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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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  الملخص: 

ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر معلموا مدى كفاءة هدفت هذه الدراسة إىل الكشف 
ز
التعلم عن بعد ف

،وتكونت عينة مدارس محافظة عمان ي التحليىلي
، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد عىل المنهج الوصفز

ي ظل انتشار وباء كورونا، 212الدراسة من)
ز
ي العاصمة عمان ف

ز
 ومعلمة  الذي يقومون بالتدريس عن بعد ف

ً
( معلما

( وتم تطبيقم عىل عينة الدراسة. كشفت 0.86جمع البيانات الالزمة باستخدام استبيان بلغ معامل ثباتم ) وجرى
=∝نتائج الدراسة أن يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ي مجال تحديات التعلم عن 0.05

ز
(ف

ي المدارس
ز
ز ف ي تواجم المعلمي 

ي ظل  بعد الت 
ز
انتشار وباء كورونا) تعزى للجنس(, وكانت األردنية بمحافظة عمان ف

ي تطبيق تقنيات التعليم عن بعد من الذكور، وأوص
ز
ورة تو  ت لصالح االناث االكير قدرة ف في  بنية الباحثة  بضز

ي المدارس االردنية, والعمل عىل الحل المشكالت 
ز
ي التعلم عن بعد ف

ز
تحتية مالئمة لضمان سي  العملية التعليمية ف

نت. التقنية المت  علقة بمشاكل االني 

.  الكلمات المفتاحية:  ز وس كورونا، وجم نظر المعلمي   التعلم عن بعد، في 

 

Abstract:  

This study aimed to reveal the extent of the efficiency of distance learning in light of the spread of the 

Corona epidemic from the point of view of teachers in Amman Governorate schools, and to achieve the 

objectives of the study, the descriptive analytical approach was relied upon, and the study sample 

consisted of (212) teachers who teach remotely in The capital, Amman, in light of the spread of the 

Corona epidemic, and the necessary data were collected using a questionnaire whose stability factor 

was (0.86) and was applied to the study sample. The results of the study revealed that there are 

statistically significant differences at the level of significance (∝ = 0.05) in the field of distance 

learning challenges facing teachers in Jordanian schools in Amman Governorate in light of the spread 

of the Corona epidemic (attributable to gender), and it was in favor of females who are more able to 

apply educational techniques Remote from males, the researcher recommended the necessity to provide 

an adequate infrastructure to ensure the educational process in distance learning in Jordanian schools, 

and to work on solving technical problems related to Internet problems. 

Key Words: Distance Learning, Coronavirus, Teachers' Point of.  
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 : المقدمة

ز  كورونا   جائحة تأحدث ي المستويات العليا وأثرت عىل الكفاءة بي 
ز
ي عملية التعليم والتعلم ف

ز
ات ف تغيي 

نت ) ز والطالب, نتيجة لهذا الوباء، اضطرت المدارس للقيام بنشاطها مع الطالب عير اإلني   2020المعلمي 
Hasanein and Elnasr, ). 

ي  1.6حيث انقطع اكير من 
ز
من  %80دولة, اي ما يقارب حواىلي من  161مليار طفل وشاب عن التعليم ف

ز بالمدارس عىل مستوى العالم. )سافيدرا,   (2020الطالب الملتحقي 

ي اغالقات المدارس 
ز
ي هذا الصدد، اتخذت العديد من الحكومات تدابي   الخاصة الذي تسبب ف

ز
ف

وس والذي فرض  عليها التحول من التعليم الوجاهي اىل التعليم عن بعد حيث والجامعات تجنبا من  انتشار الفي 
ي جميع أنحاء العالم. يمكن 

ز
ي المدارس و الجامعات ف

ز
أصبح عنًضا أساسًيا لضمان استمرارية العملية التعليمية  ف
ي تصور الطالب

ز
ات ف ي إحداث تغيي  ي العملية لهذا التحول النموذجر

ز
ي اعتادها الطالب ف

 عن طرق التقليدية الت 
 (. ,2020Dhawanالتعليمية )

اتيجيات التعلم عير 
ي كيفية استخدام اسي 

ز
لذلك، واجم المعلمون والطالب العديد من التحديات ف

ي االعتبار حقيقة أنم ال يمكن لجميع الطالب 
ز
نت, من حيث توفر البنية التحتية لتعلم عن بعد, مع األخذ ف االني 

نت  . (Aboagye et al., 2020)الحصول عىل خدمة اإلني 

نت, باستخدام ادوات  اتيجيات التعلم عير االني 
ي االردن عىل استخدام اسي 

ز
بية والتعليم ف سعت وزارة الي 

نت كمنصة التعليم الموجودة عىل موقع الوزارة بتوفي  مخططات الدروس, ومقاطع الفيديو, والدروس 
االني 

ي اتبع
ها.., كما ان التلفاز من االدوات الت  ي توفي  المواد الدراسية, كمحطة درسك)موقالتعليمية, وغي 

ز
ع تها الوزارة ف

بية والتعليم,   (. 2021وزارة الي 

كات االتصاالت لتطبيق سياسات العفاء  الطالب  من  بية والتعليم للعمل مع رسر كما سعت وزارة الي 
ي يحملها اغ

يل مواد التعلم عىل الهواتف الذكية, الت  ز نت, لتسهيل عملية تيز )موقع وزارة  لب الطالبالرسوم االني 
بية والتعليم,   (. 2021الي 

 : لدراسةا مشكلة

ي 
امج والخدمات الت  ُينظر إىل نظام إدارة التعلم عن بعد عىل أنم برنامج يعمل ويشتمل عىل العديد من الير
ي إدارة دروسهم ونشاطاتهم، تم إنشاؤها من أجل مراقبة وتقييم الطالب، وإعط

ز
ز ف ء ا تهدف إىل مساعدة المعلمي 

 Daggerالدرجات، ومراقبة حضور الدروس أو إجراءات إدارية إضافية يمكن أن تطلبها المؤسسات التعليمية )
et al., 2007) . 

وس كورونا, سعت العديد من المؤسسات  ي انتشار في 
ز
ي يمر بها العالم المتمثلة ف

ونظرا للظروف الت 
اتيجيات التعلم عن بعد, ة وذلك تجنبا من تأخر العملية التعليمية لدى طلب التعليمية عير العالم اتباع اسي 

 (2020المدارس والجامعات )ابو شخيدم, 

ز   ي المستقبل، حيث يتمي 
ز
باإلضافة إىل ذلك، يعتقد بأنم سيصبح التعلم عن بعد  النمط التعليىمي السائد ف
ي العملية دمج التكنولالجيل الحاىلي بارتباطم بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة، لذلك أصبح 

ز
وجيا ف
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا عالمًيا، من حيث التفاعل مع األنشطة التعليمية من خالل األجهزة الهواتف الذكية حيث 
ً
التعليمية اتجاه

 من االكتفاء بالدراسة التقليدية )
ً
 (. Yulia,2020أصبحت حافًزا للتعلم عن بعد بدال

ي االردن بتحويل الت
ز
بية والتعليم  ف  عليم للمدارس الحكومية والخاصة عن بعد بدال حيث قامت وزارة الي 

بية والتعليم  بية والتعليم بتوفي  المواد التعليمية عير مواقع  وزارة الي 
, حيث قامت الوزارة الي  من التعليم الوجاهي

ز الطالب والمعلم من خالل الهواتف الذكية, او عير محطة التلفاز "درسك"، اال ان عملية  او من خالل التفاعل بي 
ي تطبيق التعليم عن بعد,  من ناحية  ضعف ضعف البنية التحتية 

ز
التعلم عن بعد قد واجهة عض المشكالت ف

نت وهواتف ذكية وحواسيب لكل  للتعليم  عن بعد الذي يتطلب اعتماد برمجيات محددة وتوفي  شبكات اني 
 طالب. 

 : ي هذه الدراسة لمعرفة لالجابة عن السؤال الرئيسي
 وتأئ 

ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر معلموا مدارس محافظة عمان؟  
ز
 مدى كفاءة التعلم عن بعد ف

 اذ يتفرع منه االسئلة الفرعية التالية: 

ي ظل انتشار وباء  : ما مستوى السؤال األول . 1
ز
ز والطالب اثناء عملية التعلم عن بعد ف ز المعلمي  التفاعل بي 

 كورونا؟
2 .  : ي

 
ي المدارس االردنية بمحافظة اربد تحديات التعلم عن بعد اىلي ما مستوى ال السؤال الثان

ز
ز ف ي تواجم  المعلمي 

ز
 ف

 ؟ ظل انتشار وباء كورونا 
ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر معلىمي محافظة  ما مستوى السؤال الثالث:  . 3

ز
م عن بعد ف

ّ
استمراية التعل

 عمان؟
=∝ستوى الداللة  )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند م السؤال الرابع:  . 4 ي مجال تحديات 0.05

ز
( ف

ي ظل انتشار وباء كورونا) تعزى 
ز
ي المدارس األردنية بمحافظة عمان ف

ز
ز ف ي تواجم المعلمي 

التعلم عن بعد الت 
 ؟للجنس(

 : أهمية الدراسة

 : ي
 يمكن تلخيص اهمية الدراسة كما يأئ 

ي هذه الدراسة الضوء عىل مدى كفاءة التعلم االهمية النظرية: 
ي ظل انتشار وباء كورونا, تلف 

ز
عن بعد ف

ي هذه الدراسة االدب النظري من  ي تبحث بهذا الموضوع, وتير
حيث تعتير هذه الدراسة من الدراسات الحديثة الت 

ي ستوصي بها. 
 خالل التوصيات الت 

ي بناء الوغي خاصة االهمية العلمية: 
ز
دى لفيما يتعلق باالهمية العلمية, فإن نتائج هذه الدراسة تساعد ف

ز  ز اداء المعلمي  ي تحسي 
ز
ي المجتمع بأهمية التعلم عن بعد, كما تسهم ف

ز
ز وكافة المؤسسات التعليمية ف المعلمي 

, كما تساعد نتائج هذه الدراسة لوصول  بوضع خطط مستقبلية لالنتقال لتعلم عن بعد بدال من التعلم الوجاهي
, كما يمكن ا ي

اتيجية تأهيل المعلم االردئز ي قياس مدى فاعلية أهداف محتوى اسي 
ز
الستفادة من اداة الدراسة ف

ي المدارس. 
ز
 التعلم عن بعد ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية اىل الكشف عن: 

ي محافظة عمان.  -
ز
ز ف ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر المعلمي 

ز
 مدى كفاءة التعلم عن بعد ف

ي الالتعلم عن بعد اىلي التحديات   -
ز
ز ف  . مدارس االردنية بمحافظة عمانتواجم  المعلمي 

 : مصطلحات الدراسة

( 2013اشار زيتون)التعلم عن بعد:  - ي
وئز ( هو "تقديم محتوى تعليىمي )إلكي  ي

وئز ( بأن التعلم عن بعد )اإللكي 
نت إىل المتعلم بشكل يتيح لم إمكانية التفاعل  ونيات و شبكات االني  عير الوسائط المعتمدة عىل اإللكي 

امنة أم غي   ز
امنة و إمكانية إتمالنشط مع هذا المحتوى ومع المعلم و مع اقرانم سواء كان ذلك بصورة مي  ز ام مي 

ي تناسب ظروفم و قدراتم، فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا 
ي الوقت و المكان و بالرسعة الت 

ز
هذا التعلم ف

 من خالل تلك الوسائط". 

وس كورونا:  - وس يمكن أن يسبب مرض في  ي تسبب إلتهابات  gإنم في 
لحيوان واالنسان, وهو من االمراض الت 

اوح من خفيفة إىل مميتة. تشمل األمراض الخفيفة الجهاز التنف ي يمكن أن تي 
سي ويتسم برسعة االنتشار الت 

ق األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة  د، مثل متالزمة الرسر لدى البرسر بعض حاالت نزالت الير
 . Giaimo, 2020)الوخيمة )السارس( )

 
ي يحصل عليها المعلم عىل  : كفاءة التعلم عن بعد من وجهة نظر المعلمي    -

تقاس بالدرجة العلمية الت 
ي ستعد لهذا الغرض. 

 االستبانة الت 

 : حدود ومحددات الدراسة

 تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية: 

  :ية ي محافظة عمان.  الحدود البشر
ز
ز ف ز العاملي   اقتصار الدراسة عىل المعلمي 

  :ي محافظة عمان.  الحدود المكانية
ز
 جرى تطبيق هذه الدراسة ف

ي للعام الدراسي ) الحدود الزمنية:  -
ي الفصل الثائز

ز
 (. 2021-2020تم تطبيق هذه الدراسة ف

وس كورونا من  الحدود الموضوعية:  - ي ظل انتشار في 
ز
تناولت هذه الدراسة مدى كفاءة التعليم عن بعد ف

ي محافظة عمان. 
ز
ز ف  وجهة نظر المعلمي 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : لنظري والدراسات السابقةاالطار ا

ي  (Covied-19شهد العالم بارسه حدثا عظيما هدد العملية التعليمية اال وهو وباء كورونا )
ز
والذي تسبب ف
اغالقات معظم المؤسسات وخاصة المدارس والجامعات الذي فرض عليها التحول من التعليم الوجاهي اىل 

 .(Anwar and Adnan, 2020التعليم عن بعد )

ال تقنية من 1840التعليم عن بعد إىل عام  ترجع عملية  ز يد واالخي  ، عندما استخدم إسحاق بيتمان الير
ي منتصف التسعينيات  يمكن اعتبار هذا 

ز
بوي ف ي المجال الي 

ز
أجل التدريس والتعاون مع الطالب، بدأ استخدامم ف

نت بمثابة تطور طبيغي ل مفهوم التعلم ع
 (. (Sangrà,2012ن بعدالنوع من التعلم عير اإلني 

ا من أشكال التدريس والتعلم، والذي يدمج الموارد   
ً
 معين
ً
ويمكن تعريف التعلم عن بعد يمكن اعتباره شكال

ي تعزيز التنمية وجعل التعليم والتدريب أكير جودة, ُينظر إىل التعلم 
ز
ي يتمثل دورها ف

ونية و لوسائط الت  اإللكي 
ا عىل أنم نظام يس

ً
ي أيض
وئز ، أو شبكة يتم فيها إرسال المعلومات من خالل الموارد اإللكي  تخدم للتعليم الرسىمي

ي تضمن عمل هذه األنظمة هي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية 
, العناض الرئيسية الت  ونية لجمهور كبي 

اإللكي 
نت)  (. ,2018Babu and Srideviواإلني 

اتم المتنوعة، يمكن ل   ز لتعلم عن بعد أن يعزز عملية التعليم, وذلك من من خالل خصائصم المعقدة ومي 
ز والطالب من حيث فعالية التعليم والتعلم من خالل  ز المعلمي  ي عىل التعاون واألداء بي  أجل التأثي  بشكل إيجائر

ي من خالل ثالثة عناض: 
وئز نر يتم تحديد التعلم اإللكي  ا لثام وفي 

ً
نت, وفق  االني 

ي ي اوال:  
ز التعلم وكيفية المؤسسة التعليمية الت  ز بكيفية استخدام األدوات من أجل تحسي  شي  إىل معرفة المعلمي 

 التفاعل معهم الطالب وخلق بيئة تعليمية مريحة وكيفية تقريب الطالب بشكل إبداغي و جذب انتباههم. 

ز ، حالة يجب أن يعرف فيها ال ثانيا:  علمون  مالطالب الذين قد يشعرون بالعزلة بسبب غياب الزمالء الفعليي 
 كيفية إقامة روابط وعالقات معهم. 

نت, أظهرت نتائج  دراسة ) ثالثا:  ( أنم عندما كان ,2019Sadeghiوالتكنولوجيا فيما يتعلق بالتعلم عير اإلني 
ا، كان الطالب قادرين عىل استيعاب المعلومات وكذلك، أو حت  أفضل من الطالب الذين 

ً
ي تطبيق

وئز التعلم اإللكي 
ي حالة الخجل، الذين ال يملكون عادة يدرسون بالطريق

ز
نت أثبت فعاليتم خاصة ف ة التقليدية وأن التعلم عير اإلني 

 . ي  خالل الفصل الدراسي
ز
ون عن أنفسهم ف  الشجاعة للتحدث و يعير

ا لدراسة او 
ً
( ان عملية التعلم عن بعد تختلف عن طرق التعلم ,.2012Oye et al) ي واخرون وفق

وري. يجب أن التقليدية، من حيث  ز عملية التعلم عن بعد أمر ضز طريقة تقديم التعليم بشكل صحيح، وتحسي 
ز يجب أن  ز الطالب والمعلمي  ي االتصال بي 

ز
ا تفاعل الطالب والمعلم واللغة المستخدمة ف

ً
ي االعتبار أيض

ز
تأخذ ف

ا عىل مصطلحات محددة خاصة بهم مجال الدراسة. 
ً
 تكون واضحم ولكن يجب أن يحتوي أيض

ز  ي ُبدي  وبي 
ي و ائ 

( ان التعليم عن بعد  اصبح منصة  Nsiah and Oti-Boadi, 2015) كل من ناسر
ي أي مكان, 

ز
ي أي وقت وف

ز
ي جميع أنحاء العالم, من حيث تقدم أداة التعلم هذه وبالتاىلي توفرها ف

ز
لتقديم التعليم ف

ة فعاليتها  خالل الفصول الدراسيلسد الفجوة التعليمية. وان تقييم فعالية التعليم عن بعد  مختلفة عن 
ي التخطيط اىل برنامج تعليىمي عن بعد. 

ز
 التقليدية, و سيؤدي هذا إىل فعالية المؤسسات التعليمية بشكل أفضل ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : الدراسات السابقة

ي لها صلة بموضوع الدراسة
 :تناولت هذه الدراسة مجموعة من الدراسات العربية واالجنبية, الت 

ي دراسة قاموا بها ) -
ز
ي تمكنت بها   (Coman et al., 2020وف

تهدف هذه الدراسة  عىل تحديد الطريقة الت 
ي وقت 

ز
وس كورونا، عندما اضطرت الجامعات إىل ذلك ف الجامعات الرومانية بتوفي  المعرفة أثناء جائحة في 

ي هذا الصدد، قام
ز
نت حضًيا. ف ا تكييف العملية التعليمية للتدريس والتعلم عير اإلني 

ً
ا باجراء و قصي  جد

نت، وقدرتهم عىل استيعاب المعلومات واستخدامها من  بتحليل تصور الطالب فيما يتعلق بالتعلم عير اإلني 
نت عىل أساس استبيان شبم منظم.واظهرت نتائج  . وتم إجراء مسح عير اإلني  ي

وئز خالل منصات التعلم اإللكي 
ي رومانيا لم تكن معد

ز
نت. وبالتاىلي الدراسة أن مؤسسات التعليم العاىلي ف

، ة بشكل حضي لتعليم عىل االني 
ي دراسات أخرى تتضاءل من حيث القيمة، بينما تصبح 

ز
ي تم تحديدها ف

نت الت  يبدو أن مزايا التعلم عير اإلني 
ي سياق األزمة 

ز
نت ف ي تظهر عىل اإلني 

ا. التسلسل الهرمي للمشاكل  تغيي  التعليم عن بعد الت 
ً
العيوب أكير بروز
ي سببها ا

 للمهارات التقنية وتكييف أسلوب  هم التدريسي اصبح بشكل غي  صحيح الت 
ز لوباء. وان افتقار المعلمي 

ز نتيجة لضغف التواصل فيما بينهم.  ز الطالب والمعلمي  نت. مما ادى اىل قلة التفاعل بي 
ي بيئة اإلني 

ز
 ف

ي دراسة اجراها هوانغ وزمالؤه) -
ز
قف عىل أساس (، هنالك سبعة جوانب مهمة ت,.2020Huang et alوف

ي خلقتها جائحة 
ي ظروف خاصة مثل تلك الت 

ز
ز التعلم ف ي تحسي 

ز
ي لها دور أساسي ف

نت والت  التعليم عير اإلني 
نت البنية التحتية من أجل تجنب االنقطاعات،  وس كورونا. تشمل هذه الجوانب: إدارة وتطوير اإلني  في 

ي تساعد الطالب عىل استيعاب وفهم خاصة أثناء الدروس عير الفيديو؛ باستخدام ودية األدوات ال
ت 

ونية متنوعة؛ استخدام الشبكات االجتماعية لبناء مجتمعات  المعلومات؛ توفي  موثوقة وتفاعلية و موارد إلكي 
نت للطالب من أجل تقليل مشاعر العزلة. استخدام تقنيات فعالة مختلفة مثل المناظرات أو التعلم  عير اإلني 

ز عىل التعرف عىل األحدث القائم عىل االكتشاف والخ ي تساعد الطالب والمعلمي 
ة. وتقديم الخدمات الت  ير

ي تتبناها الجامعات والحكومة، وتشجيع التعاون بينهما. 
 السياسات الت 

(, دراسة وصفية تهدف إىل توضيح طرق تأثي  وباء كورونا عىل إعادة تشكيل التعليم Yulia,2020 واجرى  ) -
ي إندونيسيا، حيث أوضحت أنو 

ز
نت ف ي العالم عير اإلني 

ز
ي يستخدمها المعلمون ف

اتيجيات التعلم الت  اع واسي 
وس كورونا، وأوضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام  بسبب إغالق الجامعات, للحد من انتشار وباء في 
نت، حيث خلصت الدراسة إىل أن هناك رسعة عالية لتأثي  وباء كورونا عىل نظام التعلي

، مالتعلم عير اإلني 
ل وبالتاىلي 

ز نت ألنها تدعم التعلم من الميز  من التعلم عير اإلني 
ً
حيث أن تم تعديل طريقة التعليم لتنترسر بدال

وس، وأثبتت الدراسة أهمية استخدام  تقلل من اختالط األفراد ببعضهم البعض، وتقلل من انتشار الفي 
نت ز التعليم عير اإلني  اتيجيات مختلفة لزيادة سالسة وتحسي 

 . اسي 

ي دراسة قام بها فافىلي وزمالؤه ) -
ز
-COVIDتحليل تأثي  إغالق جائحة  (  هدفت Favale et al., 2020ف

وكيفية تغيي  عملية  Politecnico di Torinoوكيفية تغيي  الوباء لحركة المرور داخل الحرم الجامغي 19
ات غي   ي حر  التعليم, وتحويلم اىل  التعليم عن بعد باإلضافة إىل البحث عن تغيي 

ز
كة المرور. مرغوب فيها ف

نت عىل التعامل مع الحاجة إىل الفجائية، وأن التعلم عن  أشارت النتائج بعد اجراء التحليل  إلظهار قدرة اإلني 
ي االجتماغي خالل 

نت هو الحل ينطبق عىل سياسة الفاصل الزمتز نت والتعاون عير اإلني 
بعد التعلم عير اإلني 

نت. ، يمكنك التحCovid-19وباء  ي حرم الجامعات عند اعتماد ا التعلم عير اإلني 
ز
ي الحركة ف

ز
 كم بسهولة ف

ي Bashir, 2019وقام بشي  ) -
ز
ي  وتحقيق رضا المتعلم ونواياه ف

وئز ( بدراسة هدفت إىل  تفاعل التعلم اإللكي 
ي مؤسسات التعليم العاىلي األوغندية، واستخدمت هذه الدراسة عىل منهج المسح، لدراسة 

ز
التعلم المستمر ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المرتبط بالمتعلم. الرضا ونوايا التعلم المستمر، وتم جمع البيانات
وئز استخدام استبيان ب تفاعل التعلم اإللكي 

ي يتكون من بنية  232فقرة، تم تطبيقها عىل  28مكون من 
وئز متعلًما. أظهرت النتائج أن تفاعل التعلم اإللكي 

 .ثالثية العوامل: واجهة المتعلم، تفاعل التغذية الراجعة، باإلضافة إىل محتوى التعلم
ي دراسة قام بها ) -

ز
ي تشي  إىل أن (Alsaaty et al., 2016وف

ي  الت 
ز
العملية التعليمية عير  انالطالب يفكرون ف

نت أقل قيمة من العملية التقليدية، فهم يفضلون استخدام ي جنًبا إىل جنب مع  اإلني 
وئز منصات التعلم اإللكي 

يعتقد الطالب أن عملية التعلم واستيعاب  التدريس / التعلم التقليدي وجًها لوجم. عالوة عىل ذلك،
ي بيئ
ز
نتالمعلومات ضعيفة ف  وهذا يمكن أن يؤدي إىل نتائج تعليمية سيئة.  ة اإلني 

ز  - ي تجعل أعضاء الهيئة  (Stevenson, 2007)واجرى دراسة ستفي 
هدفت لتحديد الحوافز والمعيقات الت 

. كانت واحدة من أهم الميعقات: عبء  ي
وئز ي التعلم اإللكي 

ز
ي الجامعات أو عدم المشاركة ف

ز
التدريسية ف

ي من قبل الجامعة، وعدم وجود دعم مادي التدريس، ونوعية مساقا
ي والتقتز

ت التدريس، ونقص الدعم الفتز
ي 
ي دفعت أعضاء هيئة التدريس لتبتز

، واوضحت نتائج هذه الدراسة  الت  ي
وئز ي التعلم اإللكي 

ز
ز ف ألولئك المشاركي 

ز بيئة :  زيادة الرواتب زيادة، والمكافآت المادية، والحوافز, وتحسي   العمل.  هذا النمط التعليىمي هي
ي عملية  (Schifter, 2000)وأجرى  -

ز
ز ف ي تعزز وتحبط المدرسي 

تهدف هذه الدراسة إىل معرفة العوامل الت 
 . أظهرتوأحد عرسر إداريا التعلم عن بعد, وتضمنت الدراسة مائة وثمانية عضو من أعضاء هيئة التدريس 

ي يواجهها اعضاء هيئة التد
ريس من  حيث نقص المواد والدعم نتائج الدراسة أهم الجوانب والتحديات ائ 

 . ي
وئز ي كان ضعيفا  وضعف التدريب عىل تقنيات التعلم اإللكي   اإلداري والتكنولوجر

 
 : التعقيب عىل الدراسات السابقة

ي تواجم  العملية 
من خالل استعراض الدراسات السابقة الحظ ت الباحثة أن من أهم التحديات الت 

ي الجامعات  الجهد والوقت الكبي  الذي يقضية 
ز
ي المدارس او ف

ز
نت )التعلم عن بعد ( ف التعليمية عير االني 

ونية, وقلة التفاع ي عملية التحضي  والتدريس عير المنصات االلكي 
ز
ز ف ز الطالب والمعلمالمعلمي  ي عملية  ل بي 

ز
ف

 التعلم عن بعد,  يؤثر سلبيا عىل العملية التعليمة. 
ت الدراسة الحالية عن الدراسات ز ي ظل انتشار وباء   وقد تمي 

ز
السابقة كونها تناولت فاعلية التعلم عن بعد ف

ي محافظة عمان, 
ز
ز ف ي كورونا  من وجهة نظر المعلمي 

ز
ن تحدثها عن التعلم عتتشابم هذ الدراسة مع الدراسات ف

، وتختلف عن الدراسات السابقة من حيث الحدود المكانية لهذه  ي والتحليىلي
بعد باعتمادها عىل المنهج الوصفز

 الدراسة. 
 

 الطريقة واإلجراءات: 
 مجتمع الدراسة: 

ي محافظة عمان.       
ز
ز ف ز العاملي   ويشمل المعلمي 

 عينة الدراسة: : 
وا عشوائيا من عدة مدارس خالل  الفصل الدراسي  212تكونت عينة الدراسة من        معلم ومعلمة اختي 

ي للعام الجامغي 
ي الجدول )1202/ 2020الثائز

ز
ة، 1، ويظهر ف والكلية, ( توزي    ع أفراد العينة حسب الجنس، الخير

 .والدرجة العلمية
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ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات المستقلة(: التكرارات والنسب المئوية لعينة 1جدول رقم )  الدراسة حسب المتغي 

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغي  

 الجنس
 %42 90 ذكر

 %58 122 أنتر 

ة التدريسية  الخير

 %28 60 سنوات 1-5

 %33 71 سنوات 6-10

 %38 81 سنة فأكير  11

 الكلية
 %48 103 علمية

 %51 109 إنسانية

الدرجة 
 العلمية 

 %56 120 بكالوريس

 %40.1 40 دبلوم عاىلي 

 %15 33 ماجستي  

 %8.9 19 دكتوراة

 : أداة الدراسة

ز 30لتحقيق أهداف هذه الدراسة, قامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من )  ( فقرة، وتم توجيهها للمدرسي 
وس   ي ظل انتشار  وباء في 

ز
ي محافظة عمان الذين اجروا عملية التدريس عن بعد  ف

ز
ز ف تطوير  كورونا, وتمالعاملي 

كما (,  Coman et al., 2020االستبيان من خالل االطالع عىل دراسات تناولت التعليم عن بعد كدراسة )
ي الدراسات السابقة، واختارت بعض  من الفقرات استبانة هذه 

ز
استخدمت الباحثة المقاييس المستخدمة ف

( فقرة يقابلها 30االستبانة بصورتها النهائية من ) وقد تكونت الدراسة  وأعادت صياغتها بشكل العلىمي المطلوب،
( وتوزعت فقرات االستبانة 1, ال أوافق بشدة=2, ال أوافق=3, محايد=4, أوافق=5تدري    ج خماسي )أوافق بشدة=

 :  عىل ثالثة مجاالت هي

م عن بعد:  -
ّ
 ( فقرات. 10تضمن هذا المجال ) استمراية التعل

 ( فقرات. 10تضمن هذا المجال ) : تحديات التعلم  عن بعد -
 ( فقرات. 10تضمن هذا المجال ) التفاعل بي   المعلمي   والطالب:  -
 صدق األداة وثباتها:  -

ز من أعضاء الهيئة التدريسية من تم عرضها بصورتها  األداةمن صدق  للتأكد     األولية عىل مجموعة من المحكمي 
موك, وجامعة اله ة واالختصاص بجامعة الي  اشمية، وطلب منهم إبداء آرائهم بمدى انتماء كل فقرة ذوي الخير

ي تتحدث عن 
للمجال الذي تنتىمي إليم، وسالمة اللغة، ووضوح المعتز لفقرات االستبانة لكافة جوانت الدراسة الت 
ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر معلموا مدارس محافظة عمان 

ز
ي ضوء ممدى كفاءة التعلم عن بعد ف

ز
ا وف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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تم توزي    ع االستبانة عىل أفراد عينة الدراسة من قبل الباحثة االجابة عىل أسئلتهم بشأن تعبئة االستبانات والرد عىل  -2

ة عىل اكسل. استفس ونيا و استالمها منهم عير االيميل تفريغها  مبارسر
 اراتهم. وعملت الباحثة عىل توزيعها الكي 

 قامت الباحثة بتفري    غ االستبانة  وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة للدراسة.  -3
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 النتائج: 

نتائج  البعاد الدراسة، وكانت اللتحليل هذه االستبانة جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 :  كما يىلي

 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعلم عن بعد(3رقم) جدول
الرت
 بة

 العدد البعد
المتوسط 
ي   الحسانر

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

م عن بعد 1
ّ
 مرتفع 0.8745 4.71 10 استمراية التعل

 متوسط 0.960 3.59 10 : تحديات التعلم  عن بعد 2

 متوسط 0.83 2.93 10 التفاعل بي   المعلمي   والطالب 3

 

م عن بعديوضح الجدول  أعاله  للمجال األول 
ّ
ي مقداره   استمراية التعل كانت بدرجة  عالية وبمتوسط حسائر

 . 0.8745معياري مقداره وبانحراف  4.71وانحراف 

ز قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية  ز المعلمي  واالنحرافات المعيارية لمجال التفاعل بي 
ي ظل انتشار وباء كورونا: 

ز
 والطالب اثناء عملية التعلم عن بعد ف

ي ظل انتشار ما مستوى  لالجابة عن السؤال االول: 
ز
ز والطالب اثناء عملية التعلم عن بعد ف ز المعلمي  التفاعل بي 

 وباء كورونا؟

التفاعل بي   مستوى (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  4جدول رقم )
ي ظل انتشار وباء كورونا

 
 المعلمي   والطالب اثناء عملية التعلم عن بعد ف

 العدد المجال الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
يل فعالة لتقييم تحصمن المحتمل ان االختبارات عن بعد وسيلة 

 الطالب. 
10 

 مرتفع 482. 4.70

2 
التعلم عن بعد وسيلة فعالة  من حيث المقدرة عىل استغالل 

 .  من التعلم الوجاهي
 الوقت اكير

10 
 مرتفع 661. 4.77

3 
هنالك مصداقية عالية  من حيث عملية تقييم الطلبة من خالل 

 نظام التعلم عن بعد. 
10 

 مرتفع 597. 4.67

4 
المعلم بالرصز عن فاعلية التعلم عن بعد من حيث استجابة  يشعر 

ي التعلم. 
 الطلبة لعملية فز

10 
 مرتفع 718. 4.63

 مرتفع 818. 4.35 10 يتم تقييم الطلبة بشكل يومي اثناء عملية التعلم عن بعد 5
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 العدد المجال الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

6 
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يعمل المدرس متابعة الطلبة والرد عىل استفسارتهم للمادة العلمية 

 المرفقة. 
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ملية  ع الي 
 التعلم عن بعد. 

10 
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 لتسليمم
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ي مقداره ) ة بمتوسط حسائر ي المرتبة األخي 
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االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
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ي 
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 بعد. 

 مرتفع 0.952 3.76 10

5 
ي 
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 متوسط 1.154 3.08 10
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
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وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 
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ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 العدد المجال ةبالرت
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

6 
ونيا,  ي دراسة المقرر الدراسي االلكي 

ز
العمل عىل متابعة اداء الطلبة ف

والعمل عىل مساعدتهم واالجابة عن استفسارتهم بكل سهولة 
 ويرس. 

 منخفض 1.351 2.01 10

 منخفض 1.337 1.86 10 إعداد برامج وانشطة للطلبة.  7

8 
تقديم االرشادات وتوجية الطلبة لكيفية استخدام العمل عىل 

 . ي
وئز  المهارات والتقنيات الخاصة بالتعلم االلكي 

 مرتفع 740. 4.34 10

9 
تبسيط المفاهيم لدى الطلبة, والتأكد من وصول المعلومة لديهم 

 اثناء عملية التعلم عن بعد. 
 مرتفع 858. 4.31 10

10 
ز مخر التحويل الكبي  خالل عىل التعلم  عن  ي  تحسي 

جات بعد سهام فز
 العملية التعليمية

 مرتفع 0.70 4.022 10

ز من الجدول  رقم ) ي المدارس التحديات التعلم عن بعد الي  ( أن فقرات مجال"5يتبي 
 
تواجه  المعلمي   ف

ي ظل انتشار وباء كورونااالردنية بمحافظة عمان 
 
ز درجة منخفضة  ودرجة مرتفعة، فقد جاءتف  " قد تراوحت بي 

ي مقداره ) ي المرتبة االوىل بمتوسط حسائر
ز
ام بتطبيق إجراءات االمانة العلمية." ف ز ( 4.68الفقرة " العمل عىل االلي 

ي المرتبة 0.645وبانحراف معياري مقداره )
ز
( بدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة " إعداد برامج وانشطة للطلبة".  ف

ي مقداره ) ة بمتوسط حسائر  . متوسطة( بدرجة 1.337 (ي مقداره( وبانحراف معيار 1.86األخي 

ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر معلىمي  ما مستوى لالجابة عن السؤال الثالث: 
ز
م عن بعد ف

ّ
استمراية التعل

 محافظة عمان؟

م ما مستوى(:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  8جدول رقم )
ّ
 استمراية التعل

ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر معلمي محافظة عمان
 
 عن بعد ف

 العدد المجال الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
ي التعليم عن بعد  فعالة وتغطي كافة جوانب 

التقنيات المتبعة فز
 المنهاج

10 
 مرتفع 655. 4.65

2 
ي االنتقال 

عد  من التعليم التقليدي إىل التعليم عن بهناك سالسة فز
ي ظل أزمة كورونا

 فز
 توسطم 801. 3.16 10

3 
أشعر بالرضا عن استخدام نظام  التعلم عن بعد كبديل عن نظام 

ي ظل ازمة كورونا
 التعليم الوجاهي فز

 متوسط 966. 3.12 10

 متوسط 1.488 2.82 10 ارسال واستالم المواد التعليمية عن بعد كان دون عوائق فنية 4

5 
ونية ارشادية تدريبية توضح الية  توفر المدارس دورات إلكي 

ز أثناء أزمة كورونا.   استخدام نظام التعلم عن بعد للمدرسي 
 متوسط 522. 2.81 10
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 العدد المجال الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

6 
ي 
وئز يمتلك المدرسون مهارات كافية لتصميم وإنتاج محتوى الكي 

 فعال. 

 مرتفع 734. 4.72 10

7 
تصميم الموقع الذي وفرتم الجامعة للتعلم عن بعد تسهل عرض 

 المادة بطريقة شيقة 
 مرتفع 645. 4.69 10

8 
 أعضاء النظام التعليىمي 

ز ا بي  نظام التعلم عن بعد يوفر تواصال مبارسر
 )االدارة،المدرس، الطالب(

 مرتفع 647. 4.68 10

9 
ي مالئم 

بية والتعليم  دعم فتز يف لتسهيل توظتوفر وزارة الي 
ي المادة التعليمية

ز
 التكنولوجيا ف

 مرتفع 650. 4.67 10

10 
ي استمرارية ونجاح العملية 

تساهم تقنية التعلم عن بعد بفاعلية فز
ي ظل أزمة كورونا

 التعليمية فز
 مرتفع 1.198 3.88 10

 لالستعانة بفقرات هذا المجال 2020مالحظة: تم الرجوع ال دراسة شخيدم, 

ز من  ي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة  مستوى ( أن فقرات مجال"8الجدول رقم )يتبي 
ز
م عن بعد ف

ّ
استمراية التعل

ز درجة متوسطة  ودرجة مرتفعة، فقد جاءت الفقرة " توفر المدارس  نظر معلىمي محافظة عمان " قد تراوحت بي 
ونية ارشادية تدريبية توضح الية استخدام نظام التعلم عن بع ي دورات إلكي 

ز
ز أثناء أزمة كورونا" ف  د للمدرسي 

ي مقداره ) ( بدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة 522.( وبانحراف معياري مقداره )4.81المرتبة االوىل بمتوسط حسائر
ي مقداره  ة بمتوسط حسائر ي المرتبة األخي 

ز
" ارسال واستالم المواد التعليميةعن بعد كان دون عوائق فنية".  ف

 . متوسطة( بدرجة 1.488 (قداره( وبانحراف معياري م2.82)
=∝هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) لالجابة عن السؤال الرابع:  ي مجال 0.05

ز
(ف

ي المدارس. 
ز
ز ف ي تواجم المعلمي 

ي ظل انتشار وباء كورونا)  تحديات التعلم عن بعد الت 
ز
األردنية بمحافظة عمان ف

 ؟تعزى للجنس(
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مجال تحديات التعلم عن بعد 9)جدول رقم 
 
(:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ف

ي ظل انتشار وباء كورونا) تعزى للجنس(. 
 
ي المدارس األردنية بمحافظة عمان ف

 
ي تواجه المعلمي   ف

 الت 

 العدد الجنس المجال الرتبة
المتوسط 
ي   الحسانر

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

ام بتطبيق إجراءات االمانة  1 ز العمل عىل االلي 
 العلمية. 

  1.70 3.01 90 ذكر
0.445 

 

 
0.005 
 

 122 أنتر 
3.21 
 

0.98 

2 

التحقق عىل مدى قدرة الطلبة عىل اتقان 
ي التعلم عن بعد, قبل 

ز
ونية ف المهارات االلكي 

ي تقديم المحتوى الدراسي 
ز
البدء ف
 . ي
وئز  االلكي 

 1.21 3.90 90 ذكر

0.433 0.000 
 1.02 3.83 122 أنتر 

تقديم الخطط الدراسية والمقررات  3
ونيا دون وجود اي عائق.   االلكي 

 1.002 3.76 90 ذكر
0.391 

0.000 
 1.32 3.55 122 أنتر  

4 
ادراك  بمفهوم الملكية الفكرية والحرص عىل 

ي التعلم عن بعد. 
 تطبيقها فز

 82. .1 2.98 90 ذكر

0.456 
 

0.000 
 1.66 3.004 122 أنتر  

5 
ز كافة الطلبة دون  ز وبي  التأكد من التفاعل بي 
ي سي  العملية التعليمية. 

 وجود عوائق فز

  0.89 3.90 90 ذكر
0.381 

 

 
0.001 

 
 1.05 3.68 122 أنتر 

6 

ي دراسة 
العمل عىل متابعة اداء الطلبة فز

ونيا, والعمل عىل  المقرر الدراسي االلكي 
واالجابة عن استفسارتهم بكل مساعدتهم 
 سهولة ويرس. 

 1.66 3.87 90 ذكر

 
 

0.389 
 
 

 
0.002 

 

 1.70 3.77 122 أنتر 

 إعداد برامج وانشطة للطلبة.  8
 0.77 2.11 90 ذكر

0.338 0.002 
 0.91 2.87 122 أنتر 

8 

العمل عىل تقديم االرشادات وتوجية الطلبة 
والتقنيات لكيفية استخدام المهارات 

 . ي
وئز  الخاصة بالتعلم االلكي 

 1.78 3.11 90 ذكر
0.341 

0.003 

  1.05 2.89 122 أنتر 

تبسيط المفاهيم لدى الطلبة, والتأكد من 
وصول المعلومة لديهم اثناء عملية التعلم 

 عن بعد. 

 1.50 2.08 90 ذكر
0.390 0.009 

 1.43 1.89 122 انتر 

عىل التعلم  عن بعد التحويل الكبي  خالل  10
ز مخرجات العملية التعليمية ي  تحسي 

 سهام فز

 1.09 3.01 90 ذكر
0.381 0.000 

 1.32 3.88 122 انتر 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

لدى دراسة أثر متغي  الجنس عىل مجال التحديات التعلم عن بعد. وجدت  الباحثة  أن متغي  الجنس يوجد       
=∝فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) ي تواجم 0.05

ي مجال تحديات التعلم عن بعد الت 
ز
(ف

ي المدارس. 
ز
ز ف ي ظل انتشار وباء   المعلمي 

ز
 ؟كورونا) تعزى للجنس(األردنية بمحافظة عمان ف

ي نفس 
ز
ز  من الذكور واإلناث ُيدرسون ف ي ذلك أن المعلمي 

ز
ي أجر  المكان العاصمة عمان,وتعزى  السبب ف

يت الت 
ي توصيل المعلومة لطالب اثناء عملية 

ز
ز نفس طرق التدريس واالساليب ف عليها الدراسة، ويستخدم  المدرسي 

ي المتوسط
ز
ي كل المجاالت لصالح االناث، إال أن هذه الفروق التعلم عن بعد, إال أن هناك فروق ف

ز
ات الحسابية ف

 إىل مستوى الداللة اإلحصائية )
 
=∝)ترف ي المتوسطات الحسابية بأن 0.05

ز
، ويمكن تفسي  الفروق الظاهرية ف

ز  ي تطبيق تقنيات التعليم عن بعد من الذكور حسب رأي الباحثة ومن مالحظات  المعلمي 
ز
من اإلناث أفضل ف

ز من االناث أكير شعورا الستخدا نت، وبالتاىلي يكون المعلمي 
ز لمهارات  التقنية الحاسوب واإلني  م كال الجنسي 

 بتحديات التعلم عن بعد. 

ي رجعت إليها الباحثة لم تتناول متغي  الجنس فيفاعلية       
والجدير بالذكر أن أي من الدراسات السابقة الت 

ي ظل انتشار وباء كورون
ز
ي العاصمة عمان. التعلم عن بعد ف

ز
ز ف  ا  من وجهة نظر المعلمي 

 النتائج: 

ي توصلت اليها الدراسة: 
 ابرز النتائج الت 
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ز
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ز
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 هذا النوع من التعليم. الثانوية لتحقيق اكير قدر من التفاعل لمثل 
ي المدارس االردنية, والعمل عىل  -

ز
ي التعلم عن بعد ف

ز
توفي  بنية تحتية مالئمة لضمان سي  العملية التعليمية ف
نت.   الحل المشكالت التقنية المتعلقة بمشاكل االني 

تهم بشكل  ر العمل عىل  تقييم الطلبة بشكل دوري لتأكد من فهمهم للمقرارات الدراسية, والرد عىل استفسا -
 . ز  رسي    ع من قبل المعلمي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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