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133 
ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ظّل جائحة كورونا من]
 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
وجهة   آثار التعل

ي محافظة مأدبا
 
 [ نظر األّمهات ف

 

 ن: تاإعداد الباحث

بوية جامعة االرساء   ماجستير رياض األطفال ميسون عبد الرحمن الشوابكة]   [ كلية العلوم الير

بوية  علم نفس الطفل الفلفلي  حسير   هناء .د.أ]   [ جامعة االرساء كلية العلوم الير

 تربية الطفل  مجال الدراسة: 

 

 : الملخص

عرف الدراسة الحالّية هدفت       
ّ
ي ظّل  الت

ّ لدى أطفال الروضة فز علم عن بعد عىل الجانب االجتماغي
ّ
عىل آثار الت

ي محافظة 
ا من289من )  الدراسة عينة تكّونت مأدبا. جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات فز مَّ

ُ
 األطفال أّمهات ( أ

ي  المتواجدين
اوح مأدبا، بمحافظة والخاصة الحكومّية الرياض فز ز )  أعمارهم تي  . ولإلجابة عن سنوات(  6  -  5بي 

ّ  المنهج اتبع الدراسة أسئلة ي
ي جمع البيانات ب الدراسات نوع من الوصفز

ق  عدالمسحّية، واستخدم االستبيان فز
ّ
 التحق

  الدراسة نتائج وثباته. وقد أظهرت صدقه من
َّ
ى إىل مجموعة من اآلثار السلبّية واإليجابّية عىل   أن

ّ
م عن بعد أد

ّ
التعل

ّ لدى أطفال الروضة.   الجانب االجتماغي

ا           ة إحصائيًّ
ّ
ي الدرجة الكلّية لآلثار السلبّية واإليجابّية، عىل الجانب  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دال

فز
ّ تعزى لمتغي ّ جنس الطفل، وكا ز كان الفرق لصالح اإلناث االجتماغي ي حي 

ن الفرق لصالح الذكور لآلثار السلبّية، فز
ا  لآلثار اإليجابّية. واظهرت نتائج الدراسة   ة إحصائيًّ

ّ
ي الدرجة الكلّية لآلثار السلبّية واإليجابّية، عىل  وجود فروق دال

فز
ّ تعزى لمتغي ّ نوع الروضة، وكان الفرق لصالح الرياض الحك ز كان الجانب االجتماغي ي حي 

ي اآلثار السلبّية، فز
ومّية فز

ي اآلثار اإليجابّية. 
   الفرق لصالح الرياض الخاصة فز

ّ لدى أطفال   له آثاًرا إيجابّية عىل الجانب االجتماغي
ّ
 للتعلم عن بعد له  آثاًرا سلبّية، كما أن

ّ
واستنتجت الدراسة أن

 الروضة. 

للتعلمالسلبّية واإليجاب  اآلثار   :المفتاحّية الكلمات       ،   عن ّية  ّ الجانب االجتماغي الروضة،أّمهاتبعد،  أطفال   ، 
 كورونا.   جائحة
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Abstract: 

  The current study aimed to identify the effects of distance learning on the social aspect of 

kindergarten children in light of the Corona pandemic from the point of view of mothers in Madaba 

Governorate. The study sample consisted of (289) mothers of children who are in public and private 

kindergartens in Madaba Governorate, their ages ranged between (5-6). In order to answer the questions 

of the study, the descriptive approach (survey studies) was followed, and the questionnaire was used to 

collect data after verifying its validity and reliability. 

The results of the study showed that distance learning led to several negative and positive effects 

on the social aspect of kindergarten children. The results also showed that there were statistically 

significant differences in the total score of negative and positive effects on the social aspect due to the 

child gender variable, and the difference was in favor of males for negative effects, while the difference 

was in favor of females for positive effects. The results also showed that there were statistically 

significant differences in the total degree of negative and positive effects on the social aspect due to the 

type of kindergarten variable, and the difference was in favor of the governmental kindergarten for the 

negative effects, while the difference was in favor of the private kindergarten for the positive effects. 

The study concluded that distance education has negative effects, as well as positive effects on the social 

aspect of kindergarten children 

Keywords: Negative and positive effects, Distance education, social aspect, Mothers, Kindergarten 

children, Corona pandemic. 

 :مقدمة

ي هذه المرحلة      
 مرحلة الروضة من أهم المراحل باعتبارها مرحلة تأسيسّية لما بعدها، وأّي خلل أو نقص فز

ّ
تعد

 ينعكس سلًبا عىل بقية المراحل األخرى. 

ي )   توأشار        ز  مرحلة  إىل  ( 2019العيز
ّ
األمم،   قيادة ينشأ عىل جيل لبناء التعليمّية المراحل أهم من الروضة أن

ي  والمهارات والمفاهيم والمعارف  والمبادئ القيم مو تنففيها  
متكاملة   شخصية بناء تساعد عىل واالتجاهات، الت 

عىل م تساعد 
ّ
ذلك تقد يكون  وال   من األوطان. 

ّ
ي  األطفال مع للتعامل  جيد تخطيط خالل إّل

المرحلة،   هذه فز
 عالجها بما يضمن نحو  والسغي  مشكالتهم مع والتعامل ،األطفال  ورغبات واحتياجات ميول مراعاة باإلضافة إىل

 والتكنولوجيا.  العلوم بمجال العالم مستوى عىل التقدم الحادث  مواكبة لهم، ويساعدهم عىل سوي نمو 

الدراسات     العديد من  )   وأكدت  ) 2014كدراسة رفيقة  الرحمن  أهمية هذه (،  2014(، ودراسة عبد  عىل 
ّ للطفل، حيث ت ي النمو االجتماغي

ي تكوين مفاهيم اجتماعّية وقيم وسلوكات متكّيفة مع المجتمع المرحلة فز
ساهم فز

ا،   ي تنشئته اجتماعيًّ
كما أشارت دراسة إيهاب بصفة عامة والمدرسة بصفة خاصة، باعتبارها من المهام األساسّية فز

اإليجابيّ 2016)  المشاعر  ز  تميي  قدرتهم عىل  وكذلك  المشاعر  فهم  عملية  تنمية  ي 
فز الروضة  دور  إىل  ة كالفرح، (، 

ي يعيشون فيها. 
ي البيئة الطبيعّية الت 

 والحب واإلعجاب فز

وس كورونا)كوفيد         انتشار في  ي 
ة متمثلة فز يمّر بجائحة عالمّية كبي  العالم   

ّ
أن ر عىل جميع 19-إال 

ّ
أث الذي   ،)

هذه   رت 
ّ
أث وقد  العالمّية،  الموازين  جميع  وقلب  والتعليمّية،  والصحّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  الحياة  جوانب 

ًرا نتيجه إلجراءات الوقاية المتخذة  الجائحة عىل قطاع التعليم بشكل كبي  بل كان هو من الق طاعات األكير تضز
الذي تّم   القرار  التعليم عن بعد، فكان لهذا  الوجاهي للطلبة وتحويله اىل  التعليم  إيقاف  ي نّصت عىل 

الت  ا،  عالميًّ
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الطالب للمعلومة
ا عىل قطاع التعليم، وعىل مدى تلف 

ً
اته أيض خاذه وتطبيقه إيجابياته وسلبياته وتأثي 

ّ
، وكان له  ات

ي مرحله التعليم المبكر)سيف،
 (. 2020التأثي  الخاص عىل األطفال فز

بمبدأ        آخذة  التعليمّية  مؤسساتها  عمل  تعليق  األردنّية  والتعليم  بية  الي  وزارة  قررت  وباء كورونا  انتشار  وبعد 
واقًعا   وأصبحت  بعد،  عن  التعليم  مبادرة  فأطلقت   ، ز والمعلمي  للطلبة  العامة  المؤسسات السالمة  معظم  ي 
فز

ا وعىل األم القيام بدور  التعليمّية ومنها رياض األطفال، وأصبح التعليم عن بعد هو السائد والمتعدد وغدا إلزاميًّ
فاعل وجهد أكير مع طفل مرحلة ما قبل المدرسة لتأهيله من خالل المتابعة مع معلمات الروضة عير المنصات 

ونية من جهة، ومن خالل األنش لّية من جهة أخرى )العبود،اإللكي  ز  (. 2020طة الميز
ا        ا وصحيًّ ا ونفسيًّ ا لألهل والمعلمات، واجتماعيًّ ا ونفسيًّ ا وماديًّ ا جسديًّ

ً
ا ومنهك

ً
 هذا النوع من التعليم مقلق

ّ
ويعد

 ( العاقل  أجرتها  ي 
الت  الدراسة  نتائج  أكدته  ما  وهذا  األطفال.  واألمهات  2021عىل  المعلمات  معاناة  عن  من (، 

 مشكالت عديدة بسبب تعليم أطفال الروضة عن بعد. 
ي ظّل الحجر  2020وقد أشارت إمام )       

ى إىل ضغوط نفسّية، فرضتها العزلة فز
ّ
 االنقطاع عن الدراسة أد

ّ
( إىل أن

ّ لدى األطفال.  ّ واالجتماغي ي
ّ والعاطفز ي

ى إىل تبعات جسيمة، مثل تأخر النمو المعرفز
ّ
ّ وأد ىلي

ز  الميز
أشار       الحوارّية  كما  الجلسة  ي 

فز اء  األرسةالخير لشؤون  ي 
الوطتز المجلس  نظمها  ي 

)   الت  عمان،  ي 
إىل  2020فز  )  

ّ
أن
ز ألمهاتهم وآبائهم، كما  "إجراءات الحظر خلقت حالة من التعلق غي  اآلمن لدى األطفال بسبب بقائهم مالصقي 

ا  
ً
 مشوه

ً
اللعب مع األقران قد رسم بذهن الطفل شكال  حرمان الطفل من 

ّ
ي  أن

بتدئز للعالقات االجتماعّية يتسم 
 ّ فسي

ّ
الن التكّيف  وآليات  النفسّية  والصالبة  المرونة  وتقليل  اللغة  مهارات  ي 

وتدئز  ، ّ االجتماغي االتصال  مهارات 
 . ّ  واالجتماغي

ز أشارت النمري )    ي حي 
ق غي  اآلمن لدى األطفال؛ بسبب 2020فز

ّ
 إجراءات الحظر خلقت حالة من التعل

ّ
( إىل أن

ّ بقائهم   ز ألمهاتهم وآبائهم، مع الحرمان من اللعب مع أقرانهم، مّما أثر عىل مهارات االتصال االجتماغي متالصقي 
  . ّ ّ واالجتماغي ي مهارات اللغة، وتقليل المرونة وسوء التكّيف النفسي

 لديهم وتدئز

 سلبّية وإيجابّية من       
ً
 آثارا

ّ
ي ضوء ما تقدم، فإن

ّ  تعليم أطفال الروضة عن  عملية  وفز عىل  بعد تظهر بشكل جىلي
 ّ .  الجانب االجتماغي  ، وهذا ما يضعنا أمام مشكلة، تستحق الدراسة والتقصي

 مشكلة الدراسة 

ي قالب  
ي تحديد نطاق مجتمع الطفل، ووضعته فز

م عن بعد فز
ّ
أدى التحّول من التعليم الوجاهي إىل التعل

المعلومة من جهة واحدة، هي وسائل   يتلف   أو جهاز  واحد، حيث  الذكي  الهاتف  ّ عن طريق  التواصل االجتماغي
ي 
ا مع طبيعة تكوينه فز

ً
ة طويلة متعارض ء الجامد غي  المتحرك الذي يتعامل معه الطفل لفي  ي

الحاسوب، وهو السر
 (. 2020بوضو،هذه المرحلة العمرّية المعتمدة عىل الحركة والتعّرف من خاللها عىل األشياء) 

م ع     
ّ
التعل  عملية 

ّ
ار نفسّية وعقلّية وجسمّية إن ونّية، قد تؤدي إىل أضز اإللكي  ي تعتمد عىل األجهزة 

الت  ن بعد 
ي مكانه، فهو مخلوق متحرك بالفطرة، وتقّبله  

ي معظم الحاالت ال يتقبل فكرة الثبات فز
 الطفل فز

ّ
للطفل، كما أن

ي عىل الحركة واللعب واالنخراط، وهنا قد يلجأ للتهرب وعدم الي  
، ويحاول االنشغال بأشياء أخرى للمعلومة مبتز ز كي 

ونّية )إمام،أ  م كاأللعاب الموجودة عىل األجهزة اإللكي 
ّ
 (. 2020غي  التعل

ى إىل مجموعة من اآلثار السلبّية عىل األطفال  2020وقد أشار الحمادي )  
ّ
 التعليم عن بعد أد

ّ
(، إىل "أن

ي  
فز والمعلمة، ومشاكل  الطفل  ز  بي  المبارسر  التفاعل  قلة  المدرسّية  منها  البيئة  نتيجة غياب  المهارات االجتماعّية 
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ّ والشعور بالملل نتيجة الجلوس أمام  التقليدّية، وضعف النظر، وانحناء العمود الفقرّي، وفقدان الحافز التعليىمي
 الكمبيوتر". 

وس كور   وقد أجريت عدد من الدراسات      ز العرب واألجانب تناولت تأثي  أزمة في  ونا المستجد  من قبل الباحثي 
عىل االرسة بصورة عامة واالطفال بصورة خاصة   ( وما يتبعه من تباعد اجتماغي ، وآثار إيجابية وسلبية  19-)كوفيد 

ي واجهتها  2020،  ومن هذه الدراسات دراسة الظفري والهاشمّية)  
(، حيث هدفت  التعّرف عىل التحديات الت 

والت عمان،  سلطنة  ي 
فز جائحة كورونا  خالل  هذه  األرسة  مع  للتعامل  المستخدمة  اتيجيات  االسي  عىل  عّرف 

(، دراسة جاءت للتعرف عىل آراء أولياء األمور حول تجربة    (Lau and Lee,2020) التحديات، وأجرى الو وىلي 
وىلي   وكاو  دونج  أجرى  ، كما  هونج كونج  ي  

فز االبتدائّية  المدارس  وأطفال  الروضة،  ألطفال  ُبعد  عن  التعلم 
 (Dong,cao&li 2020 ز من التعلم عن بعد أثناء جائحة ( دراسة هدفت إىل استطالع آراء ومواقف اآلباء الصينيي 

ي )  
ي تعزيز النمو اللغوّي   2019كورونا، أّما دراسة عبد الباف 

ّ ودوره فز ي
وئز م اإللكي 

ّ
(، فقد هدفت للتعّرف عىل التعل

ّ لدى األطفال ي
 . والمعرفز

جريت بعض الد     
ُ
ي األردن فقد أ

ي تناولت التعليم عن بعد، كدراسة العاقل) أّما فز
ي تناولت 2021راسات الت 

( الت 
ي منها األمهات والمعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد

ي تعائز
ي ظّل جائحة كورونا، ودراسة   المشكالت الت 

فز
دور2021الغوانمة)  تناولت  حيث  ي  بعد عن التعلم ( 

ز  تنمية فز ّ  الذكائي  ي
والمنطف  ّ  اللغوّي  ي

 أطفال لدى الرياضز
عساف)  نظر وجهة من الروضة ودراسة  تناولت2021معلماتهم،  ي 

الت  م   ( 
ّ
تعل نحو  الرياض  معلمات  اتجاهات 

ات، ودراسة أبو رباع)  ي ضوء بعض المتغي 
ي 2021األطفال عن بعد فز

ي تناولت درجة توظيف التعليم عن بعد فز
( الت 

ي ظّل جائحة كورونا، أّما دراسة م
ي ظّل  2021صطفز ) رياض األطفال فز

م عن بعد فز
ّ
( فقد تناولت معوقات التعل

 جائحة كورونا من وجهة نظر معلىمي وأولياء أمور الطلبة. 
 عدم وجود دراسات تناولت اآلثار السلبّية واإليجابّية من عملية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل     

ّ
إال أن

ا إىل الكتاب الصادر عن قاعدة  جوانب نموهم المختلفة بصورة عامة وعىل الجانب االجتم
ً
ّ بصورة خاصة استناد اغي

، بّرر دراسة هذه المشكلة. إضافة إىل ذلك فقد الحظت الباحثة االوىل من خالل مجال 
ّ
ي الجامعة األردنية

البيانات فز
التع ي 

فز واجهتهن  ي 
الت  المعاناة  مدى  باألمهات،  ة  المبارسر لقاءاتها  ومن خالل  المدرسّية  اإلدارة  ي 

فز مع  عملها  امل 
ي سلوكياتهم مثل 

ات فز ي شخصيتهم نتيجة ابتعادهم عن الروضة، وما طرأ عليهم من تغي 
األطفال، ومدى التحّول فز

ة التواصل مع اآلخرين، وعدم 
ّ
العدوانّية وفرط الحركة والنشاط الزائد، واالنطواء، واالكتئاب، وعدم التفاعل، وقل

قهم باألجهزة  
ّ
د مشكلة الدراسة بالسؤال التعبي  عن آرائهم بحرية، وتعل

ّ
ونّية. لذا تتحد ونية واأللعاب اإللكي  اإللكي 

 : ي
 اآلئ 
ي ظل جائحة كورونا من وجهة نظر األمهات     

ّ لدى طفل الروضة فز م عن بعد عىل الجانب االجتماغي
ّ
ما آثار التعل

ي محافظة مأدبا؟ 
 فز

الدراسة:  الجانب اال   هدف  م عن بعد عىل 
ّ
التعل عّرف عىل "آثار 

ّ
ي ظّل جائحة  الت

الروضة فز ّ لدى أطفال  جتماغي
ي محافظة مأدبا". 

 كورونا من وجهة نظر األمهات فز
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أسئلة الدراسة  

نظر   - وجهة  ّ من  االجتماغي الجانب  بعد عىل  عن  الروضة  أطفال  تعليم  عملية  من  الناجمة  السلبّية  اآلثار  ما 
 األمهات؟

ّ من وجهة نظر  ما اآلثار اإليجابّية الناجمة من عملية تعليم   - أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي
 األمهات؟

ي اآلثار السلبّية واإليجابّية من  (،  α≤0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة   -
عملية فز

ّ تعليم أطفال الروضة عن بعد  (؟ عىل الجانب االجتماغي ا لمتغي ّ نوع الجنس )ذكر، أنتر
ً
 وفق

ي اآلثار السلبّية واإليجابّية من  (،  α≤0.05) فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  هل توجد   -
عملية فز

ّ تعليم أطفال الروضة عن بعد  (؟  عىل الجانب االجتماغي ّ ا لمتغي ّ الروضة )خاص، حكومي
ً
 وفق

ز )النظرّية أهمية الدراسة:   والتطبيقّية( تظهر أهمية الدراسة من الناحيتي 

م عن بعد عىل أطفال    -
ّ
ي إثراء المكتبة األردنّية باألدب النظرّي حول اآلثار الناجمة عن عملية التعل

تسهم الدراسة فز
 . ّ ي ظل جائحة كورونا. وخاصة اآلثار السلبّية واإليجابّية عىل الجانب االجتماغي

 الروضة فز

ي تسليط الضوء عىل وجهة نظر     -
م عن بعد، تسهم الدراسة فز

ّ
ي تأثرت من خالل عملية التعل

ى، الت  يحة الكير الرسر
ي هذه العملية. 

ي كان لهّن دور مهم فز
 وهي األمهات الت 

بية والتعليم بالتعّرف عىل اآلثار السلبّية    - ي وزاره الي 
ز فز ز والمرشدين( والمختصي  ز )المعلمي  تساعد الدراسة المعنيي 

م ع
ّ
ّ لألطفال. واإليجابّية الناجمة عن عملية التعل  ن بعد عىل الجانب االجتماغي

م عن     -
ّ
ة التعل ي التعامل مع الطفل خالل في 

ي توجيه األمهات الستخدام الطرق السليمة والصحيحة فز
تساهم فز

ّ لألطفال.  ي إيجاد وسائل جديدة من أجل المحافظة عىل استقرار الجانب االجتماغي
 بعد. كما تساهم الدراسة فز

 حدود الدراسة 

ّ لدى طفل الحدو    م عن بعد عىل الجانب االجتماغي
ّ
د الموضوعّية: اقتض موضوع الدراسة التعّرف عىل آثار التعل

ي محافظة مأدبا.  
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األمهات فز

 الروضة فز

م عن بعد.  
ّ
ّية: تّم تطبيق الدراسة عىل عينة من أمهات أطفال الروضة الذين يتلقون التعل  الحدود البرسر

ي محافظة 
ي الرياض الحكومّية والخاصة فز

ز فز الحدود المكانّية: تّم تطبيق الدراسة عىل أمهات األطفال المسجلي 
 مأدبا.  

ي للعام الدراسي  
ي الفصل الثائز

 . 2021/  2020الحدود الزمنّية: تّم إجراء الدراسة فز
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مصطلحات الدراسة  

ي وبوبقي  ) االثار  
ي تظهر من خالل استخدام وسيلة اتصالّية تقليدّية، أو (  2018 :27: عّرفها عليف 

"النتيجة الت 
 ." قال من خالل السلوك الذي يظهر مالك هذه الوسيلة ويفرس هذا التأثي 

ّ
 حديثة مثل الهاتف الن

ها "    
ّ
جانب عىل التعليم أطفال الروضة عن بعد  عملية  النتائج السلبّية واإليجابّية من  وتعّرف الباحثتان اآلثار بأن

  ّ  االجتماغي
م عن بعد: 

ّ
   14:2020)عّرفته اليونسكو )   التعل

ً
ي موقع إقامته أو عمله بدّل

م فز
ّ
ه عملية نقل المعرفة إىل المتعل

ّ
"أن

ّ عىل أساس إيصال المعرفة والمهارات والمواد التعليمّية إىل   ي
م إىل المؤسسة التعليمّية، وهو مبتز

ّ
من انتقال المتعل

م عير وسائط وأس
ّ
 عن المعلم أو القائم عىل العملّية المتعل

ً
ا أو منفصًل

ً
م بعيد

ّ
اليب تقنّية مختلفة؛ حيث يكون المتعل

 بما يحاكي االتصال، الذي يحدث 
ز ز كّل من الطرفي  التعليمّية،  و تستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بي 

 تفاعالت تعليمّية يكون فيها ال
ّ
م عن بعد ماهو إّل

ّ
ز عن بعضهما زمانًيا وجًها لوجه، فالتعل م منفصلي 

ّ
م والمتعل

ّ
معل

 ومكانًيا أو كالهما مًعا"

ّ للطفل:  " قدرة الطفل عىل التعامل مع نفسه ومع اآلخرين الذين (  15:   2020عّرفته محمد )   الجانب االجتماعي
 يعيشون معه، ويتفاعل معهم ويتكّيف مع األشياء المحيطة". 

 التعامل مع أفراد أرسته الذين يعيشون معه ويتفاعل معهم، ومع اآلخرين وتعّرفه الباحثتان بقدرة الطفل عىل    
 من األصدقاء، والتكّيف مع الظروف الجديدة المحيطة به. 

ي قد تسّبب المرض 6:   2020عّرفتها منظمة الصحة العالمّية )   جائحة كورونا:  
وسات الت  ها فصيلة من الفي 

ّ
( " بأن

د الشائعة إىل للحيوان واإلنسان، وتسّبب لدى اإلن تها من نزالت الير
ّ
اوح حد ي تي 

، الت  ّ ا للجهاز التنفسي
ً
سان أمراض

سم 
ّ
ة الوخيمة )السارس(، ويت

ّ
ق األوسط التنفسّية، والمتالزمة التنفسّية الحاد  مثل متالزمة الرسر

ّ
األمراض األشد
 برسعة االنتشار" 

الروضة:    )   أطفال  األردنّية  والتعليم  بية  الي  وزارة  اوح 2018تعّرف  تي  الذين  األطفال  هم 
ّ
"بأن الروضة  أطفال   )

ز )  ز برياض األطفال الحكومّية والخاصة "  6-4أعمارهم ما بي   ( سنوات والملتحقي 

      ( ز  بي  ما  أعمارهم  اوح 
تي  الذين  األطفال  هم 

ّ
بأن الروضة،  أطفال  الباحثتان  من6  -5وتعّرف  سنوات  أطفال   ( 

  ّ ي من العام الدراسي
ّ الثائز ي الفصل الدراسي

ز من الرياض الحكومّية والخاصة فز ي المتخرجي 
/  2020المستوى الثائز

 والذين تلقوا تعليمهم عن بعد.   2021

 اإلطار النظري  

عليم عن بعد 
ّ
 الت

عليم عن بعد،  2020اليونسكو )   تشي          
ّ
 الت

ّ
م إىل المعرفة نقل عملّیة هو ( إىل أن

ّ
ي  المتعل

عمله  موقع إقامته أو فز
 
ً
م انتقال من بدّل

ّ
ّ  وھو  التعلیمّیة، إىل المؤّسسة المتعل ي

التعلیمّیة  والمهارات والمواد المعرفة أساس إیصال عىل مبتز
م إىل

ّ
م یكون مختلفة، حیث تقنّیة وأسالیب وسائط عير  المتعل

ّ
ا المتعل

ً
  أو بعید

ً
م أو عن منفصًل

ّ
 عىل القائم المعل

التكنولوجیا التعلیمّیة، العملّیة ُم 
َ
د
ْ
خ
َ
ْست
ُ
ز  الفجوة ملء أجل من وت ز  كل ّمن بي  صال یحاكي  بما الطرفي 

ّ
 الذي االت

 .لوجه  وجًها یحدث
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

خذ     
ّ
علیم وقد ات

ّ
  بعد عن الت

ً
  اكتفز  فمنهم من" مختلفة، أشكاّل

ّ
،  بالبث ّ ي

ّ  التلفزیوئز  اآلخر وبعضها بعضها تفاعىلي
، ّ تفاعىلي ي  الرادیو  استخدم من ومنهم غي  

ز  الدمج إىل  سغ من ومنهم الدول، بعض فز ة،   تعلیمّیة وسائل بي 
ّ
عد

نت عير  ودّرس  ( . 2020مختلفة )اليونسكو، تعلیمّیة منّصات خالل من اإلني 

يات
ّ
ي  التحد

عليم عملّية واجهت التر
ّ
 بعد  عن الت

دت اليونسكو )
ّ
ي تواجه 2020حد

حديات التر
ّ
عليم عن بعد ومن أهّمها: أ( مجموعة من الت

ّ
 الت

ّ  االستعداد عدم - ز لهذه المرحلة الفعىلي مي 
ّ
  إذ المفاجئة، االنتقالّیة للمعل

ّ
ة نسبة إن ز لم من كبي  مي 

ّ
 تكن المعل

ي  الالزمة الوسائل لديها
نها الت 

ّ
علیم دعم من تمك

ّ
ز  وبعض .بعد عن الت مي 

ّ
ة ال المعل ي  كافیة یملكون خير

 الجانب فز
 ّ ي
قتز
ّ
ي  الت

م عملّیة بإدارة تسمح الت 
ّ
ي صناعة أو وجه، أكمل وتنفیذها عىل بعد عن التعل

ّ  المحتوى فز  التعلیىمي
 .المالئم

ز  استعداد عدم - مي 
ّ
م لمبدأ األمور وأولیاء المتعل

ّ
َم  ومن بعد، عن التعل

ّ
وعدم لدى رفضه ث تقّبل  بعضهم 

ي  بالفعل الموجودة التفاوتات عن ناتجة اضطرابات
ظم فز

ّ
ي  التعلیمّیة الن

ّ  بشكل تؤثر الت  ز  رئیسي مي 
ّ
 عىل المتعل

  عىل األمور وأولیاء
ّ
 اإلمكانّيات.  والمتوسط ومحدودة الضعیف الدخل ذات لألرس ینتمون الذین سواء، من حد

یات -
ّ
ي  التقنّیة التحد

صال، شبكات وضعف التحتّیة البتز  فز
ّ
ي  التقنّیة امتالك  توافر وعدم االت

ن الت 
ّ
 جمیع تمك

ائح  .المعلومات إىل الوصول من جتمعالم رسر

امن الضغط - ز نت شبكات عىل المي  ا كبي   عدد من اإلني 
ًّ
ز  من جد مي 

ّ
ز  المعل مي 

ّ
  عىل والمتعل

ّ
 ومشكلة سواء، حد

اضّیة  الصفوف /للفصول الوصول  .االفي 

م عملّیة ومتابعة إدارة آلّیات -
ّ
فة األجهزة اإلدارّية قبل من التعل علیم  هيئات عىل والمرسر

ّ
  .الت

م قبل من نزاهتها وتنفیذھا وضمان الواضحة التقییم آلّیات -
ّ
 نفسه.  المتعل

عليم عن بعد 
ّ
 إيجابّيات الت

م.  -
ّ
م والمعل

ّ
 توفي  الجهد والوقت عىل المتعل

-   . ّ ّ والعلىمي ي
ّ والثقافز  رفع المستوى االجتماغي

ي بعض الجامعات والمدار   -
 س. تخفيف ضعف اإلمكانّيات فز

ي نفس الوقت بالنسبة لبعض األشخاص.   -
 إمكانّية الدراسة والعمل فز

ه.   - كال عىل غي 
ّ
ي بعيٍد عن االت

ّ
ز الشخص عىل االعتماد عىل نفسه بشكل كىل  تحفي 

-  . ز ز المتدربي   تقليل الفروقات الفردّية بي 

، واكتساب المزيد من المهارات  - ّ ز الطالب عىل التحصيل العلىمي  (. 2020)الدليىمي )  تحفي 
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عليم عن بعد
ّ
 سلبّيات الت

ه ال يوفر فرص عمل -
ّ
عليم عن بعد؛ حيث يرى البعض بأن

ّ
ن بالت

ّ
 .سوء الظ

-  ّ ي ي الوطن العرئر
 . عدم اعتماد كّل الوزارات عليه فز

 .ارتفاع التكلفة المادّية له -

أثناء    -  ّ االجتماغي التواصل  ومواقع  لأللعاب  والتوّجه  التسلية  بمواقع  الطالب  الشاشة انشغال  أمام  الجلوس 
م. 
ّ
 واالنشغال عن التعل

م.  -
ّ
م والمتعل

ّ
ز المعل  الشعور بالعزلة الدراسّية بسبب غياب المناقشات الجماعّية والحوار بي 

م عىل بعض االستفسارات  -
ّ
 الطالب أو المعل

ّ
ي استجابة ورد

 . البطء فز

ي بعض الدول العربّية  -
ّ فز ي
 . الضعف التقتز

م عن بعد اآلثار 
ّ
ي صاحبت عملّية التعل

 االجتماعّية التر

غياب الروح االجتماعّية؛ حيث فقد األطفال القدرة عىل بناء صداقات جديدة، أو حت  فتح أحاديث مفيدة مع     -
واصل. 

ّ
 األهل، وهذا يؤثر عىل نمّوهم ويضعف قدرتهم عىل الت

: عجز المعلم عن تقييم أداء الطالب وتحصيل  - عبي 
ّ
الت  من صعوبة 

ّ
عبي  عن اآلراء واألفكار والحد

ّ
الت ه، وصعوبة 

واصل مع اآلخرين. 
ّ
 اإلبداع والميل إىل العزلة وضعف الت

م والطالب، واقتصار    -
ّ
ز المعل فاعل بي 

ّ
: انعدام وجود البيئة الدراسّية التفاعلّية، وضعف الت فاعل المبارسر

ّ
ضعف الت

 المادة التعليمّية عىل الجزء النظرّي من المنهاج. 

ي تنشئة   -
بوّي فز ّ الي  ّ واختصار دوره القيىمي الجانب التعليىمي : حيث اقتض دور المعلم عىل  ّ فقدان الجزء العمىلي

 الطالب. 

جلوس األطفال عىل األجهزة لوقت طويل وصعوبة إيجاد أنشطة تعليمية لألطفال، وقد صاحب عدم القدرة   -
ة، ظهور مشك الت أخرى خاصة تمرد األطفال بسبب الملل، وعدم  عىل إيجاد نظام أرسّي حازم خالل هذه الفي 
 (. 2020انصياعهم للكالم وزيادة المشاجرات )الظفري، والهاشمّية ،

م القدوة.  -
ّ
 غياب المعل

ا، وتقضية وقت طويل أمام   -
ً
ف
ّ
ا مكث ًما ذاتيًّ

ّ
م عن بعد يتطلب تعل

ّ
 التعل

ّ
الخوف من فقدان المهارات االجتماعّية: إن

 ّ ي البيت، قد يبعد الطالب حت  عن المجتمع القريب منه.  شاشة الحاسوب الشخصي
  فز

ى إىل  -
ّ
ورّي للتّعلم والتطّور، كما أد ّ الضز صال االجتماغي

ّ
ى إىل افتقار العديد من األطفال إىل االت

ّ
إغالق المدارس أد

ي ذلك زيادة تأثي  ضغط األقران )اليونسكو، 
 (. 2020سلوكيات محفوفة بالمخاطر بما فز
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 جتماعي النمو اال 

 ( عرف عىل  230:  2005يعّرف زهران 
ّ
المواقف االجتماعّية، والت ي 

ضف فز
ّ
الت القدرة عىل  ه 

ّ
ّ "بأن مو االجتماغي

ّ
الن  )

، والتنبؤ به من  ّ ي
ر األسماء والوجوه والقدرة عىل مالحظة السلوك اإلنسائز

ّ
الحالة النفسّية للمتكلم والقدرة عىل تذك

الدعا البسيطة و روح  األدلة  أو  المظاهر،  ي بعض 
اك مع اآلخرين فز النكتة، واالشي  القدرة عىل فهم  و  المرح  و  بة 

 مرحهم." 

ي تنظيم أموره،      
ي مرحلة الروضة بالميل نحو المنافسة ويتجه نحو االستقالل فز

ّ للطفل فز مو االجتماغي
ّ
ز الن ّ ويتمي 

ا، والضمي  يتض من منظومة التعاليم الدينّية وحفظ أدواته، وارتداء مالبسه، وتناول طعامه، وينمو الضمي  تدريجيًّ
ي األرسة  

والقيم األخالقّية والمعايي  االجتماعّية ومبادئ السلوك السوّي، ويتأثر النمو االجتماغي بالجو االجتماغي فز
ي تسودها العالقات الودّية أكير قدرة 

ز اخوته، إذ تعد األرسة الت  والعالقات السائدة فيها وجنس الطفل وترتيبه بي 
، عبد الحق عىل اشباع ا  (. 2019لحاجات االجتماعّية لنمو الطفل )الفلفىلي

ّ للطفل   مو االجتماعي
ّ
ي الن

 
 دور األرسة ف

ي إشباع       
ا فز ً ي األرسة، لكونها تلعب دوًرا كبي 

ّ بصفة خاصة، بعملية التنشئة االجتماعّية فز مو االجتماغي
ّ
الن يتأثر 

 معظم توافق الطفل مُ 
ّ
م من الوالدين عن طريق تقّمص شخصياتهم وتقليد حاجات الطفل الشخصّية، إذ إن

ّ
عل
َ
ت

م منه الطفل أساسيات اجتماعّية، ويحتاج  
ّ
ي األرسة، هو عبارة عن نموذج يتعل

ّ فز سلوكياتهم، فالسلوك االجتماغي
صالّية التبادلّية الد

ّ
اف به، من خالل عالقاته االت ي هذه المرحلة أن يشعر باالنتماء وبالمحبة وباالعي 

افئة الطفل فز
ي األرسة )أبو الجديان، 

ي يقيمها فز
 (.  2015الت 

ي      
فز ليظهر  االجتماعّية  باآلداب  ام  ز االلي  الطفل عىل  تأديب  من خالل  االجتماعّية  بية  الي  بعملية  األرسة  وتقوم 
ضف السليم، ومن األمور 

ّ
 المجتمع عىل خي  ما يظهر به، من حسن التفاعل واألدب واالتزان والعقل الناضج والت

 : بية االجتماعّية ما يىلي
ي تؤكد عليها الي 

 الت 

ات يتنقل   - ر له مجموعة من الخير
ّ
ي توجيه الطفل والتأثي  فيه، بحيث يتوف

قيام األرسة بمختلف أفرادها بدورها فز
ي تواكب كّل ما يحدث  

ي المجتمع، وتكوين الشخصّية االجتماعّية الت 
مركز حول الذات إىل اإلندماج فز

ّ
خاللها من الت

 ولها. ح

ز   -  قيام العالقات األرسّية عىل أسس متينة، ومعاٍن عظيمة لتثبيت دعائم األرسة، وإيجاد العواطف الصادقة بي 
 مختلف أعضائها. 

عامل مع اآلخرين واختيار رفاقه.   - 
ّ
 تعليم الطفل كيفّية الت

والس  - األمن،  إىل  الحاجة  ، مثل  ّ االجتماغي ضج 
ّ
بالن المرتبطة  الطفل  المحبة، إشباع حاجات  إىل  والحاجة  المة، 

 والشعور بالميل إىل اآلخرين، والحاجة إىل االنتماء. 

ي المجتمع، ومن هذه القيم حّب العمل، والمساواة   -
ة، الت  ال غتز عنها ألّي عضو فز غرس مجموعة من القيم الخي ّ
ز الناس، والتعاون والعدل، والشعور باالنتماء إىل الجماعة.   بي 

ي تكوين شخصّيته. إعطاء الطفل   -
ّ فز ه يقوم بدور رئيسي

ّ
ي اللعب؛ ألن

ه فز
ّ
 حق
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

شغل أوقات الفراغ مّما يعود عىل الطفل، وعىل مجتمعه بالنفع والفائدة، وذلك من خالل تنمية مهاراته ومواهبه   -
 .( 2017واستعداداته )الفلفىلي والوشىلي 

  كورونا  جائحة

، وأطلق عليه  وهي         ّ ّ يصيب الجهاز التنفسي ي
فته منظمة الصحة العالمّية،   COVID-19مرض معٍد وبائ 

ّ
وقد صن

ي  
ز ولخطورته، وبعد  2020مارس )   11جائحة عالمّية فز  من قارتي 

ي أكير
يه فز

ّ
انترسر   2020ابريل    6( بعد انتشاره وتفش
ها باستثناء القارة القطبّية الجنوبّية. 

ّ
ي قارات العالم كل

 فز

ي نهاية ديسمير )    
ين وبالتحديد فز ي بدايات القرن الحادي والعرسر

ي إحدى المدن الصينّية مدينة 2019وفز
( ظهر فز

وس كورونا المستجد    Whanيوهان   ، وهو 2020)اليونسكو،    19في  ّ ّ يصيب الجهاز التنفسي ي
(.  وهو مرض وبائ 

ي تصيب اإلنسان والحيوا
وسات التاجّية الت  ة من الفي  ، الذي فصيلة كبي  ّ ن، وتصيب البرسر بعدوى الجهاز التنفسي

ق األوسط التنفسّية، والمتالزمة التنفسّية  د إىل األمراض األشد خطورة مثل متالزمة الرسر ز نزالت الير ته بي 
ّ
اوح حد تي 

ة سارس )منظمة الصحة العالمّية، 
ّ
 (. 2020الحاد

ي دول العالم  2020ومع بداية )      
 فز

ّ ي ومتالحق، وبدأ العالم يقف عاًجزا أمام هذا ( بدأ ينترسر ويتفسر
بشكل كارئر

، وأسقط اآلالف من الوفيات حول العالم )إبراهيم،  ز من البرسر وس المستجد الذي أصاب الماليي   (. 2021الفي 

ي جميع أنحاء 19-ومن اآلثار البارزة لوباء )كوفيد      
 ( هو اإلغالق الواسع النطاق للمدارس والكليات والجامعات فز

اير )  ي محأولة إلبطاء انتشار )كوفيد193( اختارت ) 2020العالم. فمنذ فير
- ( دولة إغالق المؤسسات التعليمّية فز

19 ( يقرب  ما  اإلغالق هذه عىل  عمليات  رت 
ّ
وأث  .)1.7 ّ ي

واالبتدائ   ، ّ ي
االبتدائ  قبل  ما  مستويات  ي 

فز م 
ّ
متعل مليار   )

عليم العاىلي ) 
ّ
 UNESCO ,2020) والثانوّي والت

 باء كورونا عل األرسة آثار و 

رت عىل أدوارها ووظائفها وممارساتها اليومّية،      
ّ
ات ومستجدات أث مع انتشار وباء كورونا تعّرضت األرسة لمتغي ّ

 تطالب األفراد بعدم الخروج 
ٌ
ازّية الوقائّية، حيث انطلقت صيحات ي ظّل اإلجراءات االحي 

ا فز
ً
فأصبحت تعيش ظرف

ل مثل" خليك بالب  ز ّ من الميز باعد االجتماغي
ّ
ل مسؤولّية وطنّية " وتبعها إعالنات تطالب بالت ز يت " و"بقاؤك بالميز

باعد حياة"، "وحدك بمفردك بقاء لحياتك" "العزلة عن اآلخرين تبعدك عن الخطر" )محمود، 
ّ
ي الت

مثل عبارة " فز
2020 .) 

      
ّ
ا فرضته  هذه اإلجراءات، فالت ّ وفرض قيود عىل الحركة، وأصبحت األرسة تعيش واقًعا اجتماعيًّ باعد االجتماغي

ات االحتكاك المبارسر  ّ عىل األفراد وعىل تعامالتهم داخل األرسة، فزيادة في  ي ، سيكون له تأثي  سلتر
ّ
ىلي
ز والعزل الميز

ي بيت واحد وبشكل غي  معتاد، ومواجهة تحديات إدارة شؤون 
ات طويلة فز واجد لفي 

ّ
ز أفراد األرسة  الناتج عن الت بي 

ي آن ومكان واحد، وكيفّية مساعدة األبناء األرس 
ي ّواألرسّي فز

ز الدور المهتز ة وكيفّية إحداث أرباب األرس التوازن بي 
ى إىل زيادة مستوى القلق واالضطرابات 

ّ
عىل التكّيف مع الظروف الجديدة وقلق الدراسة واالختبارات عن بعد، أد

 (.  2020 النفسّية واالجتماعّية والتوتر ) العزب، والجوهرّي،
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 اآلثار السلبّية لجائحة كورونا عل األرسة من الناحية االجتماعّية 

د عابد )     
ّ
 ( مجموعة اآلثار السلبّية لجائحة كورونا عىل األرسة من الناحية االجتماعّية من أهمها: 2020حد

ز أفراد األرسة، وه  - رت الجائحة عىل الحياة االجتماعّية، والعالقات اليومّية بي 
ّ
ايد بالضائقة أث ز ناك إحساس مي 

ي األرسة حيث الشعور باالختناق وإنهاك األطفال.  
ز واألطفال فز  لدى كّل من البالغي 

ي عالقات مشبعة  -
شعور الفرد بالوحدة النفسّية الفتقاده الحّب والتقبل من اآلخرين نتيجة عدم االنخراط فز

ي الوسط المحيط به. 
 مع األفراد فز

. إحساس الفرد بالتذّمر وا   - ّ باعد االجتماغي
ّ
 لضجر والملل نتيجة ممارسة الت

  .الشعور باليأس واإلحباط الناتج عن ضعف األمل وعدم معرفة الفرد لوقت انتهاء الجائحة   -

ات طويلة فرض نمط حياة جديد عىل كثي  من األرس، وزاد من الضغوط النفسّية؛ حيث    -         ي البيت لفي 
البقاء فز

 . ّ ة الحركة واضطرابات النوم نتيجة التفكي  والقلق النفسي
ّ
 قل

ي رافقت انتشار جائحة كورونا انعكست سلًبا عىل 2021كما أشار هاشم )       
 هذه الظروف واألجواء الت 

ّ
 ( إىل أن

العالقات  العنف األرسّي، وتوتر  أفرادها، وزيادة  ز  واصل بي 
ّ
الت ة 

ّ
ت إىل قل

ّ
الناحية االجتماعّية وأد بعض األرس من 

ات طويلة، كما فرضت العزلة االجتماعّية تقليل الزيارات وعدم المشاركة  العائلّية نتيجة االحتكاك المبارسر بينهم لفي 
ي المناسبات، وهذا مخالف للحاجات اإلن

ّ ال يستطيع فز سانية والذي تتضمن الحاجة إىل االنتماء، فهو كائن اجتماغي
  العيش بمعزل عن اآلخرين. 

 اآلثار اإليجابّية لجائحة كورونا عل األرسة من الناحية االجتماعّية  

ز ) 2020محمود ) أشار كّل من         رسة من ( إىل مجموعة من اآلثار اإليجابّية لجائحة كورونا عىل األ 2020( وياسي 
   الناحية االجتماعّية من أهّمها:  

ة استخدامهم    - 
ّ
ز أفراد األرسة وقويت نتيجة قضاء مزيد من الوقت مًعا، وقل زادت االرتباطات والعالقات بي 

ي واحد. 
ل بمثابة الكّل فز ز ونّية، ويصبح الميز  لألجهزة اإللكي 

ّ طوال اليوم أوجدت ما ُيسىّم "بالعائلة الرشيدة"، فبعد أن كان أ  -        ّ واجتماغي ي
يائ  ز ي حالة تباعد في 

فراد العائلة فز
ة لتصحيح كثي  من الممارسات السلوكّية لألبناء  ل بمثابة قيمة كبي  ز

ي الميز
، كان البقاء فز

ً
وال يجلسون مًعا إال قليًل

 (. 2020)محمود، 

حت      -      المتسارع،   ّ اليومي  
ز الروتي  من صخب   

ً
بدّل  ّ النفسي بالهدوء  سم الشعور 

ّ
يت بدأ   ّ العائىلي التفكي   نمط 

ليجتمع  وقت كبي   األرسة  لدى  وأصبح  بالمسؤولّية،  والشعور  األزمة،  إدارة  ي 
فز والتفكي   للمستقبل،  بالتخطيط 
ل عىل مدار الساعة.  ز ي الميز

  أفرادها فز
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ّ فرصة لدى بعض األرس، لكي تعيش حالة فريدة من نوعها، حيث يجتمعون مع  - ر التباعد االجتماغي
ّ
ظم أوقاتهم وف

ي حالة من االنسجام، ويتشاركون مًعا أمام مسؤوليات اجتماعّية تفرض عليهم المشاركة والتعاون وتعّزز القيم،  
فز

ي أداء المهام األرسّية. 
 وتبادل األدوار فز

عرف عىل احتياجاتهم وميولهم ومساعدتهم عىل   - 
ّ
التواصل مع األبناء عن قرب، وإكسابهم بعض المهارات، والت

   المشكالت الحياتّية. تخطي 

القرآن، وتناول   - ل، وقراءة  ز الميز ي 
الدينّية واالجتماعّية من خالل صالة األرسة جماعة فز القيم  ر فرصة لغرس 

ّ
وف

 . ّ  الوجبات بشكل جماغي

  -  . ّ واصل االجتماغي
ّ
واصل مع األهل واألصدقاء من خالل وسائل الت

ّ
 ممارسة األنشطة الرياضّية، وتوفي  وقت للت

-   ، ز ات )ياسي    (. 2020تنمية المهارات الشخصّية وحضور دورات ومحاضز

راسات السابقة 
ّ
 الد

اإليجابّية والسلبّية لجائحة کورونا عىل األرسة بصورة عامة   إىل تشخيص اآلثار(  2021هدفت دراسة هاشم )      
أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام وعىل األطفال يصورة خاصة من الناحية االجتماعّية والنفسّية من وجهة نظر  

( عضو هيئة تدريس، واتبعت الدراسة المنهج 167عبد الرحمن ابن فيصل بالسعودّية، وتكّونت عينة الدراسة من ) 
، كما استخدمت الدراسة االستبيان لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها، وجود  ّ ّ المسخي ي

الوصفز
ي إعالء شأن القيم المجتمعّية، كقيمة التضامن واإلحساس بالمسؤولّية. آثار اجتماعّية إيجا

 بّية عىل األرسة، تتمثل فز
ّ لدى اآلباء واألبناء  ي ارتفاع نسبة القلق واألرق والضيق النفسي

ّ فيتمثل فز أّما أبرز آثارها السلبّية عىل الجانب النفسي
علم عن بعد. 

ّ
 إلغالق المدراس واتباع نظام الت

م عن بعد عىل االستقرار األرسّي 2021وأجرى بيومي )         
ّ
( دراسة هدفت التعّرف عىل أثر تطبيق أسلوب التعل

ي ظّل جائحة كورونا، وتكّونت عينه الدراسة من ) 
ّ 30فز ستخدم األسلوب االستطالغي

ُ
( أرسة من إمارة الشارقة.   وقد ا

ي جمع  
ّ وطريقة دراسة الحالة فز  التحليىلي

ّ
ي
 واألسلوب الوصفز

ّ
البيانات األولّية للبحث، وأظهرت نتائج الدراسة أن
ة مع األبناء واألهل   ى إىل توتر العالقات االجتماعّية المبارسر

ّ
أد م عن بعد مع جائحة كورونا 

ّ
تطبيق أسلوب التعل

                               وزيادة الضغوط واألعباء االجتماعّية.                                                                   

)   وأجرى           ي
ي   2020اليوسفز

حديات االجتماعّية والنفسّية واالقتصادّية الت 
ّ
عرف عىل الت

ّ
( دراسة هدفت  الت

ي ظّل جائحة كورونا، وتكّونت عينة الدراسة من مجموعة من األرس الليبّية اعتمدت عىل 
تواجه األرسة الليبّية فز
، وا ّ ي

 المنهج الوصفز
ّ
ستخدمت المنشورات والدوريات والوثائق واستطالع للرأي لجمع المعلومات، وتوّصلت إىل أن
والنفسّية   االجتماعّية  حديات 

ّ
الت من  للعديد  تعرضوا   خاصة  بصورة  واألطفال  عامة  بصورة  الليبّية  األرسة 
ي ظّل انتشار هذه الجائحة، من أبرزها ازدياد العنف األرس 

ّ وضعف واالقتصادّية والصحّية فز ّي خالل الحجر الصخي
ّ والتواصل مع األقارب، والتذمر   ّ والشعور بتجميد العالقات األرسّية، وضعف التفاعل االجتماغي ابط االجتماغي الي 

        والقلق من الوضع العام وزيادة الضاعات األرسّية. 

ي وايوريما     عرف  (Saladino , Alger& Auriemma, 2020)أّما دراسة سالدينو والجي 
ّ
، فقد هدفت إىل الت

ي أمريكا
ّ لجائحة كورونا فز ّ واالجتماغي وتكّونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال، وقد   .عىل التأثي  النفسي
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الدراسة االستبيان  للوباء عىل األطفال، واستخدمت  النفسّية واالجتماعّية  تقييم اآلثار  الدراسة عىل  زت هذه 
ّ
رك

نفسّية واالجتماعّية، وأظهرت نتائج الدراسة معاناة أفراد العينة من آثار نفسّية متعددة؛ كالقلق للتعرف عىل اآلثار ال
ّي،   ة التفاعل البرسر

ّ
 والتوتر، كما أظهرت النتائج معاناة أفراد العينة من آثار اجتماعّية من أهّمها قل

عرف عىل آراء أو   (Lau and Lee,2020) وأجرى الو وىلي    
ّ
علم عن دراسة هدفت الت

ّ
لياء األمور حول تجربة الت

ي هونغ  6702بعد ألطفال الروضة وأطفال المدارس االبتدائّية، وتكّونت عينة الدراسة من ) 
( من أولياء األمور فز

نت. وقد   93كونغ منهم )  ٪ ( أمهات ألطفال الروضة وأطفال المدارس االبتدائّية تّم استطالع آرائهم عير اإلني 
 م
ّ
ل، مع وجود صعوبات أظهرت الدراسة أن ز ي الميز

علم عن بعد فز
ّ
ي إكمال مهام الت

عظم األطفال واجهوا صعوبات فز
لّية. ولم يكن معظم األطفال  ز بالبيئة الميز علم، والقيود المتعلقة 

ّ
بالت ي افتقار األطفال إىل االهتمام 

ة تتمثل فز كبي 
علم بشكل مستقل. 

ّ
 قادرين عىل إكمالهم الت

، مارجيتا وبيكوىلي ) وأجرى شامبيس، مانجيفي      ي  Champeaux, Mangiavacchi, Marchetta& Piccoliخر
عرف إىل آثار إغالق2020

ّ
علم وعملية العاطفّية الرفاهّية حيث من األطفال عىل المدارس  (، دراسة هدفت الت

ّ
 الت

ي 
الدور فز عرف عىل 

ّ
الت إىل  باإلضافة  ل،  ز األساليبعير   الدراسّية الفصول تلعبه الذي الميز أو  نت   التفاعلّية اإلني 

ي  األخرى
علم فز

ّ
ّ  الت ىلي

ز لألطفال من وجهة نظر أولياء األمور. وتكّونت عينة الدراسة من عينة من أولياء األمور  الميز
إيطاليا وفرنسا، وقد   ي كّل من 

الدراسة االستبيان لجمع  فز ، واستخدمت  ّ ّ المسخي ي
المنهج الوصفز الدراسة  اتبعت 

 اإلغالقهرت نتائج  البيانات. كما أظ
ّ
ّ  تأثي   له كان الدراسة أن ي ي كّل  عىل سلتر

ز برياض األطفال فز األطفال الملتحقي 
 من إيطاليا وفرنسا. 

ي أنجزتها اللجنة الوطنّية األردنّية لشؤون المرأة )        
علم 2020أّما الدراسة الت 

ّ
عرف عىل آثار الت

ّ
(، فقد هدفت الت

ىل األطفال بصورة خاصة من وجهة نظر أولياء األمور. وتكّونت عينة الدراسة  عن بعد عىل األرسة بصورة عامة وع
 ّ ي
ة من أولياء أمور الطلبة من مختلف المحافظات األردنّية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفز من مجموعة كبي 

عليم عن بعد س
ّ
 الت

ّ
، واستخدمت االستبيان لجمع البيانات. وأظهرت نتائج الدراسة أن ّ مو المسخي

ّ
ي تطور الن

اهم فز
ّ بنسبة )  ّ بنسبة ) 23االنفعاىلي مو االجتماغي

ّ
ي تنمية الن

عليم عن بعد فز
ّ
ز ساهم الت ي حي 

%(، كما أظهرت نتائج 27%(، فز
لّية باإلضافة إىل ذلك استطاع  ز ي بعض األعمال الميز

عليم عن بعد شّجع األطفال عىل مساعدة األرسة فز
ّ
 الت

ّ
الدراسة أن

ل.  األطفال إظهار مشاعرهم ز  المختلفة داخل الميز

 الطريقة واإلجراءات 

 منهج الدراسة 

ي من نوع الدراسات المسحية الذي يهدف إىل جمع البيانات المتعلقة بالظاهرة       
اتبعت الدراسة المنهج الوصفز

م عن بعد عىل الجانب 
ّ
المدروسة، واستخدمت الدراسة االستبيان كأداة مناسبة لجمع البيانات حول آثار التعل

ي ظل جائحة كورونا.  
 االجتماغي لدى أطفال الروضة فز

 الدراسة مجتمع 

ي محافظة مادبا للعام      
تكون مجتمع الدراسة جميع أمهات أطفال الروضة الحكومية والخاصة المتواجدين فز

ز )  ( والذين تراوحت أعمار2021-2020الدراسي )   ( سنوات.  6-5اطفالهن ما بي 
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عينة الدراسة 

ي مجت289تكونت عينة الدراسة من )        
مع الدراسة، تم اختيارهم بطريقة العينة  ( أّما من أمهات اطفال الروضة فز

الميرسة، وقد تم الطلب من إدارة بعض الرياض الحكومية والخاصة المختارة توزي    ع االستبيان عىل أمهات األطفال 
 ( المدرسة. والجدول  ي الصف األول من نفس 

ز فز ( يوضح توزي    ع عينة الدراسة بحسب نوع الروضة 1المسجلي 
 وجنس الطفل 

 ع عينة الدراسة بحسب نوع الروضة وجنس الطفلتوزي    ( 1جدول ) 

ات الديموغرافية   النسبة %  العدد المتغي 

 52.6 152 خاص  نوع الروضة 

 47.4 137 حكومي 

 100 289 المجموع 

 51.6 149 ذكر  جنس الطفل

 48.4 140 أنتر 

 100 289 المجموع 

 أداة الدراسة  

 الباحثتان بالخطوات االتية: لغرض إعداد أداة الدراسة قامت 

 تم اختيارهن من الرياض 30إجراء دراسة استطالعية عىل عينة من أمهات أطفال الروضة بلغ عددهن )  -
ً
أما  )

ي محافظة مأدبا، إذ طلب منهن ذكر آثار التعلم عن بعد عىل أطفالهن وخاصة عىل الجانب 
الخاصة والحكومية فز

تم تحليل إجابات أفراد العينة االستطالعية عىل األسئلة المفتوحة، حيث تم  االجتماغي السلبية واإليجابية، وقد  
 مجموعة من اآلثار اإليجابية والسلبية لتعليم أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي حض 

 االطالع عىل األدب النظري الذي تناول التعلم عن بعد من حيث إيجابياته وسلبياته.  -

ي تناولت آثار التعلم عن بعد كدراسة  االطالع عىل بعض اال   -
ي استخدمتها بعض الدراسات السابقة الت 

ستبيانات الت 
ي )2021هاشم ) 

ي فصل الدراسات السابقة. 2020( واليوسفز
ي تم اإلشارة إليها فز

 ( والت 

ي ضوء ما سبق تم إعداد الصيغة األولية لالستبيان الذي تضمن اآلثار اإليجابية والسلبية للتعلي    
م عن بعد وفز

 ( فقرة 28عىل الجانب االجتماغي وقد بلغ عدد فقرات االستبيان ) 

 الصدق الظاهري 

بوية والنفسية من       ي العلوم الي 
ز فز ز المتخصصي  تم عرض االستبيان بصيغته األولية عىل مجموعة من المحكمي 

ق األوسط والزيتونة والعلوم اإلسالمية، بلغ عددهم  جامعات مختلفة منها الجامعة االردنية ومؤتة واالرساء والرسر
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

رض من ذلك الحكم عىل درجة مناسبة الصياغة  ( محكما، وقد طلب منهم تحكيم فقرات االستبيان، وكان الغ21) 
 اللغوية، ومدى مالئمة وانتماء الفقرة للمجال، باإلضافة إىل الحذف أو اإلضافة وإجراء التعديالت الالزمة. 

ز حصلت )           ي ضوء آراء المحكمي 
ي الفقرات عىل   100( فقرات عىل موافقة ) 4وفز

ز حصلت باف  ي حي 
%(، فز

ز ) نسبة موافقة تراوحت م ح المحكمون تعديل )   95  –  70ا بي  ( فقرة، وحذف ثالث فقرات. وفيما 13%( واقي 
ي الفقرات   100( عىل موافقة ) 4يتعلق باآلثار اإليجابية عىل الجانب االجتماغي حصلت ) 

ز حصلت باف  ي حي 
%(، فز

ز )  ح المحكمون تعديل )   95  –  70عىل نسبة موافقة تراوحت ما بي  فقرة واحدة،    ( فقرات ، وحذف3% ( ، واقي 
ية )  ( أن الباحث الذي يعد أداة قياس 2010، فقد أشار الكبيسي )  %( فما أكير   80وذلك استنادا إىل مبدأ األكير

ي يتفق عليها ) 
مه يأخذ باألحكام الت 

ّ
ز . 80ويحك  من المحكمي 

 %( فأكير

( فقرة  17منها  ( فقرة  24االستبيان بصيغته النهائية مكون من )   وبعد اجراء التعديالت أصبح عدد فقرات       
 ( فقرات تمثل اآلثار اإليجابية  7تمثل اآلثار السلبية، و) 

 االتساق الداخلي 

حها المحكمون عىل بعض الفقرات، فقد تم تطبيق االستبيان عىل عينة استطالعية       ي اقي 
بعد إجراء التعديالت الت 

 (  م50مكونة من 
ً
أما المعرفة والشيماء األساسية من خارج عينة (  ي جوهرة 

ي مدرست 
الروضة فز أطفال  أمهات  ن 

ز درجة  الدراسة، وذلك لحساب معامل االتساق الداخىلي لفقرات االستبيان من خالل إيجاد العالقة االرتباطية بي 
 ( يوضح ذلك 2كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال، والجدول ) 

 درجة كل فقرة من فقرات االستبيان مع الدرجة الكلية ( معامالت ارتباط 2الجدول ) 

 الجانب االجتماغي 

 اآلثار اإليجابية  اآلثار السلبية 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

1 **.415 1 **.661 

2 **.646 2 **.833 

3 **.742 3 **.722 

4 **.696 4 **.666 

5 **.615 5 **.665 

6 **.491 6 **.715 

7 **.432 7 **.653 
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وتم اعتماد التصنيف التاىلي للحكم عىل المتوسطات الحسابية.  

ي  مستوى األثر  الحسائر المتوسط 
 للدرجات 
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 2.335 – 1.668 أثر متوسط 

 3.000 – 2.336 أثر كبي  

  : ي
( فقرة عىل أفراد عينة الدراسة البالغ عددها  24تم تطبيق االستبيان بصيغته النهائية المكون من ) التطبيق النهان 
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  .  واإليجابية للجانب االجتماغي
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رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  رة الفقرة عبا
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

مستوى  
 األثر 

 كبي   640. 2.533 االعتماد الشديد عىل الوالدين 5 1

 كبي   768. 2.533 اإلدمان عىل استخدام الهاتف النقال 11 2

ي روح المنافسة لديه  7 3
 متوسط  657. 2.266 تدئز

 متوسط  654. 2.194 ضعف مهارات االعتماد عىل الذات 15 4

 متوسط  769. 2.093 الميل إىل اللعب مع نفسه  12 5

 متوسط  666. 2.090 حرمانه من اللعب مع أقرانه  6 6

 متوسط  709. 2.062 إثارة المشاكل مع أفراد أرسته 14 7

 متوسط  643. 2.010 ضعف التعاون مع أفراد األرسة  17 8

 متوسط  633. 1.927 ضعف التواصل مع األقران  2 9

اث بقضايا األرسة.  13 10  متوسط  644. 1.903 عدم االكي 

ي إقامة عالقة مع الغرباء  8 11
 متوسط  674. 1.879 عدم الرغبة فز

بمختلف  9 12 اآلخرين  مشاركة  ي 
فز الرغبة  انعدام 

 األنشطة
 متوسط  724. 1.879

 متوسط  732. 1.872 ضعف التعاطف مع أفراد األرسة  16 13

 متوسط  786. 1.865 ممارسة السلوك العنيف مع أخوته  3 14

 متوسط  677. 1.824 التمرد عىل أفراد األرسة  4 15

 متوسط  698. 1.775 ضعف قدرته عىل الحوار والمناقشة مع والديه  10 16

 متوسط  663. 1.716 ضعف التواصل مع األخوة  1 17

 متوسط  355. 2.025 الدرجة الكلّية للمجال  

ضح من الجدول )     
ّ
 المتوسطات الحسابّية إلجابات أفراد العينة عىل فقرات اآلثار السلبّية عىل الجانب 3يت

ّ
( أن

ز )  ّ تراوحت بي  ( فقرة كانت بمستوى متوسط.، 15(، فقرتان منها كانت بمستو كبي  و) 2.533( و ) 1.716االجتماغي
ّ للدرجة الكلّية للمج ي  المتوسط الحسائر

ّ
ضح أن

ّ
 (، وبمستوى متوسط. 2.025ال بلغت ) كما يت
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجدول )      
ي أشارت إليها األمهات والناجمة 3ومن مالحظة النتائج المعروضة فز

 أهم اآلثار السلبّية، الت 
ّ
( نجد أن

ّ هما الفقرتان ذات األرقام )  ؛  11،  5عن تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي (، وكانتا بمستوى كبي 
أشار  واإلدمان عىل حيث  والديهم،  الشديد عىل  االعتماد  إىل  باألطفال  ى 

ّ
أد بعد  عن  التعليم   

ّ
أن إىل  األمهات  ت 

 هناك آثاًرا سلبّية أخرى مهمة ولكن بمستوى متوسط،  
ّ
 استخدام الهاتف النقال، كما يتضح من الجدول أن

ي 
قة بالسؤال الثان 

ّ
لية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب ما اآلثار اإليجابّية الناجمة من عم :النتائج المتعل

ّ من وجهة نظر األّمهات؟  االجتماغي

ّ واالنحراف المعيارّي، و   لإلجابة عن هذا السؤال     ي األثر لفقرات االستبيان   مستوىتّم حساب المتوسط الحسائر
قة باآلثار  

ّ
ّ اإليجابّية الناجمة من عملية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل الجالمتعل ، كما هو موضح انب االجتماغي

ي الجدول ) 
 (. 4فز

قة باآلثار  4الجدول ) 
ّ
ّ واالنحراف المعيارّي ومستوى األثر لفقرات االستبيان المتعل ي اإليجابّية  ( المتوسط الحسائر

 ّ  الناجمة من عملية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

مستوى  
 األثر 

 كبي   535. 2.702 الشعور باالطمئنان مع أفراد أرسته  5 1

 كبي   602. 2.578 توثيق الصلة مع أفراد األرسة  6 2

 كبي   574. 2.571 تعلم قيم اجتماعّية وأخالقّية من والديه  4 3

 كبي   593. 2.446 تعلم سلوكيات مرغوبة من أفراد األرسة  2 4

 كبي   638. 2.370 خلق جّو من التعاون مع أفراد األرسة  3 5

ي   7 6
ة إصابة الطفل باألمراض بسبب تواجده فز

ّ
قل

 البيت 
 متوسط  803. 2.259

ل 1 7 ز ي أعمال الميز
 متوسط  728. 2.024 المشاركة فز

 كبي   439. 2.416 الدرجة الكلّية للمجال  

ي الجدول )     
ضح من النتائج المعروضة فز

ّ
 المتوسطات الحسابّية إلجابات أفراد العينة عىل فقرات اآلثار 4يت

ّ
(، أن
 ( ز  بي  تراوحت   ّ االجتماغي الجانب  ) 2.024اإليجابّية عىل  و   )2.702 ، بمستوى كبي  منها كانت  فقرات  (، خمس 

 المتوسط  
ّ
ّ للدرجة الكلّية للمجال بلغت ) وفقرتان منها كانت بمستوى متوسط، كما يتضح أن ي (،  2.416الحسائر

  .  وبمستوى كبي 

ي الجدول)      
ي أشارت إليها األمهات والناجمة 4ومن مالحظة النتائج المعروضة فز

 أهم اآلثار اإليجابّية، الت 
ّ
( نجد أن

ي تحمل األرقام )
، هي الفقرات الت  ّ ( وحصلت 3،2،4،6،5عن تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

؛حيث أشارت األّمهات إىل  شعور األطفال باالطمئنان مع أفراد أرستهم  وتوثيق صلتهم  مع أفراد   عىل مستوى كبي 
م سلوكّيات مرغوبة من أفراد أرستهم، وخلق جّو من 

ّ
مهم قيم اجتماعّية وأخالقّية من والديهم، وتعل

ّ
أرستهم ، وتعل

ة إصابة الطفل باألمراض بسبب تواجده   التعاون مع أفراد أرستهم، باإلضافة
ّ
ى التعليم عن بعد إىل  قل

ّ
إىل ذلك أد

ل.   ز ي أعمال الميز
ي البيت، والمشاركة فز

 فز

بالسؤال الخامس قة 
ّ
المتعل الداللة    :النتائج  ي (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

، فز
ا لمتغي ّ نوع الجنس اآلثار السلبّية واإليجابّية من عملية تعليم أطفال 

ً
ّ وفق الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي

( ؟  )ذكر، أنتر

لإلجابة عن السؤال تّم حساب المتوسطات الحسابّية الستجابات أّمهات األطفال من الذكور وأّمهات األطفال       
ي اآلثار السلبّية واإليجابّية من عملية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل

، كما تّم   من اإلناث فز ّ الجانب االجتماغي
ة للتأكد من الداللة اإلحصائّية للفروق والجدول ) t) استخدام اختبار ) 

ّ
ح ذلك . 5للعينات المستقل

ّ
 ( يوض

ّ واالنحراف المعيارّي وقيمة 5الجدول )  ي ي الدرجات الكلّية لآلثار السلبّية واإليجابّية   t( المتوسط الحسائر
للفروق فز

 ّ (  عىل الجانب االجتماغي ا لمتغي ّ نوع الجنس )ذكر، أنتر
ً
 وفق

جنس   اآلثار 
 المستجيب 

المتوسط  العدد
 ّ ي  الحسائر

االنحراف  
 المعياريّ 

درجات   tقيمة 
 الحرّية 

الداللة 
 اإلحصائّية 

عىل   السلبّية 
الجانب 

  ّ  االجتماغي

 049. 287 1.979 289. 2.064 149 ذكر 

    412. 1.982 140 أنتر  

اإليجابّية 
الجانب  عىل  

 ّ  االجتماغي

 014. 287 2.465- 406. 2.356 149 ذكر 

    467. 2.483 140 أنتر  

ضح من الجدول )     
ّ
ا عند مستوى  5يت ي الدرجة الكلّية لمجال اآلثار   (α≤0.05)( أعاله، وجود فرق دال إحصائيًّ

فز
ي مجال اآلثار اإليجابّية  

عزى لمتغي ّ جنس الطفل وكان الفرق لصالح الذكور. أّما فز
ُ
، ت ّ السلبّية عىل الجانب االجتماغي

ا ضح وجود فرق دال إحصائيًّ
ّ
، فيت ّ ي الدرجة الكلّية لهذا الجانب،   (α≤0.05)عند مستوى  عىل الجانب االجتماغي

فز
عزى لمتغ

ُ
 ي ّ جنس الطفل ولصالح اإلناث. ت

بالسؤال السادس:   قة 
ّ
المتعل الداللة  النتائج  ي (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

، فز
الروضة  لمتغي ّ  ا 

ً
ّ وفق الجانب االجتماغي بعد عىل  الروضة عن  تعليم أطفال  السلبّية واإليجابّية من عملية  اآلثار 

(؟  ّ  )خاص، حكومي
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الخاصة، وأمهات لإلج      الرياض  أطفال  أّمهات  الحسابّية الستجابات  المتوسطات  تّم حساب  السؤال  ابة عن 
الجانب  عىل  بعد  عن  الروضة  أطفال  تعليم  عملية  من  واإليجابّية  السلبّية  اآلثار  ي 

فز الحكومّية  الرياض  أطفال 
 ( اختبار  استخدام  تّم  ، كما  ّ الt) االجتماغي من  للتأكد  المستقلة  ) للعينات  والجدول  للفروق  االحصائّية  (  6داللة 

ح ذلك . 
ّ
 يوض

ّ واالنحراف المعيارّي وقيمة 6الجدول )  ي ي الدرجات الكلّية لآلثار السلبّية واإليجابّية   t( المتوسط الحسائر
للفروق فز

 ّ ا لمتغي ّ الروضة )خاصة، حكومّية( عىل الجانب االجتماغي
ً
 وفق

نوع   اآلثار 
 الروضة

المتوسط  العدد
 ّ ي  الحسائر

االنحراف  
 المعياريّ 

درجات   tقيمة 
 الحرّية 

الداللة 
 اإلحصائّية 

عىل   السلبّية 
الجانب 

  ّ  االجتماغي

 000. 287 5.383- 315. 1.923 152 خاصة 

    363. 2.138 137 حكومّية  

اإليجابّية 
الجانب   عىل 
 ّ  االجتماغي

 001. 287 3.477 384. 2.500 152 خاصة 

    479. 2.323 137 حكومّية  

ضح من الجدول )     
ّ
ا عند مستوى6يت ي الدرجة الكلّية لمجال اآلثار   (α≤0.05) ( أعاله، وجود فرق دال إحصائيًّ

فز
ي مجال 

أّما فز عزى لمتغي ّ نوع الروضة؛ وكان الفرق لصالح الرياض الحكومّية. 
ُ
ت  ، ّ السلبّية عىل الجانب االجتماغي

ا  ضح وجود فرق داّل احصائيًّ
ّ
، فيت ّ ي الدرجة الكلّية   (α≤0.05) عند مستوى  اآلثار اإليجابّية عىل الجانب االجتماغي

فز
عزى لمتغي ّ نوع الروضة ولصالح الرياض الخاصة. لهذا الجا

ُ
 نب ت

قة بالسؤال األول
ّ
ما اآلثار السلبّية الناجمة من عملية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل    :مناقشة النتائج المتعل

ّ من وجهة نظر األّمهات؟  الجانب االجتماغي

اآلثار        من  مجموعة  إىل  ن  أرسر األطفال  أّمهات   
ّ
أن الدراسة،  نتائج  عن  أظهرت  الناجمة  أطفال السلبّية  تعليم 

بلغ عددها   ،  فقد  ّ الجانب االجتماغي أثرهما بمستوى  كبي   ( فقرة، منها    17) الروضة عن بعد عىل  فقرتان كان 
أثرها  بمستوى متوسط، فالتعليم عن بعد س15و)  ّبب آثاًرا سلبّية عىل األرسة األردنّية بصورة عامة  ( فقرة كان 

 وعىل األطفال بصورة خاصة. 

ي تناولت المشكالت النفسّية واالجتماعّية  2021وتتفق نتائج الدراسة الحالّية مع نتائج  دراسة العاقل)           
(، الت 

ن  بعد، ومع  التعلم عن  بأطفالهن خالل  قة  
ّ
والمتعل األّمهات  منها  عانت  ي 

،تائج  الت   Lau and) دراسة  الو وىلي
Lee,2020)    علم عن بعد عىل أطفال

ّ
ي  هدفت إىل  التّعرف عىل آراء أولياء األمور حول اآلثار السلبّية  لتجربة الت

الت 
ي  هونغ كونغ ، كما اتفقت نتائج الدراسة الحالّية مع دراسة دونج وآخرون  

الروضة وأطفال المدارس االبتدائّية فز
 (Dong,et.al 2020  علم عن بعد أثناء جائحة

ّ
ز من اآلثار السلبّية من الت ي أوضحت  معاناة اآلباء الصينيي 

(، الت 
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

والهاشمّية)  الظفرّي  دراسة  نتائج  بعض  مع  وكذلك  األطفال،  األرس   (،2020كورونا عىل  معاناة  إىل  أشارت  ي 
الت 

عدم القدرة عىل زيارة األهل واألصدقاء    العمانّية بصورة عامة واألطفال بصورة خاصة، من مجموعة تحديات أبرزها 
 والشعور بالملل، وصعوبة تنظيم الوقت وخاصة مع األطفال. 

ي 
قة بالسؤال الثان 

ّ
ما اآلثار اإليجابّية الناجمة من عملية تعليم أطفال الروضة عن بعد عىل    :مناقشة النتائج المتعل

ّ من وجهة نظر األّمهات؟  الجانب االجتماغي

نتائ      اآلثار  أظهرت  من  مجموعة  إىل  ن  أرسر األطفال  أّمهات   
ّ
أن الدراسة  الناجمة عن  ج  أطفال  اإليجابّية  تعليم 

، فقد بلغ عددها   ّ ، وفقرتان   ( فقرات، خمس7) الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي منها كانت بمستوى كبي 
 منها كانت بمستوى متوسط. 

نتائ           مع  الحالّية  الدراسة  نتائج  ) وتتفق  هاشم  دراسة  آثار 2021ج  وجود  نتائجها  بعض  أشارت  ي 
الت   ،)

م عن بعد بسبب جائحة  
ّ
ة التعل اجتماعّية إيجابّية، عىل األرسة بصورة عامة وعىل األطفال بصورة خاصة، خالل في 

ضامن واإلحساس بالمسؤولّية. كما تتفق مع نتائج 
ّ
ي إعالء شأن القيم االجتماعّية كقيمة الت

الدراسة  كورونا تتثمل فز
ي أنجزتها اللجنة الوطنّية األردنّية لشؤون المرأة ) 

ي 2020الت 
ي أشارت نتائجها إىل مساهمة التعليم عن بعد فز

(، الت 
ّ بنسبة )  مو االجتماغي

ّ
 التعليم عن بعد شّجع األطفال عىل  27تنمية الن

ّ
%(، لدى األطفال، كما أظهرت نتائجها أن

ليّ  ز ي بعض األعمال الميز
 ة.   مساعدة األرسة فز

الخامس بالسؤال  قة 
ّ
المتعل النتائج  الداللة   :مناقشة  مستوى  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

(α≤0.05)،   ا
ً
ّ وفق الجانب االجتماغي الروضة عن بعد عىل  السلبّية واإليجابّية من عملية تعليم أطفال  ي اآلثار 

فز
(؟   لمتغي ّ نوع الجنس )ذكر، أنتر

ا عند مستوى  أظهرت نتائج الدراسة      ي الدرجة الكلّية لمجال اآلثار السلبّية   ،(α≤0.05)وجود فرق داّل إحصائيًّ
فز

ي مجال اآلثار اإليجابّية عىل 
، وتعزى لمتغي  جنس الطفل، وكان الفرق لصالح الذكور أّما فز ّ عىل الجانب االجتماغي

، فقد  ّ ا   أظهرت نتائج الدراسة  الجانب االجتماغي ي الدرجة الكلّية (α≤0.05)عند مستوى    وجود فرق داّل إحصائيًّ
، فز

 لهذا الجانب وتعزى لمتغي ّ جنس الطفل ولصالح اإلناث 

الحجر        اإلناث بسبب  أكير معاناة من  الذكور كانوا   
ّ
أن الذكور بسبب  السلبّية لصالح  باآلثار  الفرق  يرجع  وقد 
؛ النهم كانوا يتمتعون قبل الحجر بحرّية الحركة خارج ال ّ ىلي

ز ى إىل معاناة األّمهات الميز
ّ
ل أكير من اإلناث   مّما أد ز ميز

م 
ّ
ه أتاح لهن التقرب أكير من الوالدين وتعل

ّ
؛ ألن ّ ىلي

ز ز كانت اإلناث أكير استفادة من الحجر الميز ي حي 
،  فز منهم أكير

 مهارات حياتّية تتعلق بشؤون األرسة وهذا يتماسر مع طبيعة اإلناث .  

بالس قة 
ّ
المتعل النتائج  السادس:  مناقشة  الداللة ؤال  مستوى  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

(α≤0.05) ا
ً
ّ وفق الجانب االجتماغي الروضة عن بعد عىل  السلبّية واإليجابّية من عملية تعليم أطفال  ي اآلثار 

، فز
 لمتغي ّ الروضة )خاصة، حكومّية( ؟

ا عند مستوى،       ي الدرجة الكلّية لمجال اآلثار السلبّية   (α≤0.05)أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق داّل إحصائيًّ
فز

، وتعزى لمتغي ّ نوع الروضة، وكان الفرق لصالح الرياض الحكومّية.  ّ    عىل الجانب االجتماغي
ّ
وقد يرجع ذلك إىل أن

ز بالرياض الحكومّية، قد تكو  ن ظروفهم األرسّية وخاصة االقتصادّية منها غي  قادرة عىل توفي  األطفال الملتحقي 
  . ّ ىلي

ز ،   مناخ أرسّي جيد، يقلل من معاناتهم نتيجة الحجر الميز ّ ي مجال اآلثار اإليجابّية عىل الجانب االجتماغي
 أّما فز
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ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ا   فقد أظهرت نتائج الدراسة ي الدرجة الكلّية(α≤0.05)عند مستوى    وجود فرق داّل إحصائيًّ
لهذا الجانب، وتعزى   ، فز

ز بالرياض الخاصة، قد تكون   األطفال الملتحقي 
ّ
لمتغي ّ نوع الروضة ولصالح الرياض الخاصة، وقد يرجع ذلك إىل أن

ظروفهم األرسّية وخاصة االقتصادّية منها جيدة وقادرة عىل توفي  مناخ أرسّي جيد، وتوفي  أجهزة والعاب متنوعة  
، أكير من أرس أطفال الرياض الحكومّية.   تقلل من معاناتهم، وقد يكون م ّ ّ ووعيهم الصخي ي

 ستواهم الثقافز

 االستنتاجات 

ّ من أهّمها: االعتماد الشديد عىل  - ى التعليم عن بعد إىل مجموعة من اآلثار السلبّية عىل الجانب االجتماغي
ّ
أد

ي روح المنافسة لديهم والديهم، واإلدمان عىل استخدام الهاتف النقال
 ، وتدئز

األطفال  - شعور  أهّمها؛  من   ّ االجتماغي الجانب  عىل  اإليجابّية  اآلثار  من  مجموعة  إىل  بعد  عن  التعليم  ى 
ّ
أد

مهم قيم اجتماعّية وأخالقّية من والديهم.  
ّ
 باالطمئنان مع أفراد أرستهم، وتوثيق صلتهم مع أفراد ارستهم ، وتعل

ا  - ي وجود فرق داّل إحصائيًّ
، وتعزى لمتغي ّ جنس فز ّ  الدرجة الكلّية لمجال اآلثار السلبّية عىل الجانب االجتماغي

 الطفل، وكان الفرق لصالح الذكور. 

ي الدرجة الكلّية   -
ا فز ، وتعزى لمتغي ّ جنس  وجود فرق داّل إحصائيًّ ّ لمجال اآلثار اإليجابّية عىل الجانب االجتماغي

 الطفل، وكان الفرق لصالح اإلناث. 

ا وجود   - ، وتعزى لمتغي ّ نوع    فرق داّل إحصائيًّ ّ ي الدرجة الكلّية لمجال اآلثار السلبّية عىل الجانب االجتماغي
فز

 الروضة وكان الفرق لصالح الرياض الحكومّية. 

ا  - ، وتعزى لمتغي ّ نوع    وجود فرق داّل إحصائيًّ ّ ي الدرجة الكلية لمجال اآلثار اإليجابّية عىل الجانب االجتماغي
فز

 كان الفرق لصالح الرياض الخاصة. الروضة و 

 التوصيات  

 : ي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي
 
 ف

ز الدراسة واللعب ومشاهدة بعض األفالم أو الرسوم    - ّ ألطفالهّن، يتوزع بي  دعوة األمهات إىل وضع برنامج يومي
 المتحركة. 

ألطفالهّن    - الواتساب  عىل  مجموعات  إلنشاء  األمهات  للتواصل للتواصل  دعوة  وكذلك  الدراسة،  أصدقاء  مع 
 ّ  .العائىلي

ي الدع  -
ّ عير إعداد دروس للتوعية بجائحة كورونا من جهة، وتهدئة  دعوة وسائل اإلعالم إىل المشاركة فز م المدرسي

 األرس من جهة ثانية، وإرشاد األطفال بخصوص التعامل مًعا لدروس من جهة ثالثة. 

، نتيجة لآلثار السلبّية الناجمة   - ّ ي التعليم الوجاهي
بية والتعليم لالستمرار فز ي وزارة الي 

ز فز ز والمختصي  دعوة المعنيي 
.  من تعل ّ  يم أطفال الروضة عن بعد عىل الجانب االجتماغي
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ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

حات   المقير

ح الباحثة   للدراسة الحالّية تقير
ا
  الدراسات التاليةإجراء استكماًل

 وجهة نظر األطفال وأولياء أمورهم . من بعد  ناالشباعات المتحققة من تعلم األطفال ع -

ّ واللغوّي من عن األطفال تعلم من اآلثار اإليجابّية والسلبّية-  ي
ز المعرفز   األمور.  وجهة نظر أولياء بعد عىل الجانبي 

ّ من وجهة ّ بعد العودة إىل التعليم الوجاهي ي تظهر عىل أطفال الصف األول األساسي
نظر     المظاهر السلوكّية الت 

 المعلمات. 

 المراجع العربية 

بية أثناء (. تأثي  التباعد االجتماغي عىل ج2021ابراهيم، خديجة عبد العزيز )  وانب العملية التعليمية بكليات الي 
وس كورونا المستجد.  بوية ، أزمة في  بية، جامعة سوهاج، مض.   114-19(  83) 1المجلة الي   كلية الي 

ي التنشئة االجتماعية السليمة وأثرها عىل سيكولوجيا الطفل  (. 2015أبو الجديان، عماد ) 
جع    . دور األرسة فز اسي 

 . 2021/ 9/ 3بتاري    خ  https://pulpit.alwatanvoice.com/articlesمن الموقع 

 ( ي ظل جائحة كوفيد   (. 2021أبو رباع، مها يوسف 
ي رياض األطفال فز

التعليم عن بعد فز من   91-درجة توظيف 
ق األوسط. وجهة نظر ا بوية، جامعة الرسر  لمعلمات. )رسالة ماجستي  غي  منشورة( كلية العلوم الي 

 القاهرة: مجموعة النيل العربية. . قواعد ومراحل البحث العلىمي (. 2004أبو النرص، مدحت )

جع من الموقع  .ارشادات لمساعدة طفل الروضة عىل التعليم عن بعد 5 (. 2020إمام، ناهد )   اسي 

https://www.amrkhaled.net 2021/ 6/  24 بتاري    خ 

جع من الموقع 8أ(. 2020إمام، ناهد )   مشكالت تواجه أطفالنا بسبب التعليم عن بعد. اسي 

https://www.amrkhaled.net   2021/ 4/  24بتاري    خ . 

 ( زبيدات  الموقع  2016ايهاب،  من  جع  اسي  المبكرة.  الطفولة  مرحلة  ي 
فز ي 

والعاطفز االجتماغي  النمو   .)
https://education.arab.macam.   2021 / 7/ 16بتاري    خ . 

جع من الموقع   (. 2020بوضو، عماد )  آثار كورونا عىل الصحة النفسية لألطفال. اسي 
https://wwa.comw.alhurr   2021/  2/ 23بتاري    خ . 

، محمد سيد)  ي ظل جائحة كورونا  2021بيومي
ي ضوء 19(. التعليم عن بعد وأثره عىل االستقرار االرسي فز

: دراسة فز

 . 1374-1321( ،2) 13مجلة كلية اآلداب، جامعة الفيوم،  عىل عينة من ارس امارة الشارقة.  النظرية الشكلية

جع من الموقع 2020الحمادي، هناء )  ي زمن التعلم عن بعد.  اسي 
(. االم مدرسة فز

https://www.alittihad.ae/article   2021/ 11/ 25بتاري    خ . 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles%20بتاريخ%203/9/2021
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles%20بتاريخ%203/9/2021
https://www.amrkhaled.netبتاريخ/
https://www.amrkhaled.netبتاريخ/
https://www.amrkhaled.netبتاريخ/
https://www.amrkhaled.net/
https://wwa.comw.alhurr/
https://www.alittihad.ae/article
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، ناهدة )  جع من الموقع  2020الدليىمي  (. إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد. اسي 

https://www.360moms.net/ar/article   2021/ 8/ 37بتاري    خ . 

. مجلة األكاديمية للدرا2014رفيقة، يخلف )  ي النمو االجتماغي
-10(،  11) 1سات اإلنسانية،  (. دور رياض ألطفال فز

15. 

حات. مجلة الطفولة والتنمية، ) 2020الزراع، عبده )  ي زمن كورونا تجارب ومقي 
بية فز  . 166-156(، 39(. الي 

 ، القاهرة: عالم الكتب 2(. علم النفس النمو الطفولة والمراهقة. ط2005زهران، حامد عب السالم ) 

جعت من الموقع  إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد.  (. 2020سيف، أروى. )  اسي 
https://www.360moms.net  2021/ 2/ 3بتاري    خ . 

اتيجيات التصدي لها  2020الظفري، سعيد بن سليمان والهاشمية، صفية بنت سالم )  (. التحديات األرسية واسي 
ي وطلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. مجلة الطفولة العربية، ) لدى    19خالل جائحة كورونا  

(،  84موظفز
81-102 . 

جعت من الموقع 2020عابد، أحمد )  ز األزواج، اسي  (. حجر كورونا يشعل خالفات أرسية بي 
https://www.emaratalyoum.com   2021/ 8/ 20بتاري    خ . 

ي منها االمهات والمعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد  2021لعاقل، هبة عواد جورج ) ا
ي تعائز

( المشكالت الت 
ي ظل جائحة كورونا. 

بوية، جامعة االرساء. فز  )رسالة ماجستي  غي  منشورة( كلية العلوم الي 

، بتول )  ي
ي تعزيز بعض نواحي الن2019عبد الباف 

ي ودوره فز
وئز مو المختلفة لدى االطفال من وجهة (. التعليم االلكي 

بية الي  األطفال كلية  رياض  الطفل.  صبيا  –نظر طالبات قسم  وثقافة  لألعالم  العربية    84-   78(،  9)   2،  المجلة 
 جامعة جازان. 

  النمو االجتماغي ألطفال ما فبل المدرسة وعالقتها بخدمات رياض األطفال.   (. 2014عبد الرحمن، هالة جميل )
، جامعة المنوفية. )رسالة  ىلي

ز  ماجستي  غي  منشورة(، كلية االقتصاد الميز

 ( عامر  الموقع  2020العبود،  من  جعت  اسي   . ي
وئز اإللكي  التعليم  ونصائح  بعد  عن  األطفال  تعليم  طرق   .)

https://www.hellooha.com  2021/ 5/ 19بتاري    خ . 

ات. 2021)   عساف، حنان عبيد هللا ي ضوء بعض المتغي 
(. اتجاهات معلمات الرياض نحو تعلم االطفال عن بعد فز

بوية ، جامعة االرساء.   )رسالة ماجستي  غي  منشورة( كلية العلوم الي 

، إيمان )  ، ابتسام وبوبقي  ي
(. تأثي  استخدام الهواتف الذكية عىل التنشئة االجتماعية للطفل الجزائري. 2018عليف 

، الجزائر )رسالة ما ي
ي بن مهيدي/البواف   جستي  غي  منشورة(، جامعة العرئر

ة  2020العزب، سهام أ حمد والجوهري، سحر عىل)  ي في  ات األرسية عىل أنماط االتصال الزواحر (. أثر بعض المتغي 
اإلنسانية   –  19كوفيد   العربية لآلداب وللدراسات  المجلة  السعودية.  تطبيقية عىل بعض األرس  (،  14) ،  دراسة 
بية والعلوم واآلداب.  141 -107  المؤسسة العربية للي 

https://www.360moms.net/ar/article
https://www.360moms.net/
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.hellooha.com/
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ي محافظة مأدبا               الشوابكة والفلفلي          

 
ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي، إيمان خلف )  ز ي تنمية اإلدراك البضي لدى أطفال مرحلة الرياض 2019العيز
(. أثر استخدام التعليم النقال فز

 . 793-761(، 5)  35المجلة العلمية،  بدولة الكويت. 

ي  .  ( 2021لغوانمه، االء ابراهيم ) ا
ي لدى أطفال الروضة دور التعلم عن بعد فز

ي الرياضز
ز اللغوي والمنطف  تنمية الذكائي 

بوية، جامعة االرساء. . من وجهة نظر معلماتهم  )رسالة ماجستي  غي  منشورة( كلية العلوم الي 

، وعبدالحق، زهرية ابراهيم )  ز ، هناء حسي  لم نفس النمو، نظرياته، مراحله، مشكالته. عمان: ع(.  2019الفلفىلي
 والتوزي    ع. دار أمجد للنرسر 

، أمة الرزاق محمد )   والوشىلي
ز ، هناء حسي   عمان: دار أمجد للنرسر والتوزي    ع.  مدخل إىل تربية الطفل(.  2017الفلفىلي

، وهيب )  ي العلوم االجتماعية. بغداد: مؤسسة المرتصز للكتاب. 2010الكبيسي
ي فز
 (. اإلحصاء التطبيف 

جعت من 2020اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة )   - (. آثار التعلم عن بعد من وجهة نظر أولياء األمور. اسي 
 2021/ 11/ 14بتاري    خ   women.jo/sites . https://wwwالموقع 

ز فالح )  (. اآلثار الناجمة عن استخدام أطفال الروضة الهاتف النقال عىل جوانب نموهم من 2020محمد، فلسطي 
بوية، جامعة االرساء  ي محافظة الزرقاء. )رسالة ماجستي  غي  منشورة( كلية العلوم الي 

 .وجهة نظر األمهات فز

ي زمن كوفيد  2020محمود، فاطمة الزهراء سالم ) 
بوية فز المستجد )الكورونا(.   19(. التباعد االجتماغي وآثاره الي 

بوية، )  بية، جامعة سوه23-1(، 75المجلة الي   اج. ، كلية الي 

ي لشؤون االرسة ) 
جع من الموقع 2020المجلس الوطتز (. كورونا تهدد الطفولة. اسي 
nefa.org.jo/https://www  2021/ 9/ 1بتاري    خ  . 

 ( ، محمد فتاح  ي ظل جائحة كورونا ) 2021مصطفز
التعليم عن بعد فز من وجهة نظر   COVID-19)(. معوقات 

ق معلىمي واولياء أمور ط بوية ، جامعة الرسر ة.)رسالة ماجستي  غي  منشورة( ، كلية العلوم الي  ز لبة مدارس لواء الجي 
 األوسط. 

جعت من الموقع 2020منظمة الصحة العالمية )  (. دليل توعوي صخي شامل. اسي 
.int/ar/emeogencies/diseaseshttps://www.who  2021/ 11/ 25بتاري    خ 

 ( نادين  موقع2020النمري،  من  جعت  اسي  سلبية.  ونفسية  اجتماعية  بآثار  المبكرة  الطفولة  تهدد   (. كورونا 
https://alghad.com  2021/  2/ 20بتاري    خ. 

كورونا عىل األرسة من وجهة نظر أعضاء (. االثار االجتماعية والنفسية لجائحة  2021هاشم، رضا محمد حسن )
ي  
ية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. مجلة البحث العلىمي فز هيئة التدريس بعمادة السنة التحضي 

بية،   . 160 -121( 6)  22الي 

بية والتعليم )   المدرسية. (. الكتاب المرجغي لمعلمات رياض األطفال. عمان: إدارة المناهج والكتب  2018وزارة الي 

 ( ، محمد  ز ال تباعد االجتماغي وقاية وفرصة للتضامن  (. 2020ياسي  وس كورونا  إيجابيات أزمة في  والتواصل   من 
جع من الموقع   2020/  6/  5خ بتاري       /http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej األرسي. اسي 

https://www/
https://www.who.int/ar/emeogencies/diseases%20بتاريخ%2025/11/2021
https://www.who.int/ar/emeogencies/diseases%20بتاريخ%2025/11/2021
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7b4845ce-5d92-4eb3-9bd3-ال
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ي ظّل جائحة كورونا من وجهة نظر األّمهات ف

 
ّ لدى أطفال الروضة ف م عن بعد عل الجانب االجتماعي

ّ
 آثار التعل
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 من 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، حميده عىل )  ي
ي تواجه األرسة الليبية 2020اليوسفز

(. التحديات االجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحية الت 
ي ظل جائحة كورونا. 

تأثي  جائحة كورونا كوفيد    فز العلىمي  الدوىلي   
والتعليم رؤى وحلول.  19الملتف  عىل األرسة 

ي الديمقراطي بالتعاون مع جام ي    –إسطنبول   – عة أيدنالمركز العرئر
  102- 81،  2020أغسطس    7تركيا، المنعقد فز

بية والتعليم والثقافة.   (. دليل2020) اليونسكو   . األمم المتحدة للي  ي
ي التعليم األكاديىمي والمهتز

 صانغي السياسات فز

جع من الموقع   أ(.  2020اليونسكو )  اآلثار السلبية إلغالق المدارس. اسي 
.https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences  22021/ 2/ 20بتاري    خ   
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