجة  س  . وت ا حسي 

 
أن تدريس الطالب ذوي صعوبات التعلم يتطلب ربط

يصعب تطبيقه من خلف الشاشات، خاصة إذا كان املعلم لم يؤهل الستخدام التقنيات الحديثة، 

إلى أن توفير صور وعروض تفا الإضافة  عز  علية ملعلمي صعوبات  ي  ز من فعالية تمكين الطالب  تعلم 

التعلم صعوبات  )  ،ذوي  املجالي  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  ضرورة 2020وتتفق  بينت  التي   )

 االهتمام بتنويع أساليب التعليم اللكتروني. 

،  متوسطة ن فقط من عبارات بعد التحديات املرتبطة بالتقنية متحققة بدرجة  ا وجاءت عبارت 

 :وهي على الترتيب

في الترتيب الثامن من إذ جاءت  ( "يوجد صعوبة في إجراءات الدخول للمنصة"  1العبارة رقم )

و  التحقق،  درجة  بدرجة  هي  حيث  أفراد متوسطة  متحققة  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  حيث 

 . 1.269بانحراف معياري قدره  3.337عينة الدراسة  

) و  رقم  أثناء  6العبارة  االتصال  شبكة  على  الضغط  بسبب  متكررة  تقنية  مشاكل  "هناك   )

عد"   ات التعليم عن ب  نص  في الترتيب التاسع من حيث  إذ جاءت  جائحة كورونا، تمنع استفادتي من م 



 
 
 
 

109 
 
 
 

و  التحقق،  بدرجة  هي  درجة  عينة  متوسطة  متحققة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  حيث 

 .1.198بانحراف معياري قدره  3.283الدراسة  

 ومتطلباته البعد الثالث: تحديات تتعلق باملنهج -3

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة  8جدول ) (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة  حول تحديات التعليم عن بعد التي 

 ومتطلباته باملنهج

 املتوسط العبارات  م 
االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 التحقق 
 ب الترتي

1 
املهام   على  التركيز  تمنع  مشتتات  على  اللكتروني  املحتوى  يحتوي 

 املطلوبة
 8 كبيرة 1.080 3.772

2 
املهام املطلوبة في املقررات اللكترونية ليست مرنة بما يدعم التعديل 

 عليها لتناسب قدرات الطالب 
 7 كبيرة 0.917 3.837

3 
ذوي   الطالب  مع  املتبعة  التقويم  تناسب أساليب  ال  التعلم  صعوبات 

 الظروف الحالية خالل استخدام نظام التعليم عن بعد
ا  0.718 4.348  3 كبيرة جد 

4 
الدقة  مستوى  وضمان  بعد  عن  االختبارات  تطبيق  في  صعوبة  توجد 

 واألمان فيها 
ا  0.653 4.543  1 كبيرة جد 

5 
في تصميم االختبارات للطالب ذوي صعوبات   في توجد صعوبة  التعلم 

 نظام التعليم عن بعد 
 6 كبيرة 1.080 4.098

6 
املعلومة واملهارة املطلوبة  الحالي ال يكفي لعرض وإيصال  وقت الدرس 

 للطالب
 9 كبيرة 1.216 3.663

ا  0.790 4.239 توجد معوقات في تعزيز وتنمية الصعوبات الحركية 7  5 كبيرة جد 

8 
الدراسية   الحصص  أوقات  حصص  تداخل  مع  التعلم  لصعوبات 

 التعليم العام 
ا  1.008 4.424  2 كبيرة جد 

9 
الذي ت التعلم  صعوبات  بذوي  الخاص  الرقمي  املحتوى  في  ندرة  وجد 

 يدعم ويعزز من عمل املعلم خالل استخدام نظام التعليم عن بعد
ا  0.863 4.261  4 كبيرة جد 

التي   بعد  عن  التعليم  لتحديات  الكلية  ذوي  الدرجة  الطالب  تواجه 

 ومتطلباته صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة باملنهج
 كبيرة 0.925 4.132
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  تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم   تحديات التعليم عن بعد التي  أن  (8يتضح من الجدول )

، حيث  من وجهة نظر املعلمين  كبيرة متحققة بدرجة  ومتطلباته  باملرحلة االبتدائية واملتعلقة باملنهج  

البعد   هذا  في  الكلية  للدرجات  الوزني  املتوسط  معياري    4.132بلغ  وجاءت خمس 0.925بانحراف   ،

 : ، وهي على الترتيبكبيرة جًداعبارات من عبارات بعد التحديات املرتبطة باملنهج متحققة بدرجة 

( وضمان مستوى الدقة واألمان ( "توجد صعوبة في تطبيق االختبارات عن بعد  4العبارة رقم 

حيث بلغت  كبيرة جًدا  متحققة بدرجة  هي  في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، و إذ جاءت  فيها"  

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قدره    4.543قيمة  معياري  فس  0.653بانحراف 
 
وت هذه  .  ر 

م هو  الطالب  بأن  للمعلم  يضمن  ال  بعد  عن  التعليم  بأن  لالختبارات  النتيجة  باالستجابة  يقوم  ن 

مع  النتيجة  هذه  وتتفق  مساعدات،  على  الطالب  حصول  عدم  يضمن  ال  كما  النظام،  في  املدرجة 

( محمود  لنظام  2020دراسة  التامة  الحماية  يوفر  ال  بعد  عن  التعليم  نظام  أن  بينت  حيث   )

 لبة.االختبارات مما يؤدي إلى سهولة غش الطلبة، أو تسريب الجابات بين الط

) و  رقم  التعليم 8العبارة  مع حصص  التعلم  لصعوبات  الدراسية  الحصص  أوقات  "تداخل   )

جاءت  العام"   و إذ  التحقق،  درجة  حيث  من  الثاني  الترتيب  بدرجة  هي  في  جًدا  متحققة  حيث  كبيرة 

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  قدره    4.424بلغت  معياري  و 1.008بانحراف   . 
 
عزى  ت

النتيجة إلى أن ذوي صعوبات التعلم بحاجة لوقت أكبر للفهم واالستيعاب، والوقت الذي يوفره هذه  

وقدرات  خصائص  مع  يتناسب  ال  قد  وهذا  املواد  لكامل  ساعات،  أربع  إلى  ثالث  العام    التعليم 

 وإمكانيات هذه الفئة. 

دراسة   نتيجة  مع  النتيجة  )بني  وتتفق هذه  أن 2020ملحم  املعلم  يتطلب من  أنه  بينت  التي   )

الدرس  إعطاء  أجل  من  الوقت  من  أكبر  مقدار   تخصيص  ويتطلب  للدرس،  ا  كثير  بالتحضير  يقوم 

( التي أكدت أن تعليم  2020خالل نظام التعليم عن بعد، واتفقت كذلك مع دراسة السلمي واملكاوي )

 السمعية عن بعد يأخذ الكثير من الوقت مما كان يتم في التعليم الحضوري. عاقةال ذوي 

) و  رقم  تناسب 3العبارة  ال  التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  مع  املتبعة  التقويم  "أساليب   )

في الترتيب الثالث من حيث درجة  إذ جاءت  الظروف الحالية خالل استخدام نظام التعليم عن بعد"  

حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة   اكبيرة جًد ققة بدرجة  متحهي  التحقق، و 

قدره    4.348 معياري  السبب  0.718بانحراف  ويعود  ذوي صعوبات   في.  الطالب  قدرات  أن  إلى  ذلك 
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التعلم متباينة ومختلفة، لذا تختلف طرق التدريس والتقويم حسب قدرة كل طالب بشكل مستقل، 

من الصعب على املعلم مالحظة وتحديد قدرات الطالب واحتياجاتهم، وتتفق  والتعليم عن بعد يجعل

( والخطيب  العازمي  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  قدرات  2021هذه  واختالف  تباين  فيها  جاء  التي   )

 واحتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم. 

) و  رقم  "9العبارة  التعلت(  بذوي صعوبات  الخاص  الرقمي  املحتوى  في  ندرة  يدعم وجد  الذي  م 

التعليم عن بعد"   الرابع من حيث إذ جاءت  ويعزز من عمل املعلم خالل استخدام نظام  الترتيب  في 

و  التحقق،  بدرجة  هي  درجة  جًد متحققة  عينة   اكبيرة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  حيث 

لحداثة التعليم عن بعد، مع وجود صعوبة كبيرة   ا . نظر  0.863بانحراف معياري قدره    4.261الدراسة  

رقمي محتوى  إلى  الدراس ي  املنهج  تحويل  في  املعلمين  املجال   ؛تواجه  هذا  في  الخبرة  إلى    ،لقلة  إضافة 

ا ما.   حداثة برامج صعوبات التعلم في الوطن العربي  نوع 

مع  النتيجة  اتفقت هذه  )   نتائج  كما  ودر Rodrigo & Tabuenca ,2020دراسة   ) ( ( 2020اسة 

Koçoglu & Tekdal  ضرورة إثراء وتصميم محتوى رقمي غني ومتنوع يناسب خصائص  ب  تاأوص  نتيلال

 لهم خالل أخذهم للتعليم عن بعد. ا الطالب ويكون محفز 

) و  رقم  الحركية"  7العبارة  الصعوبات  وتنمية  تعزيز  في  "توجد معوقات  الترتيب  إذ جاءت  (  في 

درجة   حيث  من  و الخامس  بدرجة  هي  التحقق،  جًد متحققة  متوسط   اكبيرة  قيمة  بلغت  حيث 

صعوبة مالحظة إلى  . ويعود ذلك  0.790بانحراف معياري قدره    4.239استجابات أفراد عينة الدراسة  

عدم قدرته على    ومن ثماملعلم الصعوبات الحركية لدى الطالب خالل استخدام التعليم عن بعد،  

الصعوبات،  ،تعزيز تلك  فيها  وتنمية  التطور  تدعم  أنشطة  تصميم  صعوبة  إلى  ملا   نظرا  ،بالضافة 

 من قبل املعلم.   ،بصفة مباشرة ،تعديل بعض الحركات من تستدعيه تلك الصعوبات 

مع  تو  النتيجة  هذه  اليحيانتائج  تفق  )   دراسة  الفصول 2021وعافية  أن  ذكرت  التي   )

التربوية  ألنها خالية من األنشطة املثمرة الحركية والتفاعلية،   ؛االفتراضية ال تحقق جميع األهداف 

ضرورة تصميم أنشطة وألعاب حسية  على  ( التي أكدت  2010واتفقت كذلك مع دراسة الحسناوي )

 وتفاعلية لتطوير بعض مظاهر الصعوبات الحركية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم. 

املرتبطة   التحديات  بعد  عبارات  من  عبارات  أربع  بدرجة  وجاءت  متحققة  وهي كبيرةباملنهج   ،

 على الترتيب: 
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( التعلم في نظام 5العبارة رقم  ( "توجد صعوبة في تصميم االختبارات للطالب ذوي صعوبات 

كبيرة  متحققة بدرجة  هي  جاءت في الترتيب السادس من حيث درجة التحقق، و إذ  التعليم عن بعد"  

الدرا عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره    3.837سة  حيث  معياري  . 0بانحراف 

عزى ذلك إلى تأثير صعوبات التعلم لدى الطالب على أدائهم في االختبارات، وحاجتهم الدائمة  917 .وي 

 ،إلى مراعاة ما يتناسب مع قدراتهم، مع التعديل في أهداف الخطة التربوية الفردية إذا استدعى األمر

 بشكل جيد خالل التعليم عن بعد. ما يصعب على املعلم مالحظته وتحديده ووه

( "املهام املطلوبة في املقررات اللكترونية ليست مرنة بما يدعم التعديل عليها  2العبارة رقم ) و 

متحققة بدرجة  هي  في الترتيب السابع من حيث درجة التحقق، و جاءت  إذ  لتناسب قدرات الطالب"  

الدراسة  كبيرة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره   3.543حيث  معياري  بانحراف 

والسبب  1.181 من   في.  الحداثة  يصاحب  وما  بعد  عن  التعليم  حداثة  هو  تليها  والتي  النتيجة  هذه 

 . تحديات وصعوبات

مع  تو  النتيجة  هذه  ) نتيجة  تفق  والنعيم  الكري  حديث 2021دراسة  أمر  كل  أن  بينت  التي   )

اتفقت  ي كما  الوقت.  بمرور  تزول  قد  التي  املعوقات  بعض  ومواجهة  التحديات  لبعض  عرضة  كون 

مع   كذلك  تواجه   Baturay & Yukselturk (2015)دراسة  نتيجة  النتيجة  تحديات  بينت وجود  التي 

على املؤسسات التعليمية ضرورة املحافظة على رضا املتعلمين أن  الطالب في هذا الجانب، بل أكدت  

ما وأخ إذا  بعد  عن  التعليمي  املحتوى  تصميم  عند  االعتبار  بعين  واالحتياجات  التفضيالت  هذه  ذ 

 أرادت توفير بيئة تعليمية يسودها التواصل والتفاعل بين املعلم والطالب وإنتاج خريجين ناجحين. 

إذ  وبة"  ( "يحتوي املحتوى اللكتروني على مشتتات تمنع التركيز على املهام املطل1العبارة رقم )و 

و جاءت   التحقق،  درجة  حيث  من  الثامن  الترتيب  بدرجة  هي  في  قيمة كبيرة  متحققة  بلغت  حيث 

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  قدره    3.772متوسط  معياري  لحداثة  1.080بانحراف  ا  نظر  وذلك   .

ال قد  والذي  الفئة  لهذه  اللكتروني  املحتوى  تصميم  جودة  في  سبب ضعفا  فقد  بعد،  عن   التعليم 

ع تشتت االنتباه لديهم، ولقلة املحتوى  وسر    ، يراعي خصائص وقدرات الطالب ذوي صعوبات التعلم

التعليم   لطالب  موجه  إلكتروني  بمحتوى  النقاط  بعض  في  املعلم  يستعين  فقد  الفئة  لهذه  الرقمي 

 العام، الذي قد يحوي مشتتات تمنع تركيز طالب صعوبات التعلم. 
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) و  رقم  الد6العبارة  "وقت  املطلوبة (  واملهارة  املعلومة  وإيصال  لعرض  يكفي  ال  الحالي  رس 

حيث بلغت  كبيرة  متحققة بدرجة  هي  في الترتيب التاسع من حيث درجة التحقق، و جاءت  إذ  للطالب"  

عزى ذلك إلى 1.216بانحراف معياري قدره    3.663قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة   . وي 

 (Teams)للفهم، والوقت املتوفر في التيمز    اكافي  اتعلم يتطلب وقتأن وقت تدريس ذوي صعوبات ال

انقطاع في الشبكة أو   مثلدقيقة فقط، إضافة إلى تأثير بعض التحديات األخرى في سير الدرس    30

 قلة خبرة املعلم والطالب في التعامل مع منصات التعليم عن بعد.

 تحديات تتعلق بالبيئة التعليمية   البعد الرابع: -4

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة  9جدول ) (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية واملتعلقة  حول تحديات التعليم عن بعد التي 

 بالبيئة التعليمية

 املتوسط العبارات  م 
االنحراف  

 املعياري 

درجة 

 التحقق
 الترتيب 

1 
ال توفر املنصة وسائل وخيارات مساعدة تدعم شرح املعلم وتوضح املعلومة 

 للطالب
 8 كبيرة 1.043 3.967

2 
في   مشتتات  املعلم توجد  يستطيع  ال  الدرس  مع  التركيز  من  الطالب  تمنع  املنزل 

 ضبطها
4.576 0.730 

كبيرة 

ا  جد 
1 

 0.851 4.315 يوجد صعوبة في متابعة الواجبات املنزلية املعطاة للطالب ذوي صعوبات التعلم 3
كبيرة 

ا  جد 
4 

4 
دعم   في  التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  أمور  أولياء  مشاركة  أبنائهم  ضعف 

 ومساعدة املعلم في إيصال املعلومة واملهارة للطالب 
 7 كبيرة 0.938 4.000

 6 كبيرة 1.036 4.065 انشغال الطالب بمواقع إلكترونية ليس لها عالقة بموضوع الدرس  5

6 
 مشاكل    ب  مشاركة الطالب بعض أفراد العائلة نفس القاعة الدراسية في املنزل سب  

 
 
 خالل الدرس  هفي التركيز لدي  وقلة

4.370 0.861 
كبيرة 

ا   جد 
2 

7 
زمة  ال توفير األدوات واألجهزة اللكترونية اللعدم جاهزية البيئة التعليمية في املنزل  

 ألخذ التعليم عن بعد
4.315 0.824 

كبيرة 

ا   جد 
3 

8 
على تفاعل  عدم وجود محفزات مرئية في البيئة التعليمية املنزلية أثر بشكل سلبي  

 الطالب مع املعلم 
4.304 0.822 

كبيرة 

ا   جد 
5 

التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  لتحديات  الكلية  الدرجة 

 باملرحلة االبتدائية واملتعلقة بالبيئة التعليمية
ا  0.888 4.239  كبيرة جد 
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تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم    ( أن9يتضح من الجدول )

بدرجة   التعليمية متحققة  بالبيئة  واملتعلقة  االبتدائية  جًد باملرحلة  املعلمين  اكبيرة  نظر  ، من وجهة 

البعد   هذا  في  الكلية  للدرجات  الوزني  املتوسط  بلغ  معياري   4.239حيث  ، 0.888  قدره  بانحراف 

بدرجة   التعليمية متحققة  بالبيئة  املرتبطة  التحديات  بعد  عبارات  من  كبيرة  وجاءت خمس عبارات 

مع مراعاة أنه في حالة تساوي املتوسطات تكون األولوية في الترتيب  -  التي، وجاءت على الترتيب ك اجًد 

في استجابات أفراد عينة    للعبارة ذات االنحراف املعياري األقل والذي يدل على اتفاق وتجانس أعلى

 : -الدراسة

( "توجد مشتتات في املنزل تمنع الطالب من التركيز مع الدرس ال يستطيع املعلم  2العبارة رقم )

التحقق، و جاءت  إذ  ضبطها"   األول من حيث درجة  الترتيب  حيث    اكبيرة جًد متحققة بدرجة  هي  في 

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  قدره    4.576بلغت  معياري  ويعود   .0.730بانحراف 

سرعة التشتت لديهم والتي كانت  املتمثلة في  طبيعة خصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم  إلى  ذلك  

القاعة  من  املشتتات  كل  وإزالة  الحضوري  بالتعليم  لها  املعلم  ضبط  خالل  من  محدود  بشكل 

في تساعد  التي  املادية  املستلزمات  كل  وتوفير  كل  أمر  وهو    ،تركيزه  الدراسية  في  توفيره  الصعب  من 

 منزل خالل التعليم عن بعد. 

مع  و  النتيجة  )محمود،  نتائج  اتفقت هذه  دراسة  من  ) 2020كل  والخطيب  والعازمي   )2021 )

في تعليمهم عن    ابينت  نلتيلا  التعلم وإشراكهم  الطالب ذوي صعوبات  أولياء أمور  ضرورة تفعيل دور 

 في سير الحصة الدراسية وتقليل التحديات التي تواجه أبنائهم.بعد، والذي بدوره يساعد 

 ( "مشاركة الطالب بعض أفراد العائلة نفس القاعة الدراسية في املنزل سبب  6العبارة رقم ) و 

   مشاكل  
 
هي في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، و جاءت  إذ  خالل الدرس"    هفي التركيز لدي  وقلة

بدرجة   جًد متحققة  الدراسة    اكبيرة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت   4.370حيث 

قدره   معياري  من 0.861بانحراف  ليست  فاملنازل  السابقة،  العبارة  في  توضيحه  تم  ما  وهذا   .

تركيز   تضمن  والتي  التعليمية،  الخدمات  كامل  توفير  فيها  يسهل  التي  املقصودة  التعليم  مؤسسات 

الذيالطالب خال التعلم،  الدرس، وخاصة لذوي صعوبات  يلزم في تعليمهم االعتماد على حاسة    نل 

دون   الحواس  بعض  على  االعتماد  على  املترتب  القصور  ملعالجة  واللمس،  والبصر  بعضها السمع 

 الخر.
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توفير األدوات واألجهزة اللكترونية  ل( "عدم جاهزية البيئة التعليمية في املنزل  7العبارة رقم ) و 

بعد"  ال ال عن  التعليم  ألخذ  و جاءت  إذ  زمة  التحقق،  درجة  حيث  من  الثالث  الترتيب  متحققة  هي  في 

معياري  بانحراف    4.315حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة    اكبيرة جًد بدرجة  

 .  0.824قدره 

ل الكبيرة جدا  الدرجة  أن  )2)  اتعبار لكما  و   )6( و  ت7(  الحاجة  ؤ (  للكشف عن  يلضرور ا كد  ة 

تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم، وتفسر النتيجة السابقة لوجود 

تحديات اقتصادية لدى األسر تحد من توفير األجهزة اللكترونية الالزمة ألخذ التعليم عن بعد. كما 

دت على تأثير الطبقية  التي أك  Makoe & Shandu (2018)دراسة  نتيجة  اتفقت النتيجة السابقة مع  

األمور   أولياء  للطلبة وعدم قدرة  املعيش ي  املستوى  للتعليم عن   علىواختالف  الالزمة  األدوات  توفير 

بعد لجميع أبنائهم، وصعوبة مشاركة نفس األدوات بين األبناء لتزامن أوقات الدروس لديهم في نفس  

 الوقت. 

) و  رقم  الواجبا3العبارة  متابعة  في  "يوجد صعوبة  ذوي صعوبات  (  للطالب  املعطاة  املنزلية  ت 

و جاءت  إذ  التعلم"   التحقق،  درجة  الرابع من حيث  الترتيب  بدرجة  هي  في  حيث   اكبيرة جًد متحققة 

الدراسة   عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  قدره    4.315بلغت  معياري  ف0.851بانحراف 
 
وت ر  س  . 

خاصة املتعلقة بالكتابة بحاجة للتعامل املباشر  ال  هذه النتيجة بأن متابعة الواجبات وتقييم املهارات

من الصعب تطبيقه أمر  لتصحيح األخطاء وتقديم التغذية الراجعة وهو    ؛من قبل املعلم مع الطالب

التعليم عن بعد، كما   العبارة )سبب  أن  خالل  في  األمور 4ذلك ما جاء  أولياء  ( وهو ضعف مشاركة 

 ومتابعة أداء أبنائهم.

( التي بينت أهمية دور أولياء  2021وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العازمي والخطيب ) 

أمور الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، من خالل املتابعة املستمرة ألداء أبنائهم خالل التعليم  

بعد،   طال    (Ayad et al., 2020)دراسة  و عن  تخدم  ال  بعد  عن  التعليم  خدمات  أن  بينت  ب التي 

 حيث إنه ال يوجد تعليم كاف  عن بعد لذوي صعوبات التعلم.  ؛صعوبات التعلم بما فيه الكفاية

( "عدم وجود محفزات مرئية في البيئة التعليمية املنزلية أثر بشكل سلبي على 8العبارة رقم ) و 

درجة  متحققة بهي  في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، و جاءت  إذ  تفاعل الطالب مع املعلم"  

بانحراف معياري قدره    4.304حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة    اكبيرة جًد 
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و 0.822 بعد،  عن  التعليم  خالل  املنازل  في  توفرها  يصعب  التي  األمور  من  فاملحفزات  استطاع   إذا . 

فلن يستطيع استخدامها مع جميع الطالب ذوي   ،يجاد شكل منها، كاملحفز اللفظي والدرجاتإ املعلم  

وقد ال تعطي مفعوال عند تكرار استخدامها مع الطالب كاملحفزات املادية، وغيرها    ،صعوبات التعلم

 من أشكال التحفيز.

بدرجة   متحققة  التعليمية  بالبيئة  املرتبطة  التحديات  بعد  عبارات  من  عبارات  ثالث  وجاءت 

 : ، وهي على الترتيبكبيرة 

جاءت إذ  ( "انشغال الطالب بمواقع إلكترونية ليس لها عالقة بموضوع الدرس"  5عبارة رقم ) ال

الترتيب السادس من حيث درجة التحقق، و  حيث بلغت قيمة متوسط  كبيرة  متحققة بدرجة  هي  في 

الدراسة   أفراد عينة  معياري قدره    4.065استجابات  لسهولة  1.036بانحراف  النتيجة  عزى هذه 
 
وت  .

التعلم وانجذابهم  تشتت ذ أو إعالن جذاب، وما يندرج في املحتوى    معينة،  مواقعنحو  وي صعوبات 

ألعاب أو  مغريات  من  ممااللكتروني  الدرسيقد    ،  عن  الطالب  انشغال  يستطيع    ،سبب  ال  ما  وهو 

( التي بينت أنه من السهل 2021دراسة )الكري والنعيم،نتيجة  وتتفق هذه النتيجة مع    ،املعلم ضبطه

 الشاشات أو في املنزل.في ل التعليم عن بعد تشتت انتباه طالب ذوي صعوبات التعلم بأي مشتت خال

) و  رقم  أبنائهم 4العبارة  دعم  في  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  أمور  أولياء  ( "ضعف مشاركة 

للطالب"   واملهارة  املعلومة  إيصال  في  املعلم  درجة  جاءت  إذ  ومساعدة  حيث  من  السابع  الترتيب  في 

و  بدرجة  هي  التحقق،  الدراسة  كبيرة  متحققة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  حيث 

قدره    4.000 معياري  السبب  0.938بانحراف  ويعود  عدم    في.  إلى  األمور،  أولياء  مشاركة  ضعف 

فصل   آليات دعم أبنائهم عن طريق منصات التعليم عن بعد وقلة خبرتهم بمعرفتهم بشكل واضح وم 

هذا   الدرو في  أوقات  مع  تتعارض  قد  التي  الخاصة  بأعمالهم  انشغالهم  أو  ألبنائهم خالل  املجال،  س 

 التعليم عن بعد.

( التي بينت ضرورة توفير الدعم 2021اتفقت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة شحاتة )  وقد

جههم في نظام من قبل املختصين بالتقنية لتخفيف أي تحديات توا  عاقةألولياء أمور الطالب ذوي ال 

 التعليم عن بعد والحرص كذلك على تدريبهم للتعامل مع هذا النمط بشكل أفضل.
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( "ال توفر املنصة وسائل وخيارات مساعدة تدعم شرح املعلم وتوضح املعلومة 1العبارة رقم ) و 

حيث بلغت  كبيرة  متحققة بدرجة  هي  في الترتيب الثامن من حيث درجة التحقق، و جاءت  إذ  للطالب"  

 .  1.043بانحراف معياري قدره  3.967يمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة ق

ف
 
أمر  س  وت وكل  أمر مستحدث،  بعد  التعليم عن  بأن  النتيجة  هذه      ر 

 
رضة ع  يكون  قد  حديث  

لبعض التحديات، أو ملواجهة بعض املعوقات التي تحول دون اكتمال العملية التعليمية على الوجه 

لتعامل مع تلك البرامج،  لباملعلمين وتأهيلهم    مكان األمر يتعلق بالبرامج املستخدمة، أ املطلوب، سواء  

رص التحسين والتطوير،  
 
 للبحث عن ف

ٌ
دعاة التي يكون مصدرها الطالب نفسه، وذلك م  أو املشاكل 

 (. 2021وهذا ما اتفق مع دراسة )الكري والنعيم،

واملتعلق  الحالية  للدراسة  األول  السؤال  إجابة  في  نتائج  من  إليه  التوصل  تم  ما  ومجمل 

وجهة   من  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  بتحديات 

 :التينظر املعلمين يمكن تلخيصها في الجدول 

طالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية من  (: تحديات التعليم عن بعد التي تواجه ال10جدول )

 وجهة نظر املعلمين 

 الترتيب  درجة التحقق  االنحراف املعياري  املتوسط الوزني التحديات 

 4 متوسطة 1.113 3.384 التحديات املتعلقة باملعلم

 3 كبيرة 1.109 3.650 التحديات املتعلقة بالتقنية 

 2 كبيرة 0.925 4.132 ومتطلباته التحديات املتعلقة باملنهج

ا  0.888 4.239 التحديات املتعلقة بالبيئة التعليمية  1 كبيرة جد 

 كبيرة 1.009 3.851 الدرجة الكلية للتحديات 

  ( الجدول  من  أن10يتضح  صعوبات    (  ذوي  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  تحديات 

، حيث بلغ املتوسط الوزني  كبيرة التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين متحققة بدرجة  

االستبانة   على  الكلية  معياري   3.851للدرجات  األول  1.009  قدره  بانحراف  الترتيب  في  وجاء   ،

هي و   0.888  قدره  وانحراف معياري   4.239  قدره  ليمية بمتوسط وزنيالتحديات املرتبطة بالبيئة التع

 قدره  ، وفي الترتيب الثاني جاءت التحديات املرتبطة باملنهج بمتوسط وزنياجًد   كبيرةمتحققة بدرجة  
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معياري   4.132 بدرجة  هي  و   0.925  قدره  وانحراف  جاءت  كبيرة متحققة  الثالث  الترتيب  وفي   ،

متحققة  هي  و   1.109  قدره  بانحراف معياري   3.650  قدره  ة بمتوسط وزنيالتحديات املرتبطة بالتقني

واأل كبيرةبدرجة   الثالث  الترتيب  وفي  وزني،  بمتوسط  باملعلم  املرتبطة  التحديات  جاءت   قدره  خير 

، وهو ما يتضح من خالل الشكل متوسطةمتحققة بدرجة  هي  و   1.113  قدره  بانحراف معياري   3.384

 : التي

 
تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة  (: 1)شكل 

 نظر املعلمين 

 ا: نتائج إجابة السؤال الثاني ثانيً 

ايــنص الســؤال الثــاني للدراســة الحاليــة علــى " -1 بــين اســتجابات  هــل توجــد فــروق دالــة احصــائي 

املعلمــين حــول تحــديات التعلــيم عــن بعــد التــي تواجــه الطــالب ذوي صــعوبات الــتعلم، تعــزى 

)الجــنس، الخبــرة، نــوع الصــعوبة، الــدورات التدريبيــة فــي مجــال التعلــيم  :يــةتملتغيــرات الإلــى ا 

   "؟اللكتروني(
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 ا ملتغير الجنس الفرق تبعً  -2

املستقلة   للمجموعات  "ت"  اختبار  استخدام  في   Independent Samples T-Testتم 

استفادة  على  املؤثرة  التحديات  حول  املعلمين  استجابات  في  الفروق  داللة  عن  الكشف 

ب ذوي صعوبات التعلم من نظام التعليم عن بعد والرجعة الختالف الجنس )ذكور،  الطال 

 : التيإناث(، فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول 

(: داللة الفروق في استجابات املعلمين حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب  11جدول )

 (90االبتدائية والتي ترجع الختالف الجنس )درجة الحرية =  ذوي صعوبات التعلم باملرحلة 

 الجنس التحديات 
املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 قيمة "ت" 

مستوى 

 الداللة 

 التحديات املتعلقة باملعلم 
 6.369 38.603 ذكور 

2.709 0.01 
 6.343 34.882 إناث

 التحديات املتعلقة بالتقنية 
 7.244 33.017 ذكور 

0.312 
0.756 

 5.960 32.559 إناث غير دالة

  التحديات املتعلقة باملنهج

 ومتطلباته

 4.660 38.293 ذكور 
2.774 0.01 

 5.552 35.294 إناث

التحديات املتعلقة بالبيئة  

 التعليمية

 5.078 34.776 ذكور 
2.135 0.05 

 5.034 32.441 إناث

 الدرجة الكلية للتحديات
 17.708 144.690 ذكور 

2.433 0.01 
 18.769 135.176 إناث

استجابات  في    0.01عند مستوى ثقة    إحصائياتوجد فروق دالة    ( أنه11يتضح من الجدول )

باملرحلة   التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  تواجه  التي  بعد  عن  التعليم  تحديات  حول  املعلمين 

و)التحديات املتعلقة باملعلم، التحديات املتعلقة   ،للتحدياتاالبتدائية فيما يتعلق بالدرجة الكلية  

 باملنهج( ترجع الختالف الجنس، والفروق لصالح الذكور. 

وقد ترجع هذه النتيجة إلى وجود خلفية معرفية تقنية لدى املعلمات أكثر من املعلمين تمكنهم 

أفضل  بشكل  بعد  عن  التعليم  منصات  مع  التعامل  املمكن    ،من  من  الفني  كذلك  الدعم  أن 

جيد   بشكل  كان  إضافتها  مما  للمعلمات  الواجب  التقنية  التعديالت  معرفة  لهم  املقرر  إ سهل  لى 

وتم استنتاج ذلك من خالل    ،ليناسب قدرات الطالب ذوي صعوبات التعلم خالل تعليمهم عن بعد
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علم وبعد التحديات الرجوع إلى إجابات املعلمين في استبانة الدراسة في بعد التحديات املتعلقة بامل

والتي ذكرت بعض املحاور مثل ضعف مهارات التعليم اللكتروني ونقص الدافعية    ،املتعلقة باملنهج 

 نحو نمط التعليم عن بعد وضعف الدعم الفني. 

 ( والحارثي  القرني  دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  قد  2020كما  الذكور  أن  أكدت  التي   )

ناث بسبب أفضلية الخدمات واالهتمام  ليم عن بعد أكثر من ال يواجهون تحديات تقنية خالل التع

 والدعم الفني املقدم في الشق النسائي في حدود الدراسة.  

( الثقفي  دراسة  النتيجة مع  اتفقت  بينت  2021كذلك  التي  أكثر إيجاب(  املعلمات  اتجاهات  ية 

فاع مستوى املهارات التقنية  من املعلمين خالل التعليم عن بعد في منصة مدرستي اللكترونية، وارت

بدور  الذي  املعلمين  من  أكثر  للمعلمات  الوقت  توفر  بسبب  وذلك  بأخذ    هلديهم  للمعلمات  سمح 

 دورات تدريبية تطور مهارتهم بهذا الجانب. 

دالة   فروق  ثقة    إحصائياتوجد  مستوى  تحديات  في    0.05عند  حول  املعلمين  استجابات 

التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية فيما يتعلق بالتحديات  

النتيجة على   الذكور. وتدل هذه  الجنس، والفروق لصالح  التعليمية ترجع الختالف  بالبيئة  املتعلقة 

ثر من الطالبات تؤثر على استفادتهم من نظام أن الطالب ذوي صعوبات التعلم يواجهون تحديات أك

نقص أو انعدام األنشطة الرياضية أو الحركية في املنزل والتي كان    إلىالتعليم عن بعد وقد يرجع ذلك  

سبب يكون  قد  وهذا  حضوريا  املدرسة  في  يومي  شبه  بشكل  الطالب  لها  ليتعرض  الطالبات  ا  تقبل 

 . للتعليم املنزلي عن بعد أكثر من الطالب

( التي بينت ضعف 2021في حين اتفقت النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة الزهراني والسالم )

ال  ذوي  للطالب  املقدم  اللكتروني  املحتوى  فيه   عاقةجودة  املقدمة  األنشطة  فعالية  وعدم  وندرته 

ال  ذوي  الطالب  واحتياجات  خصائص  النتيجة    عاقة لتناسب  اتفقت  كما  بعد.  عن  تعليمهم  خالل 

)كذل الكليب  دراسة  نتيجة  مع  للطالب  2022ك  الحركية  الصفية  األنشطة  أهمية  على  أكدت  التي   )

وأهميتها لجذب انتباههم وتقليل بعض مظاهر التشتت وأهميتها الكبيرة كذلك في تطوير    عاقةذوي ال 

 املهرات أو الصعوبات الحركية لديهم إن وجدت.

لمين حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه استجابات املعفي    إحصائياال توجد فروق دالة  

ترجع  بالتقنية  املتعلقة  بالتحديات  يتعلق  فيما  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب 

بعد  عن  التعليم  في  التقنية  التحديات  طبيعة  بأن  النتيجة  هذه  تبرير  ويمكن  الجنس،  الختالف 

 .نا موجودة ويعاني منها الجنس
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  عاقة( التي أكدت مواجهة معلمي ذوي ال 2021نتيجة مع نتيجة دراسة شحاتة )وتتفق هذه ال 

تدريبهم  والتي سببها ضعف  بعد  التعليم عن  الحديثة خالل  التقنيات  استخدام  في  تحديات عديدة 

وجود   حال  في  املعلم  يتلقاه  الذي  الفني  الدعم  وضعف  األول  املقام  في  األدوات  تلك  استخدام  على 

 مشاكل. 

) ات  كما وباسليم  العتيبي  دراسة  نتيجة  مع  كذلك  النتيجة  أن 2021فقت  بينت  التي   )

في التعليم عن بعد خالل جائحة   عاقةالتحديات التقنية التي يتعرض لها املعلمون والطالب ذوي ال 

على جودة  كبير  بشكل  أثرت  استخدامها  في  الخبرة  وقلة  واألدوات  األجهزة  نقص  في  واملتمثلة  كورونا 

 لتعليم املقدم لهذه الفئة.وكفاءة ا 

 تغير الخبرة في املجال التعليميمل  االفرق تبعً  -3

في الكشف عن داللة    One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  

الفروق في استجابات املعلمين حول التحديات املؤثرة على استفادة الطالب ذوي صعوبات التعلم من  

سنوات   5سنوات، من    5نظام التعليم عن بعد والرجعة الختالف الخبرة في املجال التعليمي )أقل من  

تأكد من تجانس التباين في كل بعد  سنوات فأكثر(، وتم في البداية ال  10سنوات، من    10إلى أقل من  

 ا لتجانس التباين، ووفق    Leveneمن أبعاد االستبانة في ضوء سنوات الخبرة باستخدام اختبار ليفين  

 ي: أتلذلك كانت النتائج كما ي 

افات املعيارية الستجابات املعلمين حول التحديات املؤثرة على    :(12جدول ) املتوسطات واالنحر

ا للخبرة في املجال التعليمي 
ً

 استفادة الطالب ذوي صعوبات التعلم من نظام التعليم عن بعد وفق

 التحديات 

 سنوات الخبرة

 فأكثر 10من  10-5 5أقل من 

 متوسط 
انحراف  

 معياري 
 متوسط 

انحراف  

 معياري 
 متوسط 

انحراف  

 معياري 

 6.449 38.484 6.464 35.756 6.713 38.300 التحديات املتعلقة باملعلم 

 8.328 32.323 5.750 32.293 5.926 34.800 التحديات املتعلقة بالتقنية 

  التحديات املتعلقة باملنهج

 ومتطلباته
36.600 6.402 36.659 5.369 38.258 3.924 

املتعلقة بالبيئة  التحديات 

 التعليمية
32.800 5.727 33.488 5.134 35.194 4.700 

 18.078 144.258 18.056 138.195 20.392 142.500 الدرجة الكلية للتحديات
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داللة الفروق في استجابات املعلمين حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي    (:13جدول )

 صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية والتي ترجع الختالف الخبرة في املجال التعليمي

 مصدر التباين  التحديات 
مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

قيمة 

 "ف"

مستوى  

 الداللة 

التحديات  

 املتعلقة باملعلم

 80.352 2 160.704 بين املجموعات 

1.894 
0.156 

 غير دالة 
 42.421 89 3775.503 داخل املجموعات

  91 3936.207 الكلي 

التحديات  

املتعلقة 

 بالتقنية 

 48.704 2 97.408 بين املجموعات 

1.065 
0.349 

 غير دالة 
 45.736 89 4070.462 داخل املجموعات

  91 4167.870 الكلي 

التحديات  

 املتعلقة باملنهج

 ومتطلباته

 26.952 2 53.904 بين املجموعات 

1.002 
0.371 

 غير دالة 
 26.898 89 2393.955 داخل املجموعات

  91 2447.859 الكلي 

التحديات  

املتعلقة بالبيئة  

 التعليمية

 41.511 2 83.022 بين املجموعات 

1.579 
0.212 

 غير دالة 
 26.295 89 2340.283 داخل املجموعات

  91 2423.304 الكلي 

الدرجة الكلية 

 للتحديات 

 346.921 2 693.843 بين املجموعات 

1.004 
0.370 

 غير دالة 
 345.454 89 30745.375 داخل املجموعات

  91 31439.217 الكلي 

من   ال13)الجدول  يتضح  أنه  دالة    (  فروق  حول  في    إحصائياتوجد  املعلمين  استجابات 

يتعلق   فيما  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  تواجه  التي  بعد  التعليم عن  تحديات 

 بالدرجة الكلية والتحديات الفرعية ترجع الختالف الخبرة في املجال التعليمي. 

الت برامج  لحداثة  النتيجة  هذه  نرجع  أن  ذوي ونستطيع  برامج  مع  ودمجها  بعد  عن  عليم 

فرق  ،عاقةال  تشكل  ال  قد  التعليمي  املجال  في  املعلمين  وأقدمية  منصات  افالخبرة  استخدام  ألن   ،

التعليم عن بعد والتعليم اللكتروني بشكل عام حديث ولم يتم االنتقال للتعليم عن بعد بشكل كامل  

)ج خالل  وجيزة  فترة  من  إال  الحضوري  التعليم  من دون  الكثير  خاللها  اختلف  والتي  كورونا(  ائحة 

 األساليب التدريسية التي كانت تتم خالل التعليم الحضوري.
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 ( والنعيم  الكري  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  االنتقال 2021كما  أن  بينت  والتي   )

وا  التحديات  العديد من  )جائحة كورونا( سبب  كامل خالل  بعد بشكل  للتعليم عن  لجوانب  السريع 

 السلبية في تعليم الطالب ذوي صعوبات التعلم. 

دراسة   مع  السابقة  النتيجة  اتفقت  )كذلك  بعد  2007بيتس  التعليم عن  ارتباط  بينت  التي   )

وملواكبة هذا التطور   ،بشكل أساس ي بالتقنية واألدوات التكنولوجية التي تتطور بشكل كبير وملحوظ

الت املؤسسات  تجبر  قد  الكبير  املستقبل  والتغير  في  أقسامها  ععليمية  بعض  هيكلة  إعادة  لى 

وذلك  فيه،  املقدم  واملحتوى  التعليم  من  النوع  هذا  بتطوير  فقط  مختصة  أقسام  واستحداث 

 ي للمؤسسات التعليمية فيه.يجابلالستفادة بشكل أكبر من هذا النمط وتفعيل الدور ال 

 يبية في مجال التعليم اإللكتروني ملتغير الدورات التدر  االفروق تبعً  -4

في الكشف   Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  

عن داللة الفروق في استجابات املعلمين حول التحديات املؤثرة على استفادة الطالب ذوي صعوبات  

بعد والرجعة   التعليم عن  اللكتروني  التعلم من نظام  التعليم  في مجال  التدريبية  الدورات  الختالف 

 : التي)نعم، ال(، فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول 

( داللة الفروق في استجابات املعلمين حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب  14)جدول 

ات التدريبية في مجال التعليم ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية والتي ترجع الختالف الدور 

 (90اإللكتروني )درجة الحرية = 

 التحديات 
الدورات  

 التدريبية

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 قيمة "ت"

مستوى  

 الداللة 

التحديات املتعلقة 

 باملعلم

 6.651 37.286 نعم
0.123 

0.903 

 6.527 37.103 ال غير دالة 

التحديات املتعلقة 

 بالتقنية 

 6.795 32.794 نعم
0.113 

0.911 

 6.827 32.966 ال غير دالة 

التحديات املتعلقة 

 ومتطلباته باملنهج

 5.229 37.095 نعم
0.243 

0.809 

 5.178 37.379 ال غير دالة 

التحديات املتعلقة 

 بالبيئة التعليمية 

 5.285 33.905 نعم
0.023 

0.982 

 4.971 33.931 ال غير دالة 

الدرجة الكلية 

 للتحديات 

 19.372 141.079 نعم
0.072 

0.943 

 17.083 141.379 ال غير دالة 
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من   أنه14)الجدول  يتضح  دالة    (  فروق  توجد  حول    إحصائياال  املعلمين  استجابات  في 

يتعلق   فيما  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  تواجه  التي  بعد  التعليم عن  تحديات 

   بالدرجة الكلية والتحديات الفرعية ترجع الختالف الدورات التدريبية في مجال التعليم اللكتروني.

وامله الوعي  من  جيدة  درجة  وجود  إلى  ذلك  الستخدام ل ا   راتاويعود  العينة  أفراد  لدى  الزمة 

كامل،   بشكل  بعد  عن  التعليم  نظام  إلى  اللجوء  قبل  حتى  عام  بشكل  اللكترونية  واألدوات  األجهزة 

ه بعد  عن  التعليم  برامج  في  تواجههم  التي  اللكترونية  املشاكل  مصدر  يكون  قد  حداثة   وولكن 

 املقدمة فيها.   بالخدمات والخصائص ةالتعامل معها والجهل وقلة الخبر 

( ملحم  بني  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  االتجاهات  2020كما  على  فيها  أكد  التي   )

ال يجابال  ذوي  معلمي  لدى  التكنولوجية  عاقةية  األدوات  استخدام  التي    ،في  املشاكل  أن  وبينت 

ا  تلك  لتكييف  الخبرة  وقلة  معها  التعامل  حداثة  في  تكمن  استخدامها  حين  مع تواجههم  ألدوات 

 .عاقةخصائص وقدرات ذوي ال 

 ا ملتغير نوع الصعوبة الفروق تبعً  -5

في الكشف عن داللة    One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  

الفروق في استجابات املعلمين حول التحديات املؤثرة على استفادة الطالب ذوي صعوبات التعلم من  

تعلم   صعوبات  القراءة،  تعلم  )صعوبات  الصعوبة  نوع  الختالف  والرجعة  بعد  عن  التعليم  نظام 

التبا تجانس  من  التأكد  البداية  في  وتم  الحساب(،  تعلم  أبعاد الكتابة، صعوبات  من  بعد  كل  في  ين 

ليفين   اختبار  باستخدام  الصعوبة  نوع  ضوء  في  ووفق    Leveneاالستبانة  التباين،  لذلك    التجانس 

 ي: أتكانت النتائج كما ي
افات املعيارية الستجابات املعلمين حول التحديات املؤثرة على  15جدول ) (: املتوسطات واالنحر

ا لنوع الصعوبة استفادة الطالب ذوي صعوبات التعلم من 
ً

 نظام التعليم عن بعد وفق

 التحديات 

 نوع الصعوبة

 صعوبات تعلم الحساب  صعوبات تعلم الكتابة  صعوبات تعلم القراءة

 متوسط 
انحراف  

 معياري 
 متوسط 

انحراف  

 معياري 
 متوسط 

انحراف  

 معياري 

 6.643 36.000 6.536 37.792 6.737 37.000 التحديات املتعلقة باملعلم

 6.855 34.882 6.128 32.938 7.657 31.407 التحديات املتعلقة بالتقنية 

 التحديات املتعلقة باملنهج

 ومتطلباته
37.222 5.625 37.333 4.549 36.706 6.362 
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 التحديات 

 نوع الصعوبة

 صعوبات تعلم الحساب  صعوبات تعلم الكتابة  صعوبات تعلم القراءة

 متوسط 
انحراف  

 معياري 
 متوسط 

انحراف  

 معياري 
 متوسط 

انحراف  

 معياري 

التحديات املتعلقة بالبيئة  

 التعليمية
33.519 6.047 34.292 4.207 33.471 6.256 

 23.037 141.059 15.773 142.354 20.641 139.148 الدرجة الكلية للتحديات 

 

داللة الفروق في استجابات املعلمين حول تحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب   (:16)جدول 

 ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية والتي ترجع الختالف نوع الصعوبة 

 مصدر التباين  التحديات 
مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

قيمة 

 "ف"

مستوى  

 الداللة 

التحديات  

 املتعلقة باملعلم

 21.145 2 42.290 بين املجموعات 

0.483 
0.618 

 غير دالة 
 43.752 89 3893.917 داخل املجموعات

  91 3936.207 الكلي 

التحديات  

املتعلقة 

 بالتقنية 

 63.387 2 126.774 بين املجموعات 

1.396 
0.253 

 غير دالة 
 45.406 89 4041.096 داخل املجموعات

  91 4167.870 الكلي 

التحديات  

 املتعلقة باملنهج

 ومتطلباته

 2.498 2 4.996 بين املجموعات 

0.091 
0.913 

 غير دالة 
 27.448 89 2442.863 داخل املجموعات

  91 2447.859 الكلي 

التحديات  

املتعلقة بالبيئة  

 التعليمية

 7.206 2 14.412 بين املجموعات 

0.266 
0.767 

 دالة غير 
 27.066 89 2408.893 داخل املجموعات

  91 2423.304 الكلي 

الدرجة الكلية 

 للتحديات 

 88.945 2 177.890 بين املجموعات 

0.253 
0.777 

 غير دالة 
 351.251 89 31261.328 داخل املجموعات

  91 31439.217 الكلي 
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الجدول)  من  أنه 16يتضح  دالة    (  فروق  توجد  حول  في    إحصائياال  املعلمين  استجابات 

يتعلق   فيما  االبتدائية  باملرحلة  التعلم  ذوي صعوبات  الطالب  تواجه  التي  بعد  التعليم عن  تحديات 

ذلك إلى سرعة    فيبالدرجة الكلية والتحديات الفرعية ترجع الختالف نوع الصعوبة، وقد يعود السبب  

الونة األخيرة خالل )جائحة كورونا( التي قد تكون بدورها قللت من درجة   االنتقال للتعليم عن بعد في

منصات   في  الجوانب  من  الكثير  في  التحديات  نفس  لتشاركهم  الصعوبات،  بين  والشدة  االختالف 

 ، نترنتمثل مشاكل االتصال وانقطاع ال   ،التعليم عن بعد من مشاكل تقنية وقلة خبرة وتدريب وغيره

بغض   ،ا على طالب صعوبات التعلم بشكل عامت في البيئة املنزلية التي قد تؤثر سلب  أو كثرة املشتتا

 .النظر عن اختالف نوع الصعوبة

  عاقة ( التي أكدت أن املعلمين ذوي ال 2021كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شحاته )

ن باختالف  بعد  عن  الطالب  تعليم  في  واملشاكل  التحديات  نفس  يتشاركون  العاقات،  قد  تلك  وع 

ال  ذوي  الطالب  أن  كذلك  التعليمات   عاقةوأكدت  اتباع  في  تتمثل  التي  للمساعدة  بحاجة  دائما 

ال  ذوي  أغلبية  لها  يتعرض  قد  والتي  التعليمية  للمنصات  للدخول  متكرر   عاقة األساسية   ، بشكل 

الالزمة ألخذ التعليم ، أو خالل استخدام األدوات واألجهزة اللكترونية  عاقةبغض النظر عن نوع ال 

بعد إشراف  ،عن  تحتاج  قد  ذوي    ا مباشر   اوالتي  الطالب  تدريب  خالل  األسرة  أو  املعلمين  قبل  من 

 الستخدامها بشكل فعال. عاقةال 

 توصيات الدراسة: 

لتغلب على على ا يمكن التطرق إلى مجموعة من التوصيات التي تساعد  نتائج الدراسةعلى إثر  

 : ، وهيتحديات التعليم عن بعد التي تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم واملعلمين

التعامل    -1 من  لتمكينهم  االبتدائية  باملدارس  التعلم  صعوبات  ملعلمي  الالزم  التدريب  توفير 

 ن بعد بشكل كامل وفعال.واالستفادة من نظام وأدوات التعليم ع

التغ  -2 أو  التعلم تختص بطبيعة التعديالت  ير  يضرورة تقديم دورات تدريبية ملعلمي صعوبات 

التعليم عن بما يتناسب  على املناهج إذا دعت الحاجة    هاملراد عمل  في  مع الظروف واملتغيرات 

 بعد.

امل مع منصات التعليم تقديم تدريب مناسب للطالب ذوي صعوبات التعلم يمكنهم من التع  -3

 وااللتزام بالحضور في األوقات املحددة للدروس. ،عن بعد بفاعلية



 
 
 
 

127 
 
 
 

ضرورة توفير بدائل تعليمية فعالة من قبل املؤسسات التعليمة في حال مشاكل االتصال أو    -4

ال  وتحصيل   نترنتانقطاع  التعلم  في  االستمرار  من  التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  تمكن 

 الفائدة. 

أكبر وأكثر فاعلية  يج  -5 التعلم الشراف واملشاركة بشكل  الطالب ذوي صعوبات  ب على أسر 

بعد عن  أبنائهم  تعليم  دور   ؛خالل  وتعزيز  وجدت  إن  التحديات  بعض  تجاوز  في  ملساعدتهم 

 املعلم. 

 مقترحات الدراسة:

صور  بعض  الحالية  الدراسة  في   بينت  التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  تواجه  التي  التحديات 

دراسات تقدم تصورات حول كيفية التغلب على    إجراءالتعليم عن بعد، لذا من املقترح في املستقبل  

ذوي صعوبات  الطالب  معلمي  فاعلية  فيه  تقاس  تدريبي  برنامج  عمل  من خالل  أو  التحديات،  تلك 

التكنولوجيا وتوظيف  استخدام  في  عن  التعلم  التعليم  كذلك    ومن   بعد.  في    دراسة  جراءإ املمكن 

 أولياء   نظر  وجهة  من  التعلم  صعوبات  ذوي   للطالب  ،بعد  عن   التعليم  تحديات  عن  للكشف  مشابهه

، ووضع تصور مقترح  الدراسة  هذه  في  املذكورة  غير  وتحديات  أخرى   أبعاد  وتضمين  ،واملعلمين  األمور 

 . والتحدياتملعالجة هذه املشاكل 

 املراجع:

 العربية باللغة وال: املراجع أ 

(. معوقات التعليم عن بعد في الجامعة من وجهة نظر 2020، عبد الرازق وأبو راوي، نجاح. ) إبراهيم

 .294-259(، 4)3مجلة دراسات في العلوم النسانية واالجتماعية، عضاء هيئة التدريس. أ 

 . 194-179(، 13، )مجلة جامعة الزيتونة(. التعليم اللكتروني. 2015الباروني، فتحية. )

، مجلة التعليم عن بعد والتعليم املفتوح (. التعليم عن بعد: تحديات وحلول.  2015بغدادي، مروة. )

3(4 ،)149-185. 

ابليت لتعليم الطلبة (. اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو توظيف جهاز الت2020بني ملحم، فهد. )

األردنية.   املدارس  في  الخاصة  االحتياجات  النسانيات  ذوي  وعلوم  واألدب  الفنون  مجلة 

 . 244-231(، 6، )واالجتماع
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مجلة املقري  لكتروني.  (. التعليم عن بعد من التعليم باملراسلة إلى االتصال ال2019بوجالل، الربيع. )

 . 101-92(، 5)3، للدراسات اللغوية والنظرية والتطبيقية

. 2. ترجمة: وليد شحادة. ط التكنولوجيا والتعلم اللكتروني والتعليم عن بعد(.  2007بيتس، طوني. ) 

 السعودية. شركة العبيكان لألبحاث والتطوير.

(. دور النترنت في دعم بعض الخدمات املساندة في التربية الخاصة من وجهة 2010التميمي، أحمد. )

 .64-30(، 43، )مجلة الطفولة العربيةألطفال ذوي العاقة. نظر أولياء أمور ا 

( مهدية.  بعد 2021الثقفي،  عن  التعليم  نحو  السالمية  التربية  ومعلمات  معلمي  اتجاهات   .)

كورونا   جائحة  ظل  في  اللكترونية  مدرستي  منصة  الباحة. Coved -19باستخدام  بمنطقة 

 . 184-147(، 45)2، مجلة كلية التربية

)الحسناوي  سامر.  مظاهر  2010،  بعض  تطوير  في  الصغيرة  واأللعاب  املتناظرة  التدريبات  أثر   .)

 .28-1،  مجلة كلية التربية الرياضيةصعوبات التعلم الحركي لدى رياض األطفال. 

(. معايير سهولة الوصول للمنصات التعليمية مفتوحة 2017السيد. )  حمد محمد محمدأ الحفناوي،  

(، 1)1ية،  املجلة العربية للتربية النوع.  لذوي العاقة بالتعليم الجامعي  (MOOCs) املصدر

11-41 . 

(. تصورات في التعليم عن بعد خصائص وأهداف التعليم عن بعد. 1985الحميدي، عبد الرحمن. )

 . 144-103(، 27)12ية والثقافة والعلوم، املنظمة العربية للترب

( مريم.  التطبيق.  2020خالد،  وإمكانية  األهمية  اللكتروني:  التعلم  للبحوث (.  األصيل  مجلة 

 . 289-271(، 2)4، االقتصادية والدارية

( جيه.  عباس.  2009دروثي،  إنصاف  ترجمة:  بعد.  عن  التعليم  مجال  في  التكنولوجيا  املجلة  (. 

 . 351-337(، 3)2، بية املفتوحة عن بعدالفلسطينية للتر 

(. معوقـــات التعلـــيم عـــن بعـــد للتالميـــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم مـــن وجهـــة نظـــر 2022. )عبـــدهللا ،الـــدغيم

 .204-234(،  3)38  مجلة کلية التربية)أسيوط(، .معلميهم
م، موقع 2003/ 09/ 02(. األمة السالمية والتحديات املعاصرة. تاريخ املشاهدة:  2003زكريا، داوود. )

 .www.alwihdah.com/print.phpإلكتروني: 

http://www.alwihdah.com/print.php
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التن 2021الزهراني، هناء والسالم، ماجد. ) التي تواجه ممارسات  التحديات  البيئة  (. مستوى  في  فيذ 

السمع.   وضعاف  الصم  معلمي  لدى  الرقمية  والتأهيلالتعليمية  الخاصة  التربية  ، مجلة 

12(41 ،)197-254 . 

( رحاب.  الدين،  تدريس  2020زين  في  التكنولوجيا  توظيف  نحو  الخاصة  التربية  معلمي  اتجاهات   .)

كورونا.   جائحة  ظل  في  الخاصة  االحتياجات  واملوهبةذوي  العاقة  لعلوم  العربية  ،  املجلة 

4(14 ،)21-52. 

( إسماعيل.  واملكاوي،  العزيز  عبد  بعد  2020السلمي،  عن  التعليم  تحديات  العاقة  (.  ذوي  للطالب 

أنموذجا   املستجد  كورونا  فيروس  الجوائح:  ظل  في  مواجهتها  وسبل  .  COVID-19السمعية 

 .255-308(، 124، )(ASEPدراسات عربية في التربية وعلم النفس )

 ( في ظل جائحة كورونا  2021شحاته، منى.  التعليم عن بعد  الخاصة نحو  التربية  اتجاهات معلمي   .)

 .489-469(، 33، )جلة كلية التربيةم(. 19 -)كوفيد 

( جمال.  استراتيجيتي 2013الشرقاوي،  بين  اللكتروني  التفاعل  على  قائمة  استراتيجية  تصميم   .)

طالب  لدى  اللكترونية  التدريب  بيئات  إنتاج  مهارات  تنمية  على  وأثرها  واملناقشة  املشاريع 

-3(35  ،)13،  (ASEPة وعلم النفس )دراسات عربية في التربيالدراسات العليا بكلية التربية.  

69 . 

( عفت.  وشقدار،  نوف  نحو 2021الشريف،  الفكرية  العاقة  ذوي  من  األطفال  أمهات  اتجاهات   .)

املكرمة.   مكة  بمدينة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  بعد  عن  لعالم التعليم  العربية  املجلة 

 . 106-75(، 18)4، وثقافة الطفل

. معوقات توظيف التعليم والتعلم عن بعد في مراحل التعليم العام  (2019صفر، عمار وآغا، ناصر. )

كوفيد   املستجد  كورونا  تفش ي جائحة  أثناء  الكويت  بدولة  الحكومي  من وجهة   19  -والعالي 

 . 80-47(، 84)21، مجلة الطفولة العربيةنظر املعلمين.  

رة للطلبة ذوي صعوبات  (. فاعلية برنامج تعليمي محوسب على مستوى الذاك2019الصمادي، علي. )

الزرقاء.   تربية  مديرية  مدارس  في  امللتحقين  للدراسات  التعلم  السالمية  الجامعة  مجلة 

 . 109-86(،  1)27، التربوية والنفسية
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(. التحديات التي تواجه طلبة الصف السابع ذوي صعوبات  2021العازمي، طالل والخطيب، جمال. )

من بعد  الرياضيات عن  دراسة  في  الكويت.    التعليم  بدولة  أمورهم  أولياء  نظر  املجلة  وجهة 

 . 374-341(، 3)37، العلمية لكلية التربية

" وإشكاليات التعليم عن بعد: تحديات Covid  19(. أزمة جائحة كورونا "2021عبد القادر، محمود. )

 . 17-1(، 83)1، املجلة التربويةومتطلبات.  

(. تصور مقترح لتفعيل التعلم عن بعد لدى املعاقين سمعيا في ضوء مجتمع 2021عبد هللا، نعيمة. )

 . 130-98(، 34)10، مجلة التربية الخاصة املعرفة. 

مبار ،  باسليمو   صالح،محمد  العتيبي،   )كعبد هللا  تواج2021.  التي  التحديات  اضطراب    ه(.  الطلبة 

خال بعد  عن  التعليم  أثناء  التوحد  کورونا  طيف  )جائحة  األزمات  مدارس أ ل  في  نموذجا( 

جدة بمحافظة  الخاصة  التربية  واملوهبة.  ومعاهد  العاقة  لعلوم  العربية  ، (18)5.  املجلة 

285-322 . 

( إحسان.  جائحة 2021عرقات،  تحديات  ظل  في  بعد  عن  التعليم  في  الفعال  املعلم  دور  تطوير   .)

 .42-1، ( 79، )مجلة كلية التربية. COVID-19كورونا 

( صالح.  السلوكية(.  1995العساف،  العلوم  في  البحث  إلى  لألبحاث املدخل  العبيكان  شركة   .

 والتطوير. 

( عائشة.  املرحلة 2021عقيل،  طلبة  تحصيل  على  املعلمات  قبل  من  الحوافز  استخدام  دور   .)

املعلومات.   نظر  الكبير من وجهة  مبارك  في مدارس منطقة  لكلية االبتدائية  العلمية  املجلة 

 . 155-124(، 4) 37، التربية

تفعيل التعلم لدى ذوي م(. دور االستراتيجيات املعرفية في  2020عالوي، مسعودة وغالم، فاطيمة. )

 .43-24(، 7، )مجلة القبس للدراسات النفسية واالجتماعيةصعوبات التعلم. 

( زينب.  والتحديات.  2019علي،  الطموحات  الرقمي:  العصر  معلم  التربوية(.  -3105،  68،  املجلة 

3114 . 

( علي.  وعليان،  عثمان  وطرشون،  جويدة  بعد  2019عميرة،  عن  التعليم  وأهداف  خصائص  م(. 

 . 298-285(، 6، )املجلة العربية لآلداب والدراسات النسانيةوالتعليم اللكتروني. 

(. التكنولوجيا التعليمية ودورها في الدمج األكاديمي للتالميذ 2021غانم، إبتسام وبن صغير، كريمة. )

 .113-95(، 1) 3، املجلة العلمية للتربية الخاصةذوي صعوبات التعلم.  



 
 
 
 

131 
 
 
 

)إ الفرا،   واملبررات.  2007سماعيل.  واملفاهيم  الجذور  املفتوح  والتعليم  بعد  عن  التعليم  املجلة  م(. 

 .60-11(، 1)1، الفلسطينية للتربية املفتوحة عن بعد

( للتعليم الطارئ عن بعد في جامعتي امللك سعود الحكومية  2021القحطاني، نوره.  الطلبة  (. تجربة 

والت "الجراءات  الرياض  بمدينة  األهلية  للعلوم حديات".  والفيصل  الفيوم  جامعة  مجلة 

 . 270-215(،  9)15، التربوية والنفسية

( حنان.  والحارثي،  تركي  في 2020القريني،  العاقة  ذوي  الطالب  تواجه  التي  التحديات  طبيعة   .)
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