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 2020/  9/  21قبول النشر :  2020/ 9/  9استالم البحث : 

 المستخلص:

الدراسة الحالية التعرف على مستوى الوعي بجائحة فيروس كورونا المستجد هدفت 

( من الطلبة ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت، 18والوقاية من اإلصابة به، وذلك لدى )

، وقد أظهرت 17/5/2020-12وقد طبقت الدراسة مقياساً من إعداد الباحثين في الفترة من 

عي والوقاية لدى عينة الدراسة، حيث بلغت نسبة الوعي النتائج مستويات مرتفعة من الو

%، كما أظهرت العينة على المقياس 88% أما نسبة الوقاية من اإلصابة فقد بلغت 83لديهم 

 %.87ككل نسبة 

  صعوبات التعلم. –فيروس كورونا  -مستوى الوعي الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The current study aimed to identify the awareness level of 

coronavirus pandemic and infection prevention, and that among (18) 

students with learning disabilities in the state of Kuwait, the study 

applied a measure prepared by researchers from 12-17/May/2020, the 

results showed high level of awareness and prevention among the 

study sample, where the awareness rate reached 83%, while the 

percentage of infection prevention was 88%, and the sample on the 

scale as a whole showed 87%. 
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 مقدمة

الصينية أول اإلصابات بفيروس كورونا  سجلت مدينة ووهان 2019ديسمبر

وخالل فترة شهر تقريبا مع بداية العام  COVID-19 19-المستجد المسبب لمرض كوفيد

سرعان ما انتشر هذا الفيروس في جميع دول العالم تقريبا، وبناًء على ذلك اعتبر هذا  2020

ً حسب اعالن منظمة الصحة الع المية، فبدأت الدول الفيروس جائحة عالمية ووباًء عالميا

بتسجيل حاالت اإلصابات والوفيات بهذا المرض بصورة متسارعة وبأعداٍد هائلة، حيث بلغ 

 5687662ما يقارب  27/5/2020عدد اإلصابات عند االنتهاء من هذه الدراسة بتاريخ 

ً وعدد المتشافين  353365حالة والوفيات  حالة، ومنذ تسجيل هذا  2431160حالة تقريبا

ض كوباء عالمي اتخذت دول العالم تدابير صحية واحترازات وقائية في محاولة منها المر

للحد من انتشار هذا الوباء، واختلفت هذه التدابير واالحترازات من دولة ألخرى حسب 

األوضاع الصحية واالقتصادية واالجتماعية، وقد ترتب على ظهور هذا الفيروس شلل في 

دول العالم، مما نتج عن ذلك آثار على مختلف القطاعات في حياة جميع مناحي الحياة العامة ل

البشرية، االجتماعية منها والنفسية واالقتصادية والصحية وغيرها، وقد تستمر هذه اآلثار 

إلى فترة زمنية غير معلومة، فأصبح الجميع في العالم يردد عبارة الحياة بعد كورونا ليست 

 الذي عرفناه سيتغير.كالحياة قبل كورونا وأن العالم 

بينت منظمة الصحة العالمية كل ما يتعلق بهذا الوباء واالجابة على كثير من 

التساؤالت حول هذه الجائحة وهذا المرض، فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من 

الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات 

البشر حاالت عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد  كورونا تسبب لدى

الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية والمتالزمة 

التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخراً مرض فيروس 

 .19-كورونا كوفيد

رض معد يسببه فيروس كورونا الُمكتشف مؤخراً. ولم يكن هو م 19-مرض كوفيد

هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندالع الفاشية في مدينة 

ً لهذا 2019يوهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر  ، وتتمثل األعراض األكثر شيوعا

بعض المرضى من اآلالم المرض في الحمى واإلرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني 

واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو اإلسهال، وعادة ما تكون هذه 

األعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي 

%( من المرض 80أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، ويتعافى معظم األشخاص تقريبا )

ً من كل دون الح  6اجة إلى عالج خاص، وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا

أشخاص مصابين بالمرض، حيث يعانون من صعوبة التنفس، كما تزداد احتماالت إصابة 
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المسنين واألشخاص المصابين بمشكالت طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 

 القلب أو داء السكري. 

عن طريق األشخاص اآلخرين  19-كوفيد يصاب األشخاص بعدوى مرض

المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات 

الصغيرة التي تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وتتساقط 

ألشخاص هذه القُطيرات على األشياء واألسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب ا

اآلخرون عند مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم، كما يمكن 

أن يصاب األشخاص إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع 

سعاله أو زفيره، ولذا فمن األهمية االبتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد 

 ل.على األق

 للمحافظة على صحتك وحماية اآلخرين من انتشار الفيروس اتباع ما يلي: 

 .نظف يديك جيداً بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون 

 .احتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس 

 .تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك 

 والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة، ويعني ذلك أن  تأكد من اتّباعك أنت

تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص 

 من المنديل المستعمل على الفور.

  ،بالحمى والسعال وصعوبة التنفس ً إلزم المنزل إذا شعرت بالمرض، وإذا كنت مصابا

لطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه، واتّبع توجيهات السلطات التمس الرعاية ا

 الصحية المحلية.

 واتّبع المشورة التي يسديها مقدم 19-اطلع باستمرار على آخر تطورات مرض كوفيد ،

الرعاية الصحية أو سلطات الصحة العمومية الوطنية والمحلية أو صاحب العمل بشأن 

 ن من المرض.كيفية حماية نفسك واآلخري

  إلزم المنزل إذا بدأت تشعر بالتوعك إلى أن تتعافى، حتى وإن كانت األعراض التي

 تشكو منها خفيفة مثل الصداع أو الرشح الطفيف.

  ،إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس المشورة الطبية على الفور

ً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مر ضية وخيمة أخرى، واتصل قبل فقد تكون مصابا

 الذهاب إلى مقدم الرعاية وأخبره إن كنت قد سافرت أو خالطت أي مسافرين مؤخراً.

أول  25/2/2020سجلت دولة الكويت حسب إعالن وزارة الصحة الكويتية بتاريخ 

االصابات بفيروس كورونا، وذلك لثالث أشخاص قادمين من الخارج، وبناًء على ذلك 

دولة الكويت مجموعة من االجراءات واالحترازات الوقائية والصحية للحد اتخذت حكومة 

 من انتشار الفيروس تمثلت بالتالي: 
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 1/3/2020 .تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات حتى إشعاٍر آخر 

 12/3/2020  راحة لجميع العاملين بالقطاعيين الحكومي والخاص ما عدا العاملين في

 األمامية لمواجهة هذه الجائحة.الصفوف 

 22/3/2020  صباحاً(  4مساًء إلى الساعة  5إعالن حظر جزئي يوميا )من الساعة

 على جميع مناطق البالد.

 6/4/2020  مساًء إلى  5تعديل مواعيد الحظر الجزئي لتصبح يوميا ) من الساعة

النتشار صباحاً( وفرض حظر كلي على بعض المناطق العتبارها بؤرة  6الساعة 

 الفيروس.

   10/5/2020 .فرض حظر كلي على جميع مناطق البالد لمدة عشرون يوم 

كما قامت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بنشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع من 

خالل وسائل االعالم المختلفة، وذلك بنشر الثقافة المتمثلة بالتعريف عن هذا الفيروس وطرق 

فية التعامل معه منذ بداية األزمة، وذلك بالحفاظ على التباعد االجتماعي الوقاية منه وكي

وارتداء الكمامات والقفازات، وجديٌر بالذكر هنا بأن دولة الكويت سجلت حتى تاريخ 

حالة  7946حالة وفاة وعدد  175حالة، منهم  23267عدد إصابات بلغ  27/5/2020

 شفاء من الفيروس.

السائدة على العالم بأسره بسبب جائحة فيروس كورونا في ظل األحداث الحالية 

المستجد، وما سببته هذه الجائحة لإلرباك في حياتنا اليومية، توجد فئة من فئات المجتمع 

وجب تسليط الضوء عليها والتعرف على مدى وعيهم وإدراكهم لما يدور حولهم هذه األيام، 

الكثير من المشكالت نتيجة لحالة صعوبات أال وهم ذوي صعوبات التعلم، فهذه الفئة تعاني 

 التعلم التي يعانون منها، ممثلة بصعوبات التعلم النمائية أو األكاديمية أو االجتماعية.

يعاني ذوي صعوبات التعلم بمختلف أعمارهم الزمنية وشدة ونوع الصعوبة لديهم  

من وجود قصور في الجوانب االجتماعية كالكفاءة االجتماعية والمهارات االجتماعية، وقد 

يرجع هذا القصور أو قد يرتبط بالصعوبات النمائية أو األكاديمية التي يعانون منها 

 ( 2012)الظفيري، 

وبات التعلم النمائية منها أو األكاديمية بالجوانب االجتماعية عندد الفدرد أو ترتبط صع

بصدعوبات الددتعلم االجتماعيددة، كمدا تؤكددد نتددائج الدراسدات فددي هددذا المجدال وجددود عالقددة ذات 

طددابع ارتبدداطي بددين األنددواع المختلفددة لصددعوبات الددتعلم، ويددؤدي مثددل هددذا االرتبدداط بددين هددذه 

مضداعفة عندد الكثيدر مدن ذوي صدعوبات الدتعلم، فتدأثير الجاندب الصعوبات لحدوث مشكالت 

النمددائي عنددد الفددرد يددؤثر علددى جوانبدده األكاديميددة واالجتماعيددة، كددذلك وجددود مشددكالت فددي 

الجانب األكاديمي يؤثر على الجانب االجتماعي، فالعالقة تبادلية بين هدذه األندواع )الظفيدري، 

2014.) 
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ابقة في مجال صدعوبات الدتعلم لتسدليط الضدوء نستعرض مجموعة من الدراسات الس 

على األنواع المختلفة والكثيرة لهذه الصعوبات، حتى نبين حجدم هدذه المشدكلة وتعقيدداتها لددى 

ذوي صعوبات التعلم، كذلك مقدار القصور الذي يعانون منه سدواء قصدور أكداديمي أو نمدائي 

 أو اجتماعي أو نفسي.

الحاجات النفسية )الكفاءة، االستقاللية، لتعرف على حيث هدفت ا( 2018دراسة الظفيري )

وقدرتها على التنبؤ بصعوبات التعلم النمائية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات االنتماء( 

داللة إحصائية بين ذوي صعوبات التعلم النمائية والعاديين، وذلك لصالح العاديين في 

 الحاجات النفسية.

( التي هدفت التعرف على التوافق النفسي لدى ذوي 2017دراسة الظفيري وعباس )

صعوبات التعلم، وجاءت نتائج الدراسة مبينة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

لصالح الطلبة العاديين، كما أظهرت النتائج  درجات الطلبة في جميع أبعاد التوافق النفسي،

 عدم وجود فروق بين الجنسين.

( التي هدفت لدراسة العالقة بين صعوبات التعلم النمائية وصعوبات 2016الظفيري ) دراسة

التعلم األكاديمية من جهة وصعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية من جهة أخرى، وقد 

 .  0.9بلغت أكثر من أظهرت النتائج ارتفاع بمعامالت االرتباط بين أنواع الصعوبات بحيث 

هدفت التعرف على الحاجات النفسية لدى ذوي صعوبات ( التي 2015) دراسة الظفيري

التعلم، وقد أسفرت نتائج الدراسة ظهور الحاجات النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم النمائية 

 بصورة أكبر من العاديين.

التي هدفت التعدرف علدى مهدارات اإلدراك (Schum et al., 2012 ) دراسة شيوم وآخرين 

السمعي لدى ذوي صعوبات التعلم، وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقدة البصري والحركي و

بين هذه المهارات وصعوبات التعلم األكاديمية، كما أسفرت النتائج عن وجدود فدروق متفاوتدة 

 بين هذه المهارات ونوع صعوبة التعلم األكاديمية. 

علدى الفدروق التدي هددفت التعدرف  (Manfredi et al., 2012 )دراسدة مدانفردي وآخدرين 

بين العاديين وذوي صعوبات التعلم فدي مهدارات اإلدراك البصدري، وقدد أسدفرت النتدائج عدن 

وجددود فددروق فددي مهددارات اإلدراك البصددري لصددالح التالميددذ العدداديين، كمددا أسددفرت النتددائج 

   أيضا عن وجود عالقة طردية بين مهارات اإلدراك وشدة صعوبة التعلم.

ي هدددفت إلددى مقارنددة المهددارات االجتماعيددة عنددد الطلبددة ذوي التدد (2010دراسددة الظفيددري )

صعوبات التعلم ونظرائهم العاديين، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللدة إحصدائية 

 بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم والعاديين وذلك لصالح الطلبة العاديين. 

معاناة ذوي صدعوبات الدتعلم  التي توصلت إلى( Nirit et al., 2005دراسة نيرث وآخرين )

من عدم قدرتهم على عملية تكوين السدلوك االجتمداعي والمفهدوم االنفعدالي المعقدد مثدل: الفهدم 

 المعقد والمشاعر الداخلية مقارنة بالعاديين.
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 مشكلة الدراسة   

نتيجة لحالة صعوبات التعلم التي يعاني منها بعض فئات المجتمع، والتي تمثل عائقاً  

تعليمهم واكتسابهم المعرفة بصورة مناسبة، وما يترتب على هذه الحالة من اضطراب دون 

في عمليات اإلدراك واالنتباه والذاكرة، وكذلك قصور في المهارات االجتماعية والنفسية، 

كما تبينها أدبيات المجال والدراسات السابقة، وبظهور مشكلة عالمية تمثلت بجائحة كورونا، 

مشكلة الدراسة الحالية في محاولة للتعرف على مستوى وعي هذه الفئة لهذه من هنا تبلورت 

الجائحة، وذلك من خالل طرح التساؤل التالي: ما هو مستوى وعي ذوي صعوبات التعلم 

 بجائحة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه؟

 هدف الدراسة

نا وطرق هدفت الدراسة الحالية التعرف على مستوى الوعي بجائحة فيروس كورو 

 الوقاية من اإلصابة بهذه الجائحة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت.

 أهمية الدراسة

حداثة الدراسة الحالية موضوع البحث بحكم الظروف التي يعيشها العالم الناتجة عن 

جائحة فيروس كورونا، يجعل من ذلك أهمية خاصة لهذه الدراسة، يمكن تمثيلها بالنقاط 

 ية:التال

  توفير بيانات ومعلومات جديدة في مجال صعوبات التعلم، وذلك من خالل دراسة هذه

 الفئة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

  المساهمة بتسليط الضوء على صحة ذوي صعوبات التعلم وطرق األمن والسالمة من

 األمراض واألوبئة والكوارث وغيرها.

  المجتمع بشكل عام وذوي صعوبات التعلم بشكل خاص.نشر الثقافة الصحية بين أفراد 

 .توثيق لألحداث المصاحبة النتشار جائحة فيروس كورونا 

 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لمناسبته مع إجراءات الدراسة، حيث 

هدفت الدراسة إلى جمع البيانات والمعلومات عن ذوي صعوبات التعلم في ظل انتشار 

 ائحة كورونا في دولة الكويت.ج

 عينة الدراسة

من الطلبة ذوي صعوبات التعلم المسجلين في العام  18بلغت عينة الدراسة 

بأكاديمية السلطان التعليمية لذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت،  2019/2020الدراسي 

خاص  من خالل تصميم رابط 17/5/2020-12الذين أجابوا على المقياس في الفترة من 

 عن طريق األون الين.   

 أداة الدراسة

 مقياس الوعي والوقاية )إعداد الباحثان( 
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صمم الباحثان مقياس التعرف على مستوى الوعي والوقاية لدى الطلبة ذوي 

صعوبات التعلم من جائحة فيروس كورونا، وذلك استناداً للمعلومات الصحية المتوفرة من 

لصحة بدولة الكويت، وقرارات مجلس الوزراء الكويتي، منظمة الصحة العالمية، ووزارة ا

 15عبارة تمثل بعدين، األول الوعي بالفيروس واحتوى على  27وقد اشتمل المقياس على 

-16عبارة ) 12(، والبعد الثاني الوقاية من اإلصابة بالفيروس واحتوى على 15-1عبارة )

، يمثلها بالدرجات صفر وواحد، بحيث (، وتكون االستجابة على المقياس مغلقة بنعم أم ال27

وأدناها صفر، ويحدد مستوى الوعي والوقاية للطالب بناًء على النسب  27تكون أعلى درجة 

 المئوية التالية:

 90.ًفما فوق مستوى مرتفع جدا % 

 80 %-  مستوى مرتفع.90أقل من % 

 70 %-  مستوى متوسط.80أقل من % 

 60 %-  مستوى منخفض.70أقل من % 

 50 %-  مستوى منخفض جداً.60أقل من % 

ً عليها العبارات الموجبة والسالبة 1ويبين الجدول رقم ) ( عبارات المقياس موضحا

 وتوزيع الدرجات.

 ( تصحيح المقياس1جدول )

 ال نعم العبارة م

 0 1 معدي مرض كورونا 1

 0 1 جديد مرض كورونا 2

 0 1 فيروس عن عبارة كورونا 3

 1 0 قليل الفيروسات عدد 4

 1 0 بالعين الفيروسات رؤية يمكن 5

 0 1 بكورونا لإلصابة معرض شخص كل 6

 1 0 لالبد الجسم في كورونا يبقى 7

 1 0 الهواء طريق عن كورونا ينتقل 8

 0 1 العطس طريق عن كورونا ينتقل 9

 1 0 مصاب كل وفاة الى يؤدي كورونا 10

 1 0 بكورونا المصاب على بالنظر التعرف يمكنك 11

 0 1 أعراض وجود دون بكورونا تصاب ان يمكن 12

 1 0 كورونا ضد تطعيم يوجد 13

 1 0 للشفاء طويلة مدة الى يحتاج بكورونا المصاب 14

 0 1 كورونا أعراض من التنفس وضيق والعطس الحرارة 15
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 1 0 لكورونا عالج يوجد 16

 0 1 كورونا من الوقاية يمكن 17

 0 1 كورونا من وقاية االشخاص عن التباعد 18

 1 0 كورونا انتشار على يساعد الحظر 19

 0 1 كورونا تقتل للشخص القوية المناعة 20

 0 1 كورونا من وقاية الكمام ارتداء 21

 0 1 الجسم مناعة رفع يمكن 22

 1 0 الجسم مناعة ترفع السريعة الوجبات 23

 0 1 كورونا من وقاية المواد تعقيم 24

 1 0 كورونا من وقاية مرة من نزع الكمام وارتدائه اكثر 25

 0 1 كورونا من وقاية جيدا والصابون بالماء اليدين غسل 26

 0 1 الجسم مناعة ترفع والفيتامينات الخضروات 27

 صدق وثبات المقياس

الصدق البنائي لبعدي المقياس مع تم حساب صدق المقياس باستخراج معامالت 

الدرجة الكلية للمقياس، أما ثبات المقياس فقد تم استخراج معامل ثبات ألفا لفقرات المقياس، 

 ( معامالت الصدق البنائي لبعدي المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.2ويبين الجدول رقم )

 ( معامالت ارتباط الصدق البنائي2جدول )

 االرتباطمعامل  البعد

 0.74 األول الوعي

 0.76 الثاني الوقاية من اإلصابة

يتضح من الجدول السابق وجود معامالت ارتباط مرتفعة بين درجات بعدي  

المقياس والدرجة الكلية للمقياس، مما يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق، أما 

 ثبات ألفا لفقرات المقياس. ( معامل3بالنسبة لثبات المقياس فيبين الجدول رقم )

 ( معامل ثبات ألفا3جدول )

 معامل ألفا العبارة

 0.77 معدي مرض كورونا

 0.78 جديد مرض كورونا

 0.75 فيروس عن عبارة كورونا

 0.76 قليل الفيروسات عدد

 0.76 بالعين الفيروسات رؤية يمكن

 0.72 بكورونا لإلصابة معرض شخص كل

 0.78 لالبد الجسم في كورونا يبقى
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 0.75 الهواء طريق عن كورونا ينتقل

 0.75 العطس طريق عن كورونا ينتقل

 0.72 مصاب كل وفاة الى يؤدي كورونا

 0.78 بكورونا المصاب على بالنظر التعرف يمكنك

 0.74 أعراض وجود دون بكورونا تصاب ان يمكن

 0.76 كورونا ضد تطعيم يوجد

 0.75 للشفاء طويلة مدة الى يحتاج بكورونا المصاب

 0.74 كورونا أعراض من التنفس وضيق والعطس الحرارة

 0.73 لكورونا عالج يوجد

 0.75 كورونا من الوقاية يمكن

 0.77 كورونا من وقاية االشخاص عن التباعد

 0.77 كورونا انتشار على يساعد الحظر

 0.75 كورونا تقتل للشخص القوية المناعة

 0.76 كورونا من وقاية الكمام ارتداء

 0.76 الجسم مناعة رفع يمكن

 0.75 الجسم مناعة ترفع السريعة الوجبات

 0.71 كورونا من وقاية المواد تعقيم

 0.79 كورونا من وقاية مرة من نزع الكمام وارتدائه اكثر

 0.74 كورونا من وقاية جيدا والصابون بالماء اليدين غسل

 0.72 الجسم مناعة ترفع والفيتامينات الخضروات

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود معامالت ارتباط عالية حيث بلغ أدنى معامل  

، وهذا يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية  0.79وأعلى معامل ارتباط بلغ   0.71ارتباط 

 من الثبات.

     نتيجة الدراسة ومناقشتها 
الدراسة الذي ينص على "ما هو مستوى وعي ذوي صعوبات لإلجابة عن سؤال 

التعلم بجائحة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه؟"، تم استخراج النسب المئوية الستجابات 

( النسب المئوية 4عينة الدراسة، لتحديد مستوى الوعي والوقاية لديهم، ويبين الجدول رقم )

 مقياس.الستجابات العينة عن كل عبارة من عبارات ال

 ( النسب المئوية الستجابات عبارات المقياس4جدول )

 ال نعم العبارة م

 %0 %100 معدي مرض كورونا 1

 %28 %72 جديد مرض كورونا 2
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 %0 %100 فيروس عن عبارة كورونا 3

 %78 %22 قليل الفيروسات عدد 4

 %94 %6 بالعين الفيروسات رؤية يمكن 5

 %33 %67 بكورونا لإلصابة معرض شخص كل 6

 %100 %0 لالبد الجسم في كورونا يبقى 7

 %72 %28 الهواء طريق عن كورونا ينتقل 8

 %6 %94 العطس طريق عن كورونا ينتقل 9

 %89 %11 مصاب كل وفاة الى يؤدي كورونا 10

 %78 %22 بكورونا المصاب على بالنظر التعرف يمكنك 11

 %28 %72 أعراض وجود دون بكورونا تصاب ان يمكن 12

 %83 %17 كورونا ضد تطعيم يوجد 13

 %56 %44 للشفاء طويلة مدة الى يحتاج بكورونا المصاب 14

 %6 %94 كورونا أعراض من التنفس وضيق والعطس الحرارة 15

 %89 %11 لكورونا عالج يوجد 16

 %6 %94 كورونا من الوقاية يمكن 17

 %6 %94 كورونا من وقاية االشخاص عن التباعد 18

 %72 %28 كورونا انتشار على يساعد الحظر 19

 %11 %89 كورونا تقتل للشخص القوية المناعة 20

 %6 %94 كورونا من وقاية الكمام ارتداء 21

 %22 %78 الجسم مناعة رفع يمكن 22

 %94 %6 الجسم مناعة ترفع السريعة الوجبات 23

 %6 %94 كورونا من وقاية المواد تعقيم 24

 %78 %22 كورونا من وقاية مرة من الكمام وارتدائه اكثرنزع  25

 %0 %100 كورونا من وقاية جيدا والصابون بالماء اليدين غسل 26

 %0 %100 الجسم مناعة ترفع والفيتامينات الخضروات 27

% وذلك لخمسة 100يتضح من الجدول السابق أن أكثر استجابة صحيحة بلغت 

طالب(  18(، مما يعني أن جميع أفراد عينة الدراسة )27-26-7-3-1)عبارات في المقياس 

كانت استجاباتهم صحيحة على تلك العبارات الخمسة، كما تبين نتائج الجدول أيضا أن أقل 

طالب فقط  10في المقياس، بمعنى أن  14% وذلك للعبارة رقم 56استجابة صحيحة بلغت 

( النسب المئوية لنتائج استجابات الطلبة 5)من أجاب إجابة صحيحة، ويبين الجدول رقم 

 لبعدي المقياس والدرجة الكلية.
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 ( النسب المئوية لنتائج الطلبة5جدول )

 الدرجة الكلية بعد الوقاية بعد الوعي نتيجة الطالب

 %89 %92 %87 األول

 %93 %92 %93 الثاني

 %74 %100 %53 الثالث

 %96 %100 %93 الرابع

 %85 %92 %80 الخامس

 %89 %83 %93 السادس

 %81 %83 %80 السابع

 %96 %100 %93 الثامن

 %93 %92 %93 التاسع

 %89 %92 %87 العاشر

 %93 %92 %93 الحادي عشر

 %78 %75 %80 الثاني عشر

 %81 %83 %80 الثالث عشر

 %56 %58 %53 الرابع عشر

 %93 %92 %93 الخامس عشر

 %96 %92 %100 السادس عشر

 %78 %83 %73 السابع عشر

 %78 %83 %73 الثامن عشر

 %87 %88 %83 متوسط الطلبة

 يتضح من الجدول السابق بما يتعلق ببعد الوعي نتائج الطلبة كالتالي:

 .ًحالتين بمستوى منخفض جدا 

 .حالتين بمستوى متوسط 

 6 .حاالت بمستوى مرتفع 

 8 .ًحاالت بمستوى مرتفع جدا 

 يقع ضمن مستوى المرتفع. المتوسط العام للحاالت 

 كما يتضح أيضا من الجدول السابق بما يتعلق ببعد الوقاية نتائج الطلبة كالتالي:

 .ًحالة بمستوى منخفض جدا 

 .حالة بمستوى متوسط 

 5 .حاالت بمستوى مرتفع 
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 11 .ًحاالت بمستوى مرتفع جدا 

 .المتوسط العام للحاالت يقع ضمن مستوى المرتفع 

الجدول السابق بما يتعلق بالمجموع الكلي للمقياس نتائج الطلبة كذلك يتضح أيضا من 

 كالتالي:

 .ًحالة بمستوى منخفض جدا 

 4 .حاالت بمستوى متوسط 

 6 .حاالت بمستوى مرتفع 

 7 .ًحاالت بمستوى مرتفع جدا 

 .المتوسط العام للحاالت يقع ضمن مستوى المرتفع 

صعوبات التعلم في بعدي المقياس جاءت النتائج مبينة مستويات مرتفعة لدى ذوي 

)الوعي والوقاية( والدرجة الكلية، فالنتائج أظهرت مستوى مرتفع لديهم في الوعي بجائحة 

فيروس كورونا المستجد، فهم على دراية كافية بهذا الوباء ومدى خطورته وسرعة انتشاره 

مرتفع لدى هذه بين أفراد المجتمع، وأعراضه، ونوعه، كما أظهرت النتائج أيضا مستوى 

أو انتقال عدوى الفيروس بين األفراد،  19-الفئة في كيفية الوقاية من اإلصابة بمرض كوفيد

ومعرفتهم بطرق زيادة مناعة الجسم، وحرصهم من عدم تفشي الفيروس في المجتمع، 

 ووسائل الحماية والوقاية كغسل اليدين والتباعد االجتماعي ولبس الكمامة.

االيجابيدة التدي أظهرتهدا هدذه الدراسدة بمدا يتعلدق بمعرفدة ووعدي  بالرغم من النتيجدة

ذوي صددعوبات الددتعلم بجائحددة فيددروس كورونددا المسددتجد وطددرق الوقايددة مندده، إال أن ذلددك 

يتعارض مع مفهوم حالة صعوبات التعلم والخصائص المرتبطة بهذه الفئدة، فالباحدث فدي هدذا 

فدي المهدارات والقددرات التدي يعداني منهدا المجال يعرف جيدا االضطرابات العامة والقصور 

ذوي صددعوبات الددتعلم، وقددد بددين الباحثددان بالدراسددة الحاليددة مددن خددالل اسددتعراض الدراسددات 

التي بينت افتقار هدذه ( 2018السابقة لبعض هذه االضطرابات والقصور، كدراسة الظفيري )

( التةةي بينةةت 2017اس )دراسةةة الظفيةةري وعبةةللكفدداءة واالسددتقاللية واالنتمدداء، وكددذلك الفئددة 

عددم قددرتهم علدى تكدوين سدلوكاً اجتماعيداً مقبدوالً،   القصور فةي التوافةق النفسةي لةديهم، كة ل 

(، وغيرهدا مدن الدراسدات Nirit et al., 2005دراسدة نيدرث وآخدرين )كمةا هةو مبةين فةي 

األكاديميدة  السابقة التي بينت أنواع الصعوبات المختلفة التي تعاني منها هذه الفئة كالصعوبات

 أو النمائية أو االجتماعية.

يعددزو الباحثددان هددذه النتيجددة إلددى مجموعددة مددن العوامددل التددي سدداعدت وسدداهمت فددي 

ظهددور هددذه النتيجددة االيجابيددة لمعرفددة ذوي صددعوبات الددتعلم بمددا هددو مطلددوب معرفتدده بهددذه 

 ه العوامل هي:الجائحة، على الرغم مما يعانون منه نتيجةً لصعوبات التعلم التي لديهم، وهذ
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  تركيدددز وتكدددرار المعلومدددات الصدددحية، بوسدددائل اإلعدددالم المختلفدددة بالدولدددة، وكدددذلك

المعلومات داخل األسدرة وتدداولها بصدورة مسدتمرة، وتبدادل األحاديدث والمعلومدات 

 بين األقران بوسائل التواصل االجتماعي المختلفة.

  ندوع مدن أندواع متابعدة هدذه التواجد شبه الدائم لجميع أفراد األسرة في المنزل أحددث

 الفئة لتطبيق التعليمات.

  تعرضهم لمواقف وأحداث غريبة لم يسبق لهم التعايش معهدا، والمتمثلدة بداإلجراءات

الحكوميدددة التدددي تدددم تطبيقهدددا مثدددل الحظدددر، وتعليدددق الدراسدددة، وإغدددالق المسددداجد، 

 والمجمعات، واألماكن الترفيهية.

 التوصيات

  الحالية التي بينت وجود مستويات مرتفعة من الوعي بجائحة النتائج اإليجابية للدراسة

كورونا وطرق الوقاية من التعرض لإلصابة بها، يجب أن ال تنسينا قدرات وخصائص 

هذه الفئة، فيفضل تقديم برامج تأهيلية وإرشادية بعد انتهاء هذه المشكلة وعودة الحياة 

جود مشكالت مستقبلية نتيجة لهذه الطبيعية في المؤسسات التعليمية، حتى نضمن  عدم و

 المشكلة تضاف لمشكلة صعوبات التعلم التي يعانون منها.

  العمل مستقبال من خالل المؤسسات التعليمية العاملة مع ذوي صعوبات التعلم على

تضمين برامجها المقدمة لهذه الفئة بحيث تشمل على برامج  لألمن والسالمة والوقاية 

 من المخاطر والكوارث.

   تقديم برامج إرشادية وتأهيلية ألولياء أمور ذوي صعوبات التعلم والعاملين مع هذه الفئة

 عن كيفية التعامل معهم في أوقات المخاطر والكوارث المتنوعة.

  النتائج االيجابية للدراسة الحالية تفتح اآلفاق حول مشاركة ذوي صعوبات التعلم بخدمة

لتطوعية واالستفادة منهم  مثلهم كمثل أقرانهم المجتمع من خالل القيام باألعمال ا

 العاديين.    

 

 

 المراجع

الفدددروق بدددين طلبدددة الصدددف العاشدددر مدددن ذوي صدددعوبات الدددتعلم (. 2010الظفيدددري، ندددواف )

ونظرائهم العاديين في المهارات االجتماعية بدولة الكويت، مجلة الطفولة والتربية ، كليدة 

 .160-107( 4)2رياض األطفال، جامعة االسكندرية، 
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الصف العاشر بدولة الكويت ) دراسة مقارنة بين الطلبة العاديين وذوي صعوبات 

-65(4)10جامعة دمشق  -التعلم( . مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس 

93. 
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(. مدى فاعلية برنامج إرشادي في تحسين المهارات االجتماعية لدى 2014نواف )الظفيري، 

 .32-11(4)42عينة من المراهقين ذوي صعوبات التعلم. مجلة العلوم االجتماعية 

(. دراسة مقارنة للحاجات النفسية عند أطفال الروضة من ذوي 2015الظفيري، نواف )

النفسية والتربوية، جامعة السلطان قابوس صعوبات التعلم النمائية. مجلة الدراسات 

9(3 )543-556. 

(. عالقة صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية بصعوبات التعلم 2016الظفيري، نواف )

النمائية واألكاديمية. المؤتمر الدولي في التربية الخاصة وصعوبات التعلم، جامعة البلقاء 

 . 2016مارس  24 -22التطبيقية عمان 

(. الحاجات النفسية مدخل للكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية 2018يري، نواف )الظف

 .347-336( 3)4لمرحلة ما قبل المدرسة. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، 

(. التوافق النفسي لدى الطلبة المتفوقين عقليا من ذوي 2017الظفيري، نواف وعباس، زينب )

 .115-107(8) 6المجلة التربوية الدولية المتخصصة، صعوبات التعلم. 
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