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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ظل جائحة كورنا من وجهة نظر طلبة الجامعة من المعاقي   برصيا: دراسة  ا مزاي [
 
وعيوب التعليم الهجي   ف

 [استطالعية

 

 ] العقيلي سماح مصطف  عبده إبراهيم  :دكتورة دعداإ [

ي سويف  –كلية علوم ذوي االحتياجات الخاصة   –بقسم اإلعاقة البرصية  سمدر  [
 ] مرص –جامعة بن 

 

 :الملخص

ي ظ  جائحة كورنا من وجهة نمر 
ز
ز ف هدفت الدراسة الحالية إىل محاولة الكشف عن مزايا وعيوب التعليم الهجي 
 برصيا  وأجاب عىل السؤال االستطالغي للدراسة 

ز وهو )ما هي مزايا وعيوب التعليم طللة الجامعة من المعاتي 
ي ظ  جائحة كورنا من وجهة نمرك(  )

ز
ز ف ز وضعاف برص( 13الهجي  ز برصيا )مكفوفي  ( من الطللة المعاتي 

( طالب ذكور من 6جامعة القاهرة  منهم ) -كلية اآلداب  -( بالفرتة الثانية2021/ 2020المقيدين بالعام الجامغي )
( طاللات من 7( و)1.16905( وانحراف معياري)20.8333) أتسام)اجتماع فلسفة( ومتوسط عمرهم

يرتلط بمزايادراسة: تامت 1.511( وانحراف معياري)20.5714أتسام)اجتماع  فلسفة  تاري    خ(  متوسط عمرهم )
ي ظ  جائحة  

ز
ز ف  برصيا لمعرفة ما هي مزايا وعيوب التعليم الهجي 

ز اللاحثة بتحلي  استجابات الطللة المعاتي 
ز برصيا فيما كورنا؟ من يال ل استجابات عينة الدراسة ترى اللاحثة انم يمكن تصنيف استجابات الطللة المعاتي 

ز من حيث العناض التالية: الرسر   التواص   بيئة التعليم  االهتمام  يرتلط بمزايا وعيوب التعليم الهجي 
س كورنا.   والحضور  إمكانية الوصول للمحتوى  الحماية من في 

ز  :المفتاحيةالكلمات  ز برصيا  - التعليم الهجي   . المعاتي 

Abstract: 

The current study aimed to try to uncover the advantages and disadvantages of hybrid education in light 

of the Kurna pandemic from the viewpoint of university students who are visually impaired, and 

answered the exploratory question of the study which is (What are the advantages and disadvantages of 

hybrid education in light of the Kurna pandemic from your point of view), (13) from Visually impaired 

students (blind and visually impaired) enrollment in the academic year (2020/2021) in the second 

division - Faculty of Arts - Cairo University ,of whom (6) are male students from departments 

(Sociology, Philosophy), their average age is (20.8333) and a standard deviation (1.16905), and (7) 

students from departments ( Meeting, philosophy, history), their average age (20.5714) and a standard 

deviation (1.51186), the results of the study: The researcher analyzed the responses of visually impaired 

students to find out what are the advantages and disadvantages of hybrid education under the Corna 

pandemic? Through the responses of the study sample, the researcher believes that the responses of 

visually impaired students can be classified concerning the advantages and disadvantages of hybrid 

education in terms of the following elements: explanation, communication, learning environment, 

interest and attendance, access to content, protection from the virus. 

Keywords: Hybrid education - Visually impaired. 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :المقدمة

ي أوائ  عام 
ز
س كورنا منذ ظهوره ف عىل العديد من مجاالت الحياة ومن بينها مجال  2020لقد أثر انتشار في 

س كورنا  نمرا النتقالم عن  التعليم  فقد اتخذت وزارة التعليم العاىلي ترارا لتقلي  التواجد والحد من انتشار في 
وس مما يزيد من رسعة انتقالم للعديد من اخأشخاص   ة احتضان الفي 

طريق اللمس  والسعال والعطس وطول في 
ز وذلك بأن يكون وبالتاىلي كا حضور بالجامعة من يالل التعليم وجها لوجم مع  %50ن تطبيق نمام التعليم الهجي 

ازية   نت.  %50إتلاع اإلجراءات االحي   التعليم عن بعد عن طريق استخدام االني 

ز  وبما ان      والشك ان لك  نمام تعليم مزايا وعيوب وياصة عندما تكون تجربة جديدة مث  التعليم الهجي 
ي هذا النمام الجديد من 

ز
وري االهتمام بوجهات نمر الطللة ف الطللة هم محور العملية التعليمية  فمن الرصز

ي 
ز
ز هؤالء الطللة ذوي اإلعاتة اللرصية كفئة مهمة ف امة  الجامعة بصفة ياصة والمجتمع بصفة ع التعليم  ومن بي 

ي ظ  انتشار جائحة كورنا  فمعرفتنا لمزاياه تجعلنا 
ز
ز من وجهة نمرهم ف والوتوف عىل مزايا وعيوب التعليم الهجي 

ي يعانوا منها وبالتاىلي العم  عىل حلها  وبالنمر للدراسات 
نطوره أكير ومعرفتنا لعيوبم تضع أمامنا المشكالت الت 

ي أهمية الدراسة السابقة 
ي حدود علم اللاحثة ومن هنا تأئ 

ز
ي هذا اإلطار وذلك ف

ز
لم تتوص  اللاحثة خأي دراسة ف

ز برصيا.  ز من وجهة نمر طللة الجامعة من المعاتي   الحالية لتوض  مزايا وعيوب التعليم الهجي 

رات إجراء الدراسة الحالية  مبر

  ز عدم وجود در اسات عربية وأجنبية تناولت موضوع الدراسة لدى من يالل استقراء الدراسات السابقة تبي 
ي حدود علم اللاحثة. 

ز
ز برصيا وذلك ف  المعاتي 

  .ي ظ  جائحة كورنا
ز
ز ف  محاولة الكشف عن مزايا وعيوب التعليم الهجي 

  . ز ز برصيا وتجربتهم الجديدة مع التعليم الهجي  ي المجتمع وهم المعاتي 
ز
 دراسة فئة مهمة ف

 تساؤل الدراسة

ي ظ  جائحة كورنا من وجهة نمرك؟ ما هي مزايا وع
ز
ز ف  يوب التعليم الهجي 

 أهمية الدراسة

  .ز والعم  عىل تطويرها ومعرفة العيوب والعم  عىل حلها  يمكن معرفة مزايا التعليم الهجي 

  اتجيات ي العم  عىل تطوير اسي 
ز
يمكن خأعضاء هيئة التدريس بالجامعات االستفادة من نتائج هذه الدراسة ف

ز برصياتدريسهم بما   يتناسب مع التطورات والمروف المجتمعية وما يتناسب مع الطللة المعاتي 

  ز ي الوتوف عىل كيفية تطوير التعليم الهجي 
ز
يمكن للمؤسسات التعليمية االستفادة من نتائج الدراسة الحالية ف

ز برصيا.   بما يتناسب مع الطللة المعاتي 

 ي ظ  جائحة كورنا وهي التعلي
ز
. دراسة تجربة جديدة ف ز  م الهجي 

  .ي هذا المجال وفقا لنتائج الدراسة الحالية
ز
ز القيام بالعديد من الدراسات ف  يمكن لللاحثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 محددات الدراسة

 الحدود المكانية: كلية اآلداب جامعة القاهرة. 

ز برصيا بالفرتة الثانية كلية اآلداب جامعة القاهرة.  ية: الطللة المعاتي   الحدود البرسر

 ترم أول.  2021/ 2020العام الجامغي الحدود الزمنية: 

 المفاهيم واإلطار النظري

 مفاهيم الدراسة

ز   مفهوم التعليم الهجي 

ي الكتابة اخأكاديمية ولكن ال يوجد إجماع عىل معناها.    
ز
ايد ف ز ز بتكرار مي  يتم استخدام مصطل  التعلم الهجي 

ز  بأنم "ذو طابع مختلط؛ يتكون من عناض مختلفة "  ويتم تعريف المخلوط  ف المصطل  اللدي   الهجي  ُيعر ة
ز بأنم" جزء غي  مزعج أو متناغم من ك  أكير ". تم وصف التعلم   بأنم نهج تعليىمي مختلط يجمع بي 

ز الهجي 
ي وبيئة الفص  الدراسي التقليدية ويتم تعريفم عىل أنم "دورات تقدم المواد وجًها لوجم 

وئز جوانب التعلم اإللكي 
نت وجها لوجم ". تقدم العديد من الكليات دورات  ز عير اإلني  نت" وحيث "يتفاع  الطالب مع المعلمي 

وعير اإلني 
نت. أثبتت اخأبحاث السابقة أن هذا المزي    ج تد يعزز التعلم هجينة تجمع ب  لوجم عير اإلني 

ً
ز التعليم الملارسر وجها ي 

ز )أو المختلط( بشك  أفض .   النشط الذي يركز عىل المتعلم. لفهم الموتف وتحديد التعلم الهجي 

((Hamz_Lup.F.G.,&White.S,2015,123 

ا ل     
ً
ي (  فإن تعريف ا2008) McFarlinووفق

ز
ز "التدريس وجًها لوجم ف ز علارة عن دورة تجمع بي  لتعليم الهجي 
ي 
ز
نت. يحدث تدر كبي  من التعلم ف

ي تستخدم غالًلا اخأجهزة عير اإلني 
الفصول الدراسية والتقنيات التعليمية الت 

ز  ال يو  ي هذا التعريف  كما هو الحال مع معمم ايتصارات التعلم الهجي 
ز
نت ". ف ز عير اإلني  د ذكر جمقرر هجي 

. لذلك   يمكن أن يكون  نت مقاب  الفص  الدراسي
للنسلة المئوية للفص  الذي يجب أن يتم عير اإلني 

ي دورة هجينة. 
ز
ي تخصيص الوتت تأثي  كبي  عىل تحصي  الطالب ف

ز
 &,.Lamport,M.A) لاليتالفات ف

Hill,R.J,2012,50)   

ز      ك  من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي لتحسي 
ز يمكن تعريف التعلم المختلط عىل أنم نهج تعليىمي يجمع بي 

ي التحضي  لعودة  -تجربة الطالب وضمان استمرارية التعلم 
ز
إنم ذو أهمية ياصة أثناء إعادة فت  المدرسة جزئًيا وف

وس المحتملة. )  (UNESCO, 2020,11الفي 

 التعلم وجها لوجم  والتعلم عن بعد وفيما يىلي عرض لكال منهمايتض  ان التعل   
ز ز يتضمن مفهومي   يم الهجي 

ي أو التعلم المستند إىل الويب: 
اضز **التعلم أو التعلم الموزع أو التعلم الشلكي أو التعلم عن بعد أو التعلم االفي 

اتيجية تعليمية يكون فيها المتعلم نت إىل إسي  ز جغرافًيا عن الميشي  التعلم عير اإلني  علم   ويتم تقديم ون منفصلي 
 التعليمات بالكام  من يالل الكمبيوتر. 

(El Mansour,B.,& Mupinga,D.M,2007,243) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الطالب والمعلم   عىل  ي تسم  بالتفاع  بي 
ي يتم تأسيسها باستخدام التقنيات الت 

أيضا هو طريقة التعلم الت 
ي بيئات مادية وجداو 

ز
 ل زمنية مختلفة. الرغم من وجودهما ف

(de Oliveira,M.M, er.al, 2018, 141) 

ي الكلية 
ز
 الحضور الفعىلي ف

ز ات الطللة بي  ي الدراسة الحالية بأنم تقسيم لمحاضز
ز
ز ف وتعرف اللاحثة التعليم الهجي 

ز  ات عن بعد والتواص  بي  ي نفس المكان والزمان  ومحاضز
ز
 اخأستاذ الجامغي والطللة ف

ز والتواص  وجها لوجم بي 
ز وذلك من يالل اخأ  ي مكان وزمان مختلفي 

ز
ي مكان مختلف ونفس الزمان أو ف

ز
نت ف ستاذ الجامغي والطللة عير االني 

ي أي وتت 
ز
ات ورفعها عير موتع محدد متفق عليم مع الطللة ويمكن للطللة الوصول لم ف تسجي  اخأستاذ للمحاضز

 ومن أي مكان. 

س كورنا)كوفيد  (19-مفهوم في 

وس     وس كورنا ووهان لقد سىمي الفي  ي اللداية في 
ز
وس كورنا المستجد  وأطلق عليم ف إشارة  19الجديد اسم في 
ي أعلنت عن ظهور أول حاالت بها اما الرتم 

ي  19إىل مقاطعة ووهان الصينية والت 
ز
وس كان ف جاء من ان بداية الفي 

وس  كوفيد2019أواير عام   (8  2020لعقلة  .)يلف ا19-  ثم أطلق عىل المرض الناتج عن هذا الفي 

ز البرسر      ي تنتق  بي 
وسات كورنا الت  ز أنواع في  س يصيب الجهاز التنفسي  وهناك ايتالفات بينم وبي  وهو في 

وس  ة حضانة الجسم للفي 
وس  ومن اعراضم ارتفاع درجة حرارة الجسم  14وتكون في  يوما بعد التعرض للفي 

ي التنفس. 
ز
 السعال  وصعوبة ف

 (10  12  2020ن علدا لعزيز للعلوم الصحية  )جامعة الملك سعود ب

ز برصيا  مفهوم المعاتي 

ز حاالت كف     او  بي 
ز برصيا مفهوما عام ويشي  إىل درجات متلاينة من فقدان اللرص  تي  يعد مفهوم المعاتي 

ي 
ز
ياتهم حاللرص الكىلي  ممن ال يملكون اإلحساس بالضوء  وال يمكنهم رؤية شيئا ويعتمدوا عىل حواسهم اخأيرى ف

ز اللرصي لألشياء  ويمكنهم اإلفادة من بقايا  اليومية  وحاالت اإلعاتة الجزئية ممن تتفاوت تدراتهم عىل التميي 
ي التوجم والحركة سواء باستخدام المعينات اللرصية أو بدونها. وتقسم التعريفات إىل: 

ز
 برصهم ف

تفادة خأفراد الذين يشملهم التعريف ويمكنهم االس تعريفات تانونية: ويسغ هذا النوع من التعريفات إىل تحديد ا
ي تعريف الكفيف بأنم 

ز
ي ف ي الحصول عىل الحقوق والتسهيالت  ويعتمد عىل التشخيص الطتر

ز
من القانون ف

ز بعد التصحي  بالنمارات الطبية  بينما ضعيف اللرص هو 6/ 20الشخص الذي حدة إبصاره  ي اتوي العيني 
ز
مي  ف

ي  6/ 60من حدة إبصاره 
ز
ز بعد التصحي  بالنمارات الطبية. مي  ف   اتوي العيني 

ز وضعاف اللرص وفقا إلغراض تعليمية  وتعرف المعاق  تعريفات تربوية: وتهتم بصياغة تعريفات تحدد المكفوفي 
برصيا بأنم الشخص الذي تحول إعاتتم اللرصية دون تعلمم بالوسائ  العادية ومن ثم يحتاج إىل تعديالت ياصة 

ي المواد التع
ز
ي البيئة التعليمية. ف

ز
ي أساليب التدريس وف

ز
 ليمية وف

 (78  2010)سامية عزيز 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدراسة الحالية: بأنهم أشخاص يعانوا من درجات متفاوتة من فقدان اللرص  
ز
ز برصيا ف وتعرف اللاحثة المعاتي 

ز ضعاف ال ي القراءة والكتابة  وبي 
ز
ز وهم من يعتمدوا عىل طريقة براي  ف ز المكفوفي  او  بي 

 وهم من يمكنهم لرص تي 
ها من الوسائ   ات  والنمارات الطبية وغي  القراءة والكتابة بالخط العادي باستخدام المعينات اللرصية كالمكير

 المعينة عىل توضي  رؤية اخأشياء.  

 اإلطار النظري للدراسة

 من إعداد الفص  الدراسي التقليدي باإلضافة إىل ب    
ً
ز كال دراسي عير يئة الفص  التتضمن بيئة التعلم الهجي 

نت  وإذا تم تصميمها بشك  صحي  يمكن أن تعزز تجربة التعلم والتعليم الشاملة. ستشم  الدورة الهجينة  اإلني 
 لوجم أت  من اإلعداد التقليدي ولكن ستم  هناك جلسة مطلوبة. عىل سبي  المثال   

ً
 وجها

ً
النموذجية تفاعًل

ي 
ز
 من  3-2اخأسبوع لمدة الفص  الذي يجتمع مرة واحدة فقط ف

ً
ساعات من الوتت وجًها لوجم.  4-3ساعات بدال

ي الجدولة وتسم  للطالب بأيذ 
ز
ي اخأسبوع بمزيد من المرونة ف

ز
 4إىل  3ستسم  هذه االجتماعات مرة واحدة ف

فصول وموازنة ذلك مع جداول عملهم وجداولهم الشخصية ؛ ومع ذلك   ف ي ليست مريحة مث  البيئة الصفية 
ز المعلم والطالب حيث يمكن  عير  ي أن وتت االجتماع هذا يسم  بالتفاع  بي 

ز
نت فقط. وتتمث  المفاضلة ف اإلني 

استخدام تقنيات التعلم المختلفة وإذا تم تنفيذها بشك  صحي  فقد يوفر المزي    ج اخأمث  لتعلم الطالب باإلضافة 
ي أن وتت االتصال

ز
ة الشخصي هذا يسم  للطالب بطر  اخأسئل إىل تدريس المعلم. يتمث  االيتالف الرئيسي ف

ز بتقديم المساعدة ومراتلة أداء الطالب  والحصول عىل المساعدة بشأن المفاهيم المعقدة   كما يسم  للمعلمي 
اتيجيات التعليمية مث  العروض التقديمية   العم  الجماغي التفاعىلي   

باإلضافة إىل السما  باستخدام االسي 
ة وااليتلارات ونصف الفص  واالمتحان مهام التعلم النشط.  يمكن مراتلة التقييمات مث  االيتلارات القصي 

ا عىل الفص  الدراسي   يمكن تقديم عروض تقديمية 
ً
ي يالل أوتات االجتماعات المجدولة هذه. اعتماد

النهائ 
ز الطالب والمدرس با ا بالتفاع  بي 

ً
 إلضافة إىل تفاع فردية أو جماعية يالل وتت المواجهة   مما يسم  أيض

ي جميع طرق التسليم التعليمية الثالثة ووجدت أن الطريقة 
ز
. لقد تمت بالتدريس ف الطالب من نمي  إىل نمي 

نت مما يسم  بك  من المرونة مع الحفاظ عىل التفاع   الهجينة هي أفض  مزي    ج من ك  من التقليدية وعير اإلني 
وري للتعليم  ز المعلم والطالب الرصز ا للعض الطالب الذين ال الشخصي بي 

ً
الجيد. تسم  الطبيعة الهجينة أيض

نت من الدورة الهجينة  ي الجزء عير اإلني 
ز
يتمتعون بصوت عاٍل أن يكونوا تادرين عىل المشاركة بمستوى راحتهم ف

ي تستخدم
ي الجلسة وجًها لوجم. إذا تم تصميم الدورات والمناهج الدراسية بشك  صحي  والت 

ز
 من التحدث ف

ً
 بدال

 (Tran.B, 2016, 62-63طريقة التسليم المختلطة   فستكون لها فرصة أفض  بكثي  للنجا .   )

ورة بتطوير أو Thomas Gouldويقول "ثاموس جويلد     ي الفصول الهجينة   سيقوم الطالب بالرصز
ز
"   للنجا  ف

. كما تم التأكيد  ي
ورية للنجا  اخأكاديىمي والمهتز

ز مهارات إدارة الوتت الرصز دي عىل مهارات التفكي  النق تحسي 
 ومهارات ح  المشكالت. 

ي الوتت المناسب   يجب عىل الطالب تكريس الوتت    
ز
ورية. من أج  إكمال المهام ف يصب  االنضلاط صفة ضز

ي تعزيز 
ز
ي المناسب الذي حدده المعلم. تساعد الدورات الهجينة بالتأكيد ف

ه ضمن اإلطار الزمتز إلعداد عملهم ونرسر
ي الدورات الهجينة "ال تؤج  عملك بشك  متكرر". المهارات ا

ز
ة سابقة ف لحياتية. تال الطالب الذين لديهم يير

ي إدارة الوتت من أج  تحقيق أي درجة من 
ز
ز مهاراتهم ف نت الطالب عىل تحسي 

يجير هذا الوصول عير اإلني 
 النجا . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي سية التقليدية ومرفق التعلم عير اإلني  يمكن القول أن الدورات الهجينة توفر التآزر المثاىلي للفصول الدرا   
ز
نت. ف

نت   كروفورد وبرسود    أدركوا أنم لكي تنج  الدورات الجامعية عير  2013ورتتهم حول كليات المجتمع عير اإلني 
ي 
ز
نت   ستكون هناك حاجة إىل مكونات الفصول الدراسية التقليدية. لقد أدركوا أنم من أج  أن تكون فعالة ف اإلني 

ز أمور التدر  نت مع االحتفاظ بمستوى عاٍل من االحتفاظ بالطالب   ستكون هناك حاجة   من بي 
ي بيئة اإلني 

ز
يس ف

 عن 
ً
أيرى   إىل مستوى عاٍل من التواجد التدريسي   ويدمات دعم الطالب   وبرامج توجيم الطالب   فضال

نت عم . يمكن مالحمة أن الفئات الهجينة   ستكون الوسيلة المثالية لتوصي االستعداد للتقييم عير اإلني 
 (Barker.J, 2015, 144مكونات النجا  هذه.) 

ات الهجينة ومزايا وعيوب التعليم وجها لوجم والتعليم  ك إىل الحديث عن يصائص المحاضز ولتوضي  ذلك سني 
 : ي العرض التاىلي

ز
ز وذلك ف ز للتعليم الهجي   عن بعد كمكوني 

ات الهجينة  ** يصائص المحاضز

ز عناض التدريس وجًها     ة تجمع بي  ة المختلطة   هي محاضز
ا باسم المحاضز

ً
ة الهجينة   المعروفة أيض المحاضز

ات  ي معمم الحاالت  من يالل استخدام التكنولوجيا   تسم  المحاضز
ز
لوجم مع عناض التدريس عن بعد. ف

 عىل معلومات ومفاهيم وإجراءات جديدة
ً
يارج الفص  تل  أن يجتمع الفص   الهجينة للطالب بالتعرف أوال

ي الطالب عن القيام 
فعلًيا. عالوة عىل ذلك  من يالل السما  للطالب بمقابلة معلومات جديدة يارج الفص  يثتز

ة من وتتهم أثناء االجتماع وجًها لوجم           &,.El Mansour,B)باستثمارات كبي 
Mupinga,D.M,2007,243) 

ات وعيوب التعليم وجها  ز ز ممي  ز للتعليم الهجي   لوجم والتعليم عن بعد كمكوني 

ا ل  "بارن   
ً
"    يختلف التعليم عن بعد عن أسلوب الفص  Thompsonوثومبسون  Correiaوكوريا  Baranوفق

ض   لوجم   ُيفي 
ً
ي الفص  الدراسي وجها

ز
الدراسي التقليدي   وبالتاىلي   يجب تطوير أساليب التدريس الخاصة بم. ف

 أن يكون المعل
ً
ا. يسم  الفص  الدراسي وجها

نت   يعتير المعلم ميرِسً
ي الفص  الدراسي عير اإلني 

ز
ا   اما ف ً م محاضز

ام بمجموعة واحدة فقط من الوتت   وتقديم هيك  وردود فع  فورية   والتعليم من يالل  ز لوجم للمدرس بااللي 
ز   والرد عىل الفور عىل اخأسئلة. بينما يس نت للمدرساالتصال الملارسر بالعي  بتنميم  م  الفص  الدراسي عير اإلني 

ي ولوحات المناتشة والمحادثات ومؤتمرات الويب. 
وئز يد اإللكي  نت عير رسائ  الير

االتصال عير اإلني 
Graham.A, 2019, 146) ) 

 وفيما يىلي عرض لك  نمط من التعليم وجها لوجم والتعليم عن بعد 

 أوال: التعليم وجها لوجم

ي الشك  ا   
ز
 لوجم. عىل الرغم ف

ً
ي بيئة وجها

ز
لتقليدي   يطور المعلم المحتوى وينقلم إىل الطالب الذين يتعلمون ف

ي تتطلب منهم أن يكونوا 
ي كثي  من اخأحيان باخأنشطة الت 

ز
ز ف ة زمنية محددة   يتم تزويد المتعلمي 

من أنم يالل في 
ي   تد ينتج عن  من االستماع أو المشاهدة بشك  سلتر

ً
ز بدال ز جميع النهج التعليىمي التفاع  االستنلاطي ب نشيطي  ي 

 : ي الفص . ومع ذلك   فإن النهج وجها لوجم بم عدد من أوجم القصور   وهي
ز
ز ف ( يتطلب أن يكون 1المشاركي 

ي نفس الغرفة ؛ 
ز
( عدم المرونة. باإلضافة إىل 3( يمكن أن تكون التعليمات غي  متسقة ؛ و 2الطالب والمدرس ف
ي ك  طالب إىل الفص  لغرض ذلك  تمث  مستويا

ي الفص  تحدًيا آير. عندما يأئ 
ز
ت المهارات المتنوعة للطالب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز   فإن الدورة العادية "مقاس واحد يناسب الجميع" ال  ة   وتدرة ضمن موضوع معي  مختلف   وتوتع   ويير
ي الفص  الدراسي تابلة

ز
ة التدريس ف ي هذا الموتف. تد تكون وتي 

ز
ق عىل عدد تلي  للتطبي تؤدي إىل نتائج فعالة ف

ي نهج وجها 
ز
. مهدت أوجم القصور ف ي بيئة الفص  الدراسي

ز
ي يمكن إجراؤها ف

من الطالب وتد تحد من اخأنشطة الت 
 لوجم الطريق لنهج بديلة مث  الدورات المختلطة والمستندة إىل الويب. 

 ((El Mansour,B.,& Mupinga,D.M,2007,244 

 ثانيا: التعليم عن بعد

نت هي المز    
نت عديدة: هناك تصور بأن الفصول الدراسية عير اإلني 

ايا المحتملة للفصول الدراسية عير اإلني 
ي 
ز
طريقة أكير فعالية من حيث التكلفة لتقديم بعض الدورات. ال يحتاج الطالب والمعلمون إىل االجتماع جسدًيا ف

ي المناطق النائية الوصو 
ز
. لذلك   يمكن لألشخاص ف ي ربما لم يتمالفص  الدراسي

كنوا ل إىل الدورات التدريبية الت 
امنة  يمكن للطالب بسهولة أكير مالئمة وتت التعلم  ز

ي حالة الدورات غي  المي 
ز
من الوصول إليها بطريقة أيرى. ف

ز الذين تد يكون  ا من المرونة   ياصة للطالب غي  التقليديي 
ً
. يتي  ذلك مزيد ي

ي جدولهم الزمتز
ز
الخاص بهم ف
ا ز  بطالب المرحلة الجامعية التقليدية. يمكن لمزيد من الطالب لديهم الي 

ً
مات عائلية أو عم  ال ترتلط عادة

(  . ي وتت واحد دون زيادة سعة الفص  الدراسي
ز
 ,.Arias.J)استهالك المواد ف

swinton.J.,&Anderson.K,2018,2 

ي يجب أن    
ي أي مجال عم   هناك العديد من المشكالت الت 

ز
يواجهها الطالب والمؤسسات وكما هو الحال ف

ز ) ي التعليم عن بعد هي 2002التعليمية عندما يتعلق اخأمر بالتعليم عن بعد. حسب فالتتي 
ز
(   فإن المشاك  ف

ي التعليم 1مشاك  دايلية ويارجية وتشم : 
ز
ا عام  يجب التغلب عليم ف

ً
( جودة التعليم نفسم   وهو أيض

ي غ2التقليدي ؛ 
ي المستقل  ( التكاليف الخفية   والت 

ز
الًلا ما ال يتم تصنيفها بشك  صحي  ويمكن أن تولد مشاك  ف

 ( سوء استخدام التكنولوجيا وهذه المشكلة تخص المؤسسات التعليمية والطالب. 3؛ 

ي يتطلبها التعليم عن بعد. 4
ز الذين ال يستطيعون التكيف مع طرق التدريس الت   ( مواتف المعلمي 

اًما من طالب التدريس التقليدي.  ( مواتف الطالب الذين يجب أن5  ز  يكونوا أكير الي 

(de Oliveira,M.M, er.al, 2018, 143) 

نت عىل أنم يفتقر إىل التفاع  مقارنة بالتعلم وجًها لوجم. ويرجع ذلك أساًسا     تقليدًيا  ُينمر إىل التعلم عير اإلني 
وي    ج للتعلم  إىل عدم وجود حضور اجتماغي  ونقص التفاع  االجتماغي  وتلة رضا  الطالب. ومع ذلك  فقد تم الي 

 فعالية من حيث التكلفة ومالئمة من البيئات التعليمية التقليدية باإلضافة إىل توفي  
نت باعتلاره أكير عير اإلني 

ز لمواصلة تعليمهم.   فرص لمزيد من المتعلمي 

( Bali.S.,&Liu.M,2018 ,1) 

ي الفصول الدر    
ز
ي الفصول ومع ذلك  فإن تجربة الطالب ف

ز
نت تختلف عن تجربة الطالب ف اسية عير اإلني 

.عىل سبي  المثال   وجد  ز ز االثني  ي تتم وجًها لوجم  ويلدو أن أنماط المشاركة تختلف بي 
الدراسية التقليدية الت 
نت فقط شعروا بانفصال أكير عن 2013Otter et al"اوتر وآيرون ,

ي الفصول الدراسية عير اإلني 
ز
" أن الطالب ف

هم   مما يعتقده أتر  ي دراساتهم   وأت  مساعدة من محاضز
ز
ي ف
ي  هم   وأكير إلزاًما بالتوجيم الذائ  انهم ومحاضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نت    ا أن يشعروا باإلحلاط بسبب التوتعات التكنولوجية للدراسة عير اإلني 
ً
ون. يمكن للطالب أيض المحاضز

 Kemp.N.,& Grieve.R,2014,2))ياصة إذا بدئوا بدون معرفة تقنية كافية أو دعم. 

ي 
نت أو تعيق عالمات الطالب  مقارنة بالفصول التقليدية الت  إىل أي مدى تد تساعد بعض اخأنشطة عير اإلني 

جرى وجًها لوجم. 
ُ
 ت

نت للفصول     هناك أسلاب مختلفة لتوتع أن الطالب تد يفضلون عىل اخأت  بعض جوانب التعلم عير اإلني 
 Robinson" ؛"روبينسون وهيلنجر  Ramsdenسبي  المثال"رامسدين التقليدية. اتي   باحثون سابقون عىل

and Hullinger ي الوتت الفعىلي للفصول الدراسية وجًها لوجم   فإن الوتت
ز
ة اخأرسع ف " أنم عىل عكس الوتي 

 
ً
ي مادة الدورة التدريبية بشك  أكير انتقاد

ز
نت تد يسم  للطالب بالتفكي  ف

ي المتا  لألنشطة عير اإلني 
ز
 ا اإلضاف

وفعالية   مما يؤدي إىل فهم أعمق لمادة الدورة التدريبية. محتوى الدورة. اتي   آيرون عىل سبي  المثال 
ي تد تشجع Hobbs"؛ "هوبسWarschauer"وارشاير

وئز " أن  الطبيعة الشخصية أو المواجهة للتعلم اإللكي 
ز عىل االنخراط بشك  أكير أو الشعور بضغط أت  من الت  لوجم. ومع ذلك   هناك الطالب الخجولي 

ً
فاعالت وجها

ابط  ا أسلاب تد تجع  الطالب يفضلون اخأنشطة التقليدية داي  الفص   عىل الرغم من إمكانية اشتقاق الي 
ً
أيض

وري لبناء الشعور باالنتماء للمجتمع .  نت   يشعر معمم الطالب أن االتصال وجًها لوجم ضز االجتماغي عير اإلني 
نت تنتقص من حت  عندما تكون الفص نت جزئًيا فقط  فقد يشعر الطالب أن المناتشة عير اإلني 

ول متصلة باإلني 
الشعور بالمجتمع مع أترانهم ومعلمهم. عالوة عىل ذلك   عىل المستوى العمىلي   يحتاج الطالب إىل ممارسة 

 بالفص  الدراسي 
ً
نت   مقارنة ي إلكمال اخأنشطة عير اإلني 

ز الذائ   دور   حيث يتوىل المحاضز المزيد من التحفي 
 
ً
 لوجم   بدال

ً
نت وجها المحفز وبالتاىلي   من المهم استكشاف تصورات الطالب لك  من تجارب التعلم عير اإلني 

 من واحدة أو أيرى. 

 ((Kemp.N.,& Grieve.R,2014,2 

 الدراسات السابقة

ز التعليم التقليدي والتعليم عن     اث السابق سنجد ان معمم الدراسات ركزت عىل المقارنة بي 
إذا نمرنا إىل الي 

ز  كما ان اللاحثة لم تتوص  إىل أي دراسة عن وجهات  ي الدراسات المتعلقة بالتعليم الهجي 
ز
بعد  وسنجد ندرة ف

ز من حيث م ي التعليم الهجي 
ز
ز برصيا ف ي نمر الطللة المعاتي 

ز
ي ظ  انتشار جائحة كورنا وذلك ف

ز
حدود  زاياه وعيوبم ف

ي تقارن 
ز الفئة اخأوىل الدراسات الت  ي فئتي 

ز
ي تم التوص  إليها وذلك ف

علم اللاحثة  ولذلك سيتم عرض الدراسات الت 
ز ويمكننا االستفادة  ز التعليم وجها لوجم والتعليم عن بعد وذلك باعتلار انهما من مكونات التعليم الهجي  نهما مبي 
 بصفة ياصة  وفيما يىلي عرض 

ز ي تناولت التعليم الهجي 
ي الدراسة الحالية اما الفئة الثانية ف ي الدراسات الت 

ز
ف

 لذلك

ز التعليم وجها لوجم والتعليم عن بعد  الفئة اخأوىل: دراسات تقارن بي 

نت والتعليم التقليدي  Hong,et.alاجرى" هونج"       حيث تم  19-أثناء كوفيددراسة مقارنة للتعليم عير اإلني 
ي دورات اللث الملارسر والدورات التقليدية من تل  مدرسة جوانجوا 

ز
ز والطالب ف ز المعلمي  إجراء االستطالعات بي 

 من الجوانب الثالثة وهي -لطب اخأسنان   جامعة صن يات
ز . تم استقصاء المعلمي  ز ز   توانغتشو   الصي  سي 

ز اإلعداد تل  الفص   وتجربة التدريس أثن اء الحصة  والتقييم بعد الحصة.وأظهرت النتائج: أدرك ك  من المعلمي 
نت لها  نت لللث الملارسر  وأن الدورات التدريبية عير اإلني 

والطالب تماًما التنميم المنمم وإدارة التدريس عير اإلني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز جودة التدريس. ومع ذلك  يتفق المعلمون والطالب عىل أن تجر  ي تحسي 
ز
ي وتوي ف الشاملة  بة التدريسدور إيجائر

 وضغي 
ز   لذا فإن الدورات التدريبية التقليدية أو المزج بي 

نت أدئز وتأثي  التعلم للدورات التدريبية عير اإلني 
نت وجها لوجم أفض  للتدريس.   اإلني 

ز تأث ي تحسي 
ز
ي طب اخأسنان ف

ز
نت ف  ي  االستنتاجات: يمكن أن يساعد االستخدام الفعال والسليم للتعليم عير اإلني 

ي المستقل    مع إضافة 
ز
التدريس بشك  كبي    ولكن من المستحي  استلدال الفصول الدراسية التقليدية. ف

نت  ز التدريس عير اإلني  ا للجمع بي 
ً
نت   يمكن أن يتبتز تعليم طب اخأسنان أسلوًبا جديد التدريس عير اإلني 

نت باإلضافة إىل دمج داي  الفص  ويارجم.   والتعليم عير اإلني 

ي دراسة "جاجرز    
ز
نت والمقررات وجها لوجم: أصوات Jaggars,2014وف ز الدورات عير اإلني  " عن "االيتيار بي 

نت والتعلم وجًها لوجم باإلضافة  طالب كلية المجتمع" ناتش طالب كليات المجتمع تجارب  هم مع التعلم عير اإلني 
 من وجًه 

ً
نت )بدال ي ايتيار أتسام عير اإلني 

ز
ا لوجم( لدورات محددة. أبلغ الطالب عن انخفاض إىل أسلابهم ف

نت وأنهم بحاجة إىل "تعليم أنفسهم". تلعا لذلك  فإن  ي الدورات التدريبية عير اإلني 
ز
مستويات حضور المعلم ف

نت؛ هم يفضلون خأيذ مواضيع  معمم الطالب يفض  أن يأيذ فقط المواد اخأكاديمية "السهلة" عير اإلني 
 لوجم. "صعلة" أو "مهمة" وج
ً
 ها

ي دراسة "بيىلي وليو"    
ز
نت ودورات التعلم وجًها لوجم"  Bali&liuوف عن " تصورات الطالب تجاه التعلم عير اإلني 

ي التعليم 
ز
نت مقاب  التعلم وجًها لوجم لعدة سنوات ف تلة عىل التعلم عير اإلني 

حيث تمت مناتشة اآلثار المي 
. درست هذه الدراسة تضايا تصور الطال  ي سياق الحضور العاىلي

ز
نت والتعلم وجًها لوجم ف ب تجاه التعلم عير اإلني 
ي جامعة إندونيسيا المفتوحة   فرع تايوان )العدد = 

ز
(. أجريت 107االجتماغي والتفاع  االجتماغي والرضا ف

نت والمجموعة وجًها لوجم الستكشاف تصورات تعلم الطالب بغض النمر عن  ز المجموعة عير اإلني  المقارنة بي 
 لوجم كان 

ً
نت. تشي  نتيجة هذه الدراسة إىل أن إدراك التعلم وجها

طريقة تقديم الدورة التدريبية والبيئة عير اإلني 
نت من حيث الوجود االجتماغي والتفاع  االجتماغي والرضا. 

 أعىل من التعلم عير اإلني 

ز ان دراسة "يونج وديسان"       ي حي 
ز
 لوجم:  حول" التدري Young.S&Duncan.H,2014ف

ً
نت وجها س عير اإلني 

ي دورات التعليم 
ز
كيف تختلف تقييمات الطالب؟" وتد كان الغرض منها هو مقارنة تصنيفات الطالب للتدريس ف

 لوجم )
ً
نت وجها ي F2Fالعاىلي عير اإلني 

ز
ي محاولة لفهم أفض  لكيفية تعزيز أعضاء هيئة التدريس لتدريسهم ف

ز
( ف
نت. تم فحص تقييمات ال ي الحرم الجامغي بيئة اإلني 

ز
نت وف ي الدورات التدريبية عير اإلني 

ز
طالب للتدريس ف

  تمت مقارنة أكير من 
ً
ز أسفرتا عن نتائج مماثلة. أوال ز مختلفتي  تقييم للطالب من الدورات  8000بطريقتي 

. اعتمدت التقييمات عىل  ي الحرم الجامغي
ز
نت وف نت و  172التقليدية عير اإلني  ة داي  دور  470دورة عير اإلني 

نت  ي الحرم الجامغي تم تصنيفها أعىل بكثي  من الدورات عير اإلني 
ز
. أشارت النتائج إىل أن الدورات ف الحرم الجامغي

ز أعضاء هيئة التدريس / الطالب  والتصنيف  وطرق التدريس  ونتائج الدورة؛ كانت  ي االتصاالت  والتفاع  بي 
ز
ف

ة. تم تصنيف جهد الطالب أ نت مقارنة بدورات وجها لوجم  أحجام التأثي  صغي  ي الدورات عير اإلني 
ز
عىل بكثي  ف
ي  باستخدام 

. أسفر التحلي  الثائز ا بحجم تأثي  صغي 
ً
زوًجا من نفس الدورة التدريبية ونفس المعلم  عن  11أيض

ي االتصاال 
ز
نت ف ي الحرم الجامغي أعىل بكثي  من الدورات عير اإلني 

ز
ت  نتائج مماثلة. صنف الطالب الدورات ف

ز أعضاء هيئة التدريس / الطالب  والتصنيف  ونتائج الدورة  والتقييم العام؛ كانت أحجام التأثي    والتفاع  بي 
ز إىل أن الطالب أكير رضا عن الدورات التدريبية التقليدية وجها لوجهم مقارنة  ة. بشك  عام  أشار كال التحليلي  كبي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي دراسة "نيوهيرس"    
ز
 لوجم"  Neuhauser.C,2002ف

ً
نت وجها عن " أسلوب التعلم وفعالية التدريس عير اإلني 

 من نفس المقرر الدراسي 
ز ز تسمي  ي هذه الدراسة   تم المقارنة بي 

ز
امن ؛ -ف ز نت وغي  مي 

 تسم واحد متص  باإلني 
 لوجم 

ً
ي عدد من ال -أما اآلير فكان وجها

ز
ات منها تفضيالت التعلم واإللمام بوسائ  من يالل المقارنة ف متغي 

ز من تل  نفس  اإلعالم وفعالية المهام وفعالية الدورة ودرجات االيتلار والدرجات النهائية. تم تدريس القسمي 
ي درجات 

ز
المدرب واستخدموا نفس المواد التعليمية. كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

نت كانت االيتلار  ودرجا ت المشاركة   والدرجات النهائية   عىل الرغم من أن متوسطات المجموعة عير اإلني 
ي تعلمهم من 

ز
نت أن الدورة التدريبية أكير فاعلية ف . وجد ستة وتسعون بالمائة من الطالب عير اإلني 

ً
أعىل تليال

ز تفضيالت التعلم واخأساليالدورة التدريبية العادية وجًها لوجم. لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصا ب ئية بي 
. وأظهرت الدراسة أن أنشطة التعلم المكافئة يمكن أن تكون فعالة بنفس القدر  ز ي أي من المجموعتي 

ز
والدرجات ف

ي تقييمهم لفعالية 
ز
ز ف ز المجموعتي  ة بي  ز وجًها لوجم. لم يكن هناك فرق كبي  نت والمتعلمي 

ز عير اإلني  للمتعلمي 
 التعلم للدورة. 

ز أثناء انتقالهما من التدريس وجًها  Redmon.P, 2011تام "ريدموند "  وتد     ز من اخأكاديميي  بدراسة حالة الثني 
نت. تم جمع البيانات عىل مدى أرب  ع سنوات باستخدام المناتشات  لوجم إىل التدريس المختلط ثم عير اإلني 

نت  تضمنت البيانات ثالث مقابالت مدتها ساعة  ز المؤرشفة عير اإلني   واحدة. تم إجراء مقابالت مع المشاركي 
ي التدريس وجًها لوجم(. بعد انتهاء الفص  

ز
ة ف ة كبي  عندما صمموا وتاموا بتدريس أول دورة مختلطة )بعد يير

ي مقابلة ثانية للتعليق عليها. 
ز
ز ف نت إىل المعلمي 

الدراسي  تم تقديم بيانات المقابلة وبيانات المناتشات عير اإلني 
نت. تم إجراء مق نت. تم تحلي  أرشيفات المناتشات عير اإلني 

ابلة ثالثة بعد أن تاموا بتدريس دورة كاملة عير اإلني 
ي مستوى الراحة وتبول فعالية التدريس والتعلم عير 

ز
ا تغيي  كبي  ف

ً
ي دور المعلمون وأيض

ز
ا ف ز ظهور تغيي  وتد تبي 

نت حافًزا  نت. كان االنتقال إىل التدريس عير اإلني 
ي فلسفتهم وممارساإلني 

ز
ز للتساؤل والتفكي  ف اتهم حول للمدرسي 

نت.  ي الفضاء عير اإلني 
ز
 ف
ً
ي الفص  الدراسي التقليدي لم يكن فعاًل

ز
ز ف  التدريس. ما كان فعاال وناج  للمدرسي 

ز Ortega-Maldonado,et.al,2017ملدوندو وآيرون  -هدفت دراسة "اورتيجا    إىل استكشاف االيتالفات بي 
ي االعتلار الطالب وجه

ز
ي تم أيذها ف

ات الت  ي برنامج تعليم الدراسات العليا. المتغي 
ز
نت ف  لوجم والطالب عير اإلني 

ً
ا

هي الملف الشخصي لطالب الدراسات العليا وكفاءاتهم ونتائج التعلم واخأداء اخأكاديىمي والرضا. تكونت العينة من 
ي  ٪64طالًلا ) 47

ز
ات: )وجًها لوجم(. أظهرت النتائج ايتالفات ف ( فيما يتعلق بملف تعريف 1جميع المتغي 

ا ومن مجموعة أكير من الجنسيات ؛ )
ً
( أظهرت ملفات تعريف كال 2الطالب   كان الطالب وجًها لوجم أصغر سن

ز كفاءات ما تل  ما تل  المشاركة ونتائج التعلم ودرجات  ز ايتالفات إيجابية وذات داللة إحصائية بي  الطالبي 
ي 
ز
ي ف
ي دورات  التقييم الذائ 

ز
ة عند النمر ف امج. عالوة عىل ذلك   كانت هناك ايتالفات كبي  العديد من دورات الير

ي 3ومالم  محددة ؛ '
ز
نامج الدراسات العليا ؛  7من  4` حص  الطالب وجها لوجم عىل درجات أفض  ف دورات لير

 لوجم بارتيا  أكير وتصور أكير إيجابية لمنهج4)
ً
ا   أفاد الطالب وجها ً الب يات التدريس المستخدمة من الط( أيي 

نت.   عير اإلني 

ز   الفئة الثانية: دراسات عن التعليم الهجي 

, بدراسة حالة نوعية متعددة إلنتاج معرفة متعمقة حول فوائد Ilgu.A& Jahren.Cتام "اليج   جهرن     
ي تسم بكلي

ز
ي سياق التعليم العاىلي  أجريت هذه الدراسة ف

ز
ز ف ي إحوتحديات التعلم الهجي 

ز
دى ة الهندسة ف

يد  ز لهذه الدراسة باستخدام عينة مالئمة. تم إرسال دعوة بالير الجامعات الغربية الوسىط. تم ايتيار المشاركي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التدريس   
ز
ز ف ي القسم الذين كانوا يستخدمون التعلم الهجي 

ز
ي إىل يمسة من أعضاء هيئة التدريس ف

وئز اإللكي 
ي الدراسة وتم إجراء مقابالت معهم  أشار تحلي  البيانات إىل أن  وتطوع أربعة أعضاء هيئة تدريس للمشاركة
ز
ف

ي هذه الدراسة عىل طرق التدريس اخأيرى. وشملت هذه الفوائد: 
ز
ز ف ة نسبية للمشاركي  ز ز تدم مي  ( 1التعلم الهجي 
ي   3( المرونة   2وتت الفراغ لح  المشكالت المعقدة   

ز  (5( زيادة مشاركة الطالب   4( التعلم الذائ  زيادة تمكي 
الطالب. كما أشارت نتائج التحلي  إىل أن أعضاء هيئة التدريس واجهوا ثالثة تحديات رئيسية أثناء تحوي  

 ( مشكالت فنية. 3( فقدان التفاع  مع الطالب   2( استثمار الوتت اخأوىلي   1مقرراتهم إىل صيغة مختلطة: 

ي   El Mansour,B.,& Mupinga,D.M,2007هدفت دراسة "المنصور ومبينجا    
ز
إىل وصف تجارب الطالب ف
ا إىل مراجعة اخأدبيات واخأفكار من الطالب الذين درسوا دورات مختلطة 

ً
نت. استناد الدورات الهجينة وعير اإلني 

ز أو  ي مقرر هجي 
ز
ز ف ز مسجلي  نت  تم جمع البيانات لهذه الدراسة من يالل دراسة حالة لطالب جامعيي 

وعير اإلني 
ي كلية متوسط  41دراسة الحالة مختلط. شملت 

ز
الغرب )الواليات المتحدة(  وتد بينت النتائج طالًلا جامعًيا ف

ي الدورة الهجينة   صنف الطالب ييار جدولة 
ز
ي الدورات بايتالف شك  التسليم. ف

ز
ات الطالب ف ايتالف يير

. عىل الجان ي نت   وتوافر المدرس عىل أنم إيجائر
ي   تم االستشهاد بالفص  وجًها لوجم وعير اإلني  الجداول ب السلتر

نت. بالنسلة للدورة   لوجم والمشاك  الفنية مع أجهزة الكمبيوتر ويدمة اإلني 
ً
الزمنية الصارمة للجلسات وجها

: الراحة   وتوتعات الفص    وتوافر المعلم. تم  ي
ز
نت   تم تجميع الجوانب اإليجابية ف التدريبية عير اإلني 

ز بعض االستشهاد بالفواق التكن نت. من بي 
ي الفضاء كتجارب سلبية للفص  عير اإلني 

ز
ي والشعور بالضياع ف ولوجر

نت عندما ال  ي أدىل بها الطالب للدورة الهجينة: "القدرة عىل العم  وجًها لوجم وعير اإلني 
العلارات اإليجابية الت 

 تسم  الجداول الزمنية" و "الحضور المادي للمدرس لتوفي  مديالت إضافية. 

 ق عام عل الدراسات السابقةتعلي

  "تتفق دراسة " هونجHong,et.al   "دراسة "بيىلي وليو  Bali&liu   "دراسة "ملدوندو وآيرون  Ortega-
Maldonado,et.al,2017  نت. بينما أشارت ي تفضي  الطللة للتعليم وجها لوجم عىل التعليم عير االني 
ز
ف

ز التعليم وجها لوجم  Neuhauser,2002نتائج دراسة "نيوهيرس"  ي التفضي  بي 
ز
إىل عدم وجود فروق ف

نت.   والتعليم عير االني 

  أشارت نتائج دراسة "جاجرزJaggars,2014 نت هو ي عدم تفضي  الطللة للتعلم عير االني 
ز
" إىل ان السبب ف

نت.كما ان تفضي  الطللة للتعليم وجها لو  ي الدورات عير االني 
ز
م ام عير جانخفاض مستويات حضور المعلم ف

نت يكون وفقا للمحتوى الدراسي من حيث السهولة والصعوبة. 
 االني 

  "اهتمت دراسة " هونجHong,et.al   "دراسة "بيىلي وليو  Bali&liu   "دراسة "ملدوندو وآيرون  
Ortega-Maldonado,et.al,2017 دراسة "جاجرز  Jaggars,2014 "دراسة "نيوهيرس  "

Neuhauser,2002   ز التعليم وجها لوجم والتعليم عير بمدى تفضي ي المقارنة بي 
ز
الطللة ووجهات نمرهم ف

نت  بينما اهتمت دراسة "ريدموند "  بوجهة نمر أعضاء هيئة التدريس وتجربتهم  Redmon.P,2011االني 
نت.  ز التعليم وجها لوجم والتعليم عير االني  ي المقارنة بي 

ز
 ف

   اهتمت دراسة "اليج   جهرنIlgu.A& Jahren.C  ز بتجارب أعضاء هيئة التدريس مع التعليم الهجي 
" بتجارب El Mansour,B.,& Mupinga,D.M,2007وفوائده  بينما اهتمت دراسة "المنصور ومبينجا 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدراسة
 
 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهج المتبع ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( يوض  يصائص العينة وفقا لشدة اإلعاتة اللرصية للذكور3رتم )جدول 

 النسلة المئوية التكرارات شدة اإلعاتة اللرصية

 100 6 كفيف

. %100يتض  من الجدول السابق ان ) ز  ( من الذكور مكفوفي 

 ( يوض  يصائص العينة وفقا لشدة اإلعاتة اللرصية لإلناث4جدول رتم )

 النسلة المئوية التكرارات شدة اإلعاتة اللرصية

 57.1 4 كفيفات

 42.9 3 ضعيف برص

 7 100 

ي من عينة اإلناث ضعاف %57.1يتض  من الجدول السابق ان )
تيب الثائز ي الي 

ز
( من اإلناث كفيفات بينما جاء ف

 (. %42.9اللرص بنسلة )

ز 5جدول رتم )  برصيا )ذكورا وإناثا(( يوض  يصائص العينة وفقا للتخصص اخأكاديىمي للطللة المعاتي 

 النسلة المئوية التكرارات التخصص اخأكاديىمي 

 61.5 8 علم اجتماع

 23.1 3 فلسفة

 15.4 2 تاري    خ

 100 13 اإلجماىلي 

( تخصص %23.1( من أفراد العينة تخصصهم علم اجتماع  ثم )%61.5يتض  من الجدول السابق ان ) 
ي ( تخصص تاري    خ  وبالتاىلي %15.4فلسفة  يليم )

ز
تيب اخأول تخصص علم االجتماع وف ي الي 

ز
يتض  انم جاء ف

ي 
ز
ي تخصص فلسفة وف

تيب الثائز تيب اخأيي  جاء تخصص تاري    خ.  الي 
 الي 
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ز
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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 ( يوض  يصائص العينة وفقا للتخصص اخأكاديىمي للذكور6جدول رتم )

 النسلة المئوية التكرارات التخصص اخأكاديىمي 

 66.7 4 علم اجتماع

 33.3 2 فلسفة

 100 6 اإلجماىلي 

تيب )%66.7يتض  من الجدول السابق ان )  ي الي 
ز
( %33.3( من الذكور تخصص علم االجتماع  يلية ف

 تخصص فلسفة. 

 ( يوض  يصائص العينة وفقا للتخصص اخأكاديىمي لإلناث7جدول رتم )

 النسلة المئوية التكرارات التخصص اخأكاديىمي 

 57.1 4 علم اجتماع

 14.3 1 فلسفة

 28.6 2 تاري    خ

 100 7 إجماىلي 

ي )%57.1يتض  من الجدول السابق ان )
تيب الثائز ي الي 

ز
ي ف
( %14.3( من اإلناث تخصص علم اجتماع  ثم يأئ 

ا )  ( تخصص تاري    خ. %28.6تخصص فلسفة  وأيي 

 أدوات الدراسة

المرحلة التعليمية  وتد تضمنت : الجزء اخأول: شم  عىل معلومات ديموغرافية عامة وهي : النوع  العمر  
 التخصص اخأكاديىمي  الكلية  الجامعة . 

ي 
ز
ز ف : اشتم  عىل سؤال الدراسة وهو ما هي مزايا وعيوب التعليم الهجي  ي

 الجزء الثائز

 ظ  جائحة كورنا من وجهة نمرك؟  

 اإلجراءات

ز برصيا بالفرتة الثا  –لية اآلداب ك  -نيةتامت اللاحثة بتوضي  هدف الدراسة لعينة الدراسة من الطللة المعاتي 
جامعة القاهرة الذين تم التوص  إليهم ووافقوا عىل اإلجابة عىل تساؤل الدراسة  وتم طر  سؤال الدراسة عىل 

ي بعد 
ي الجامعة أثناء عودة الدراسة واللعض اخأير عن طريق االتصال الهاتفز

ز
بعض الطللة الذين تم التوص  إليهم ف
ي الوصول لعينة الدراسة  فكان ك  طالب تعليق الدراسة  فقد تعاون الطللة ا

ز
لذين تم الوصول إليهم مع اللاحثة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي العام الجامغي 
ز
ز برصيا المقيدين معم ف   أي انم تم 2021/ 2020يقوم بتوصيىلي بطالب أير من زمالئم المعاتي 

ي  استجابات حلالتوص  إىل عينة الدراسة باستخدام عينة كرة الثلج  وبعد وبعد جمع البيانات تامت اللاحثة بت
ها.   عينة الدراسة وتصنيفها ووصفها تفسي 

ي 
 
 األسلوب اإلحصان

استخدمت الدراسة الحالية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوضي  
 يصائص عينة الدراسة. 

 نتائج الدراسة

ز برصيا  ي ظ  جتامت اللاحثة بتحلي  استجابات الطللة المعاتي 
ز
ز ف ائحة  لمعرفة ما هي مزايا وعيوب التعليم الهجي 

ز برصيا فيما  كورنا؟ ومن يالل استجابات عينة الدراسة ترى اللاحثة انم يمكن تصنيف استجابات الطللة المعاتي 
 :  من حيث العناض الموضحة بالجدول التاىلي

ز  يرتلط  بمزايا وعيوب التعليم الهجي 

ز برصيا فيما يرتلط بمزايا وعيوب التعليم ( يوض  تصنيف اللاح8جدول رتم ) ثة الستجابات الطللة المعاتي 
ز من وجهة نمرهم  الهجي 

 العيوب المزايا من حيث

ي التعليم وجها  الرسر 
ز
وضو  الصوت والسماع الجيد للرسر  ف

ي 
ز
لوجم والرسر  واالستفادة أكير أيضا  وضو  الصوت ف

 التعليم عن بعد. 

ي بعض اخأوتات عدم 
ز
ف

ي التعليم وضو  الصو 
ز
ت ف

نت   عن بعد عير االني 
ي 
ز
باإلضافة إىل االيتصار ف
 الرسر  واالستفادة أت . 

ي التعليم وجها لوجم ورسعة استجابة  التواص 
ز
سهولة التواص  ف

 اخأستاذ الجامغي للطالب والتفاع  معم. 
ي التعليم عن 

ز
تلة التواص  ف

ء االستجابة  بعد  وبىطي
لضعف النت أو انقطاعم  

 دافع للتجاوب. وعدم وجود 

ل بيئة غي  مهيأة للتعليم الجامعة مهيأة بشك  أفض  للتعليم.  بيئة التعليم ز
 الميز

 عن بعد. 

االهتمام 
 والحضور

ي الجامعة والمتابعة الجيدة  
ز
االهتمام بالحضور ف

ول وااليتالط  ز ووجود رتابة  راحة للطللة وتقلي  اليز
 بالنسلة للتعليم عن بعد. 

ي التعليم 
ز
تسجي  الحضور ف

عن بعد وعدم المتابعة  وتلة 
ي التعليم 

ز
ين ف عدد الحاضز

عن بعد  أشار بعضهم إىل 
ي يوم واحد 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الجامعة 
ز
بالجدول ف

 )التعليم وجها لوجم(. 

إمكانية الوصول 
 للمحتوى

ي 
ز
نت ف سهولة الوصول لمحتوى المقررات عير االني 

ي أي وتت إذا توفرت التعليم عن بعد وإعادة سم
ز
اعها ف

ونية.   عىل اليوتيوب  وعىل المنصة االلكي 

ء النت تد يقف دون  بىطي
 تحمي  محتوى المقررات. 

الحماية من 
س كورنا  في 

التلاعد وعدم االيتالط نتيجة التعليم عن بعد يساعد 
س كورنا.  ي الوتاية من في 

ز
 ف

ي 
ز
ي نفس المكان ف

ز
التواجد ف

التعليم وجها لوجم تد يقل  
س كورنا  من الحماية من في 

 وإمكانية اإلصابة. 

 

 مناقشة النتائج

ز برصيا ان المزايا فيما يرتلط بالرسر  بالنسلة للتعليم وجها لوجم أشار      ز من استجابات الطللة المعاتي  لقد تبي 
ة أطول واالستفادة أكير أيضا  باإلضافة إىل  بعض الطللة إىل وضو  الصوت والسماع الجيد للرسر  والرسر  لفي 

ي التعليم عن بعد  بينما كانت العيوب من
ز
ي بعض اخأوتات ع وضو  الصوت ف

ز
ي التعليم عن بعد ف

ز
دم حيث الرسر  ف

ي إجابتهم  وإذا حاولنا تفسي  ذلك يمكن 
ز
ي الرسر  واالستفادة أت  وذلك وفقا لما جاء ف

ز
وضو  الصوت   االيتصار ف

ة دون ز برصيا تعودوا منذ بداية تعليهم عىل ان يكون القائم عىل تعليمهم يرسر  لهم ملارسر  القول ان الطللة المعاتي 
نت يمث  تجربة جديدة بالنسلة لهم ولم  وجود حواجز بينهم ومن ثم فإن االنتقال إىل التعليم عن بعد أو عير االني 

يعتادوا عليها بعد  وتد ترجع مشكلة عدم وضو  صوت المعلم اثناء الرسر  عىل النت لوجود مشكلة تقنية 
و الطالب  ومن ناحية أيرى تد ذكر معمم مرتلطة بضعف النت أو بالجهاز المستخدم سواء من تل  المعلم أ

ي 
ز
ي التعليم وجها لوجم ويكون الرسر  بالتفصي  والتوضي  الكاف

ز
الطللة ان أعضاء هيئة التدريس تهتم بالرسر  أكير ف

نت  وتكون استفادة الطللة أت  وتد يرجع ذلك  الستفادة الطالب  بينما يكون الرسر  مخترص إىل حد ما عير االني 
جربة التدريس عن بعد بالنسلة خأعضاء هيئة التدريس تجربة جديدة أيضا  وبالتاىلي مازالوا متأثرين أيضا إىل ان ت

ي الرسر  وجها لوجم  فقد أشارت نتائج دراسة "اليج   جهرن  
ز
ي اعتادوا عليها ف

 &Ilgu.Aبالطريقة التقليدية الت 
Jahren.C ة: أثناء تحوي  مقرراتهم إىل صيغة مختلط, إىل أن أعضاء هيئة التدريس واجهوا ثالثة تحديات رئيسية

( مشكالت فنية. كما ان انتقال أعضاء هيئة التدريس 3( فقدان التفاع  مع الطالب   2( استثمار الوتت اخأوىلي   1
اتيجيات تدريسهم التقليدية وأيضا القدرة عىل استخدام الوسائ   إىل التدريس عن بعد يحتاج إىل تغيي  السي 

ي دور  Redmon.P, 2011ديثة  فقد أشارت نتائج دراسة تام "ريدموند " التكنولوجية الح
ز
ا ف إىل ظهور تغيي 

نت. وكان االنتقال إىل  ي مستوى الراحة وتبول فعالية التدريس والتعلم عير اإلني 
ز
ا تغيي  كبي  ف

ً
المعلمون وأيض

ي فلسفتهم وممارساتهم حول التدريس. ما كان فعاال 
ز
ز للتساؤل والتفكي  ف نت حافًزا للمدرسي 

التدريس عير اإلني 
ي الفص  ال

ز
ز ف نت. وناج  للمدرسي  ي الفضاء عير اإلني 

ز
 ف
ً
 دراسي التقليدي لم يكن فعاًل

ز برصيا من حيث التواص  سهولة        ي ذكرها بعض طللة الجامعة من المعاتي 
ز الت  اما مزايا التعليم الهجي 

ي التعليم وجها لوجم ورسعة استجابة اخأستاذ الجامغي للطالب والتفاع  معم  بينما كانت العيوب تلة 
ز
التواص  ف

ء االستجابة لضعف النت أو انقطاعم  وعدم وجود دافع للتجاوب  ويمكن ال ي التعليم عن بعد  وبىطي
ز
تواص  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وضعاف برص يشعرون أكير باخأمان عندما يتواص  وجها  ز برصيا مكفوفي  تفسي  ذلك بأن الطللة من المعاتي 
ة مع ا ي نفس المكان وسهولة التواص  ملارسر

ز
خأستاذ الجامغي إذا احتاجوا إىل لوجم مع اخأير المتواجد معهم ف

ي تمكنهم من المتابعة لألستاذ بشك  جيد  بينما 
االستفسار عن سؤال فيجدوا االستجابة الوتتية الرسيعة والت 

نت مع اخأستاذ أو عدم القدرة عىل التواص  الجيد والذي تد يرجع إىل  تأير االستجابة عند التواص  عىل االني 
م مما يعيقم عن الحصول عىل اإلجابة عىل استفساراتم مما تد يؤثر عىل تدرتم عىل مشكلة ضعف النت أو انقطاع

 المتابعة لألستاذ. 

ي الحرم  Young, S., & Duncan, H, 2014 وتد بينت نتائج دراسة "يونج"     
ز
أن الطالب صنفوا الدورات ف

ز  ي التواص    والتفاع  بي 
ز
نت ف ب   أعضاء هيئة التدريس / الطال  الجامغي أعىل بكثي  من الدورات عير اإلني 

ة.   والتصنيف   ونتائج الدورة   والتقييم العام ؛ كانت أحجام التأثي  كبي 

ز برصيا فيما يرتلط بمزايا بيئة التعليم أن الجامعة مهيأة بشك       بينما كانت وجهة نمر بعض الطللة المعاتي 
ل بيئة غي  مهيأة للتعليم عن  ز

بعد  ويمكن إرجاع ذلك إىل ان الجامعة هي مكان معد أفض  للتعليم بينما الميز
ومجهز بإمكانيات التعليم من أدوات ووسائ  وأعضاء هيئة تدريس مكان فهو مهيأ عىل أع  مستوى يجعلم بيئة 
ل  ومن الناحية النفسية فالشخص يتكون لديم دافع اتوي للتعلم إذا  ز ي الميز

ز
مهيأة للتعليم  بينما ال يتوفر ذلك ف

 لبيئة المهيأة لذلك تشجعم عىل استمرار التعلم مث  الجامعة. توفرت ا

ي الجامعة     
ز
ز برصيا من حيث االهتمام والحضور االهتمام بالحضور ف ي ذكرها بعض الطللة المعاتي 

ومن المزايا الت 
ي أشاروا إليها تسجي  الحضو 

ي الجامعة بينما من العيوب الت 
ز
ي التعليم  ر والمتابعة الجيدة  ووجود رتابة ومتابعة ف

ز
ف

ي الجامعة 
ز
ي يوم واحد بالجدول ف

ز
عن بعد وعدم المتابعة وتلة إعداد الحضور  كما ذكر اللعض تكثيف المواد ف

 )التعليم وجها لوجم(. 

ي عالم ملموس حولهم     
ز
 برصيا يفضلوا الحضور الفعىلي المادي ف

ز يمكن تفسي  ذلك بأن الطللة المعاتي 
  معهم والتفاع  االجتماغي مع اآليرين مع حرصهم عىل إتلاع اإلجراءات واالستماع بشك  ملارسر لمن يتواص

ي ياىلي من الماديات وهم تد تم تنشئتهم عىل 
اضز نت تد يمث  لديهم عالم افي  ازية  بينما التعليم عير االني 

االحي 
توافر ذلك نما ال يالتعرف عىل البيئة المحيطة بهم من يالل الحواس اخأيرى كالسمع واللمس الملارسر لألشياء  بي

نت  وان توفر الصوت إال انم ال يكون بنفس درجة التأثي  من الصوت المسموع من شخص يقف وجها 
عير االني 

ة مع  ي الجامعة عند التواجد ملارسر
ز
ز برصيا ان وجود متابعة ومرتابم خأدائهم ف لوجم  كما أشار الطللة المعاتي 

هم يدفعهم إىل الحرص عىل الحضور بالجامعة  فمن الناحية أساتذتهم ومتابعة مستواهم العلىمي ومدى حضور 
النفسية يحاول الشخص ان يكون أفض  وأكير اهتماما عندما يشعر أن سلوكم مراتب وأن هناك من يتابع أدائم 
ي نفس الوتت وذلك فيما يرتلط بالحضور وجها لوجم  ولكن بعض الطللة 

ز
باإلضافة إىل إمداده بالتغذية الرجعة ف

ء مرهق ذهنيا بالنسلة لهم  ولكن إذا من الم ي
ي يوم واحد يعتير سر

ز
ات ف ز برصيا أشاروا إىل ان تكثيف المحاضز عاتي 

ازي للوتاية من إصابتهم  نمرنا إىل ذلك يمكن ان يكون حرصا من الكلية عىل تقلي  عدد مرات نزولهم كإجراء احي 
ات وس كورنا  وتد أشار بعض الطللة إىل ان من مزايا محاضز ي ذلك راحة بفي 

ز
نت أن ف  التعليم عن بعد أو عير االني 

ل وتجنب االيتالط. وتد أشارت نتائج دراسة "منصور ومبينجا  ز ول من الميز ز  Elللطللة وتقلي  اليز
Mansour,B.,& Mupinga,D.M,2007  نت   تم تجميع الجوانب إىل انم بالنسلة للدورة التدريبية عير اإلني 

: الراحة   وتوت ي
ز
ي اإليجابية ف

ز
ي والشعور بالضياع ف عات الفص    وتوافر المعلم. تم االستشهاد بالفواق التكنولوجر
ز برصيا من ضمن عيوب  نت. ولكن إذا نمرنا إىل ما ذكره الطللة المعاتي 

الفضاء كتجارب سلبية للفص  عير اإلني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نت حت  ال يأيذ غياب وعدم ا ات عير االني  ي المحاضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  .ي هذا المجال
ز
ي عم  المزيد من اللحوث ف

ز
ز االستفادة من نتائج هذه الدراسة ف  يمكن لللاحثي 

  ز تجربة ز برصيا تحتاج إىل بعض الوتت حت  يمكنهم التأتلم ان التعليم الهجي  جديدة بالنسلة للطللة المعاتي 
 معها. 
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