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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة ]   البيئة الرقمية خالل فتر
 
  ف

 
وأثره عىل األداء األكاديم   COVID-19التدريب الميدان

 [للطالبة المعلمة بقسم الطفولة المبكرة

 [غاده عبدالرحمن الموىسعداد الباحثة: إ]

 [المملكة العربية السعودية - الرياض – الملك سعود جامعه  -مناهج وطرق تدريس  -استاذ مساعد ]

 

 

 البحث:  ملخص

ة ي البيئة الرتمية يالل في 
ز
ي ف
  ( (COVID-19أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف عىل أثر تطبيق التدريب الميدائز

مقرر ( طاللة يدرسن 41اخأداء اخأكاديىمي للطاللة المعلمة بقسم الطفولة الملكرة  تكونت عينة الدراسة من )عىل 
بية بجامعة الملك سعود ي كلية الي 

ز
ي بقسم الطفولة الملكرة ف

 .التدريب الميدائز

ي المنهج  
ي ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم تبتز

ي البيئة ا وإعداد  اإلجرائ 
ز
لرتمية استلانة لقياس أثر التدريب ف

: الكفايات اخأساسية لمعل مبنية عىل ثالث محاور  الطفولة عىل اخأداء اخأكاديىمي الطاللة المعلمة بقسم  مة هي
ين؛ مهارات تقنية المعلومات  .الطفولة الملكرة؛ مهارات القرن الواحد والعرسر

ي البيئة الرتمية عىل  
ز
ي ف
ي لتطبيق التدريب الميدائز وبعد تحلي  البيانات أسفرت نتائج الدراسة عن اخأثر اإليجائ 

وسطات الحسابية أن المحور الذي حاز اعىل درجات اشارت درجة المت  حيث مستوى أداء الطاللات اخأكاديىمي 
ي ) (  يليم مهارات القرن الواحد 2.70الموافقة من الطاللات كان لمهارات تقنية المعلومات بمتوسط حسائ 

ي ) ين بمتوسط حسائ 
ي 2.51والعرسر ا محور الكفايات االساسية لمعلمة الطفولة الملكرة بمتوسط حسائ  (  وايي 
(2.42 .) 

ز التعلم وبناًء عىل  حت الدراسة العديد من التوصيات منها: تصميم برامج للتعليم الجامغي يدمج بي 
النتائج اتي 

اف الجامعة يبتز عىل أعىل المستويات  ي  إنشاء مركز تربوي للطفولة الملكرة تحت إرسر
ي والتعلم الحقيق 

وئز االلكي 
بوية.   الي 

ي  الكلمات المفتاحية: 
 جائحة.  –البيئة الرتمية  – 19كوفيد   –لطفولة ا –اخأكاديىمي  –التدريب الميدائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]Field training in the digital environment during the COVID-19 pandemic and its 

impact on the academic performance of the student teacher in the Early 

Childhood Department[ 

 [Ghada Abdel Rahman Al-Mousa] 

]Curricula and teaching methods - Assistant Professor - Curricula and Teaching Methods - King 

Saud University - Riyadh, Saudi Arabia[ 

Abstract 

This study was conducted with the aim of identifying the impact of the application of field training in 

the digital environment during the COVID-19 pandemic on the academic performance of the student-

teacher in the Department of Early Childhood. The sample of the study consisted of 41 female students 

studying the field training course in the Department of Early Childhood at King Saud University.  

To achieve the objectives, the study adopted the current procedural curriculum, prepared to measure 

the impact of training in the digital environment on the academic performance of the student-teacher in 

the Department of Childhood based on three aspects: the core of the basic competences of the early 

childhood teacher, 21st century skills, and information technology skills.  

After analyzing the data, the results of the study indicated the positive impact of the application of 

field training in the digital environment on level of the performance of female students academically. 

Average survey scores indicated that the highest approval grades from the students were to digital 

information with an approval rate of (2.70), followed by 21st century skills with an approval rate of 

(2.51), and finally to the core of the basic competences of the early childhood teacher with an approval 

rate of (2.42).  

Based on the results, the study suggested several recommendations, including: designing university 

education programs that combine e-learning with real learning, and establishing an early childhood 

education center that is built at the highest educational levels under the supervision of the university. 

Keywords: Field Training - Academic - Childhood - COVID-19 - Digital Environment - Pandemic 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة: 

وتحولم إىل جائحة عالمية يطرة تعدت حدود الدول برسعة  ( (COVID-19إن ظهور فايروس كورونا المستجد 
ي بسبب عدم الوغي بطبيعة الفايروس من نواحي التنق  

ز
اف فائقة؛ جع  من الصعب التعام  معها بشك  احي 

ي جميع 
ز
ي لم تكن مسبوتة عىل الصعيد الصخي العالىمي  مما ترتب عليم آثار ف

واإلصابات ورسعة انتشاره الت 
تتصادية  االجتماعية  النفسية والتعليمية فاتت ك  القدرات واإلمكانات المتاحة حت  وتتنا اال مناشط الحياة 

 .  الحاىلي

ي تلك الجائحة عالميا ً  من المناسب مراجعة  
وللتعرف عىل اآلثار المصاحلة لمهور هذا الفايروس وتفسر

ي أبرزت بعض هذه اآلثار عىل ايتالف الرؤى من م
 نمور ك  دراسة؛ ومنها ما أشارتومناتشة بعض الدراسات الت 

ي دراستها عىل ESCWAلم لجنة اخأمم المتحدة االتتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )
ز
( التابعة لألمم المتحدة ف

 م ومنها: 2020صفحتها الرتمية بتاري    خ 

ي عام  -
ز
 مليار دوالر.  42م ماال يق  عن  2020توتع أن تخرس المنطقة العربية ف

ي المنطقة العربية أكير فأكير مما تد يدفع تقلص الطلقة المتوسطة -
ز
ي إىل مستوى 3,8ف

ز
مليون شخص إضاف

 الفقر. 

 امتداد أثر الجائحة إىل ك  مناحي الحياة اخأيرى ومنها المرتلط بالمنمومات التعليمية.  -
ي  363كما أظهرت البيانات الصادرة مؤيرا عن اليونسكو  أن اخأزمة تؤثر عىل ما يقرب من 

ز
جميع مليون متعلم ف

ي ذلك 
ز
ي إىل التعليم العاىلي  بما ف

ي التعليم العاىلي   57.8أنحاء العالم  من مرحلة ما تل  االبتدائ 
ز
مليون طالب ف
ي جميع أنحاء العالم يتخلف عن الدراسة بسبب أزمة

ز
ويم    ( (COVID-19 بمعتز واحد من ك  يمسة طالب ف

ز ك  أربعة طالب يارج مؤسسات التعليم ا  .لعاىلي طالب واحد من بي 

ي المملكة العربية السعودية إغالق 
ز
ولمواجهم آثار هذه الجائحة عىل الجانب التعليىمي أعلنت وزارة التعليم ف

ي 
ي وفت  التطبيقات والمنصات التعليمية الت 

وئز المؤسسات التعليمية؛ وأوصت باستخدام برامج التعلم اإللكي 
ز استخدامها للوصول إىل المتعل ز عن بعد والحد من تعطي  التعليم؛ مع الحرص يمكن للجامعات والمعلمي  مي 

اكات المتخصصة لهذه المنصات وتطويرها بما يتناسب مع السياسة  من تل  الجهات التعليمية عىل إيجاد الرسر
 التعليمية للمملكة وضمان استخدامها من تل  الكادر التعليىمي والطللة. 

: ويعكس هذا اإلجراء بداية حقبة جديدة من العملية الت   تقرير اليونسكو التال 
 
 عليمية كما ذكر ف

تدمت طللات جديدة عىل أنممة ومؤسسات  ثروة الموارد التعليمية الرتمية )تشي  منممة "اليونسكو" إىل أن
ي تشم  تطوير مناهج ابتكارية 

ه وبرامج دراسية ومسارات تعليمية بديلة  وك  ذلك يمكن تيالتعليم العاىلي  الت  سي 
ة القائمة عىل المهارات.  نت والتعليم عن ُبعد والدورات القصي 

 عي  اإلني 
امجا ووضعت المنممة مجموعة من ي تساعد عىل التعلم عن بعد  ومنها تطبيق " لي 

 Black" )بالك بوردالت 
Board  ونيا (  وهو تطبيق يعتمد عىل تصميم المقررات والمهمات والواجلات وااليتلارات وتصحيحها إلكي 

اضية وتطبيقات يتم تحميلها عن طريق الهواتف الذكية  وهو ما يتم و  التواص  مع الطالب من يالل بيئة افي 
ي جامعم الملك سعود(

ز
 استخدامم ف

ي  
وئز ي للمؤسسات التعليمية وهو إيقاف النمام التعليىمي التقليدي والتحول للتعلم اإللكي 

من هنا ظهر تحٍد حقيق 
( أنم " توظيف أسلوب التعليم المرن باستخدام المستحدثات 2005الحميد   :علد2009الذي عرفم )الغريب  

https://ar.unesco.org/themes/higher-education/digital
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://units.imamu.edu.sa/deanships/elearn/elearning/Pages/elearning_6.aspx
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نت  معتمدة عىل االتصاالت المتعددة االتجاهات وتقديم  ات شلكات المعلومات عي  اإلني  ز التكنولوجية وتجهي 
ي أي وتت وبأي

ز
مجيات ف ات والي  ز وهيئة التدريس والخي  ز المتعلمي  كان"   م مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بي 

ي الجامعات ؛ 
ز
ي إدارة التعلم واالتصال عن بعد ف

ز
ي أظهرت فاعليتها ف

واالستفادة من مستجدات العرص التقنية الت 
ي لطللة التعليم العاىلي  بوية والخدمات  اإلدارية الداعمة للتعلم   والتوجم اإليجائ 

ي تكام  المنتجات الي 
ز
وجودتها ف

رص للتعلم البناء بمساعدة اخأتران )حلس نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد بإتاحة ف
 هاريسونو  .  بتلر     كاثرال     يليس اهمبيسيبوي-تيبينجانا (. 2018(  مال)2012( الغامدي)2015وعوض)

(2020 .) 

ي بقسم الطفولة الملكرة لتحديد إطار تنميىمي 
فة عىل التدريب الميدائز لذا تم تشكي  لجنة من الجهة المرسر

ي الحاالت الطارئة مث  أزمة 
ز
ي ف
  لتوفي  برنامج يحافظ عىل  ( (COVID-19الستمرار عملية التدريب الميدائز

ي   مما تطلب إعادة المستوى اخأكاديىمي للطاللات وجودة مخرجات الجامعة لتتوائم مع مها
وئز رات التعلم اإللكي 

ي تسم الطفولة الملكرة الذي يهدف لتكثيف الممارسات الميدانية 
ز
ي ف
ي توصيف  مقرر التدريب  الميدائز

ز
النمر ف

بوية بتنوعها مع  ي مجموعة المقررات السابقة ؛ وتتمازج المعرفة الي 
ز
انعكاسا عىل حصيلة ما درستم الطاللة ف

ي سياق متكام  للتعام  مع مواتف تعليمية حقيقية غي  مجزأة  مع ممارسة المعرفة التخصصية ل
ز
وضعها  ف

 خأهداف التدريب  
ً
ي جهة التدريب وتطبيق كافة أدوار المعلمة الفعلية  وتحقيقا

ز
ات الميدانية بدوام كام  ف الخي 

ي منها:  
ي البيئة الرتمية الت 

ز
 مواجهة صعوبات التدريب ف

ً
 كان لزاما

ز  - اضية.  الممارسة المهنيةسد الفجوة بي   الحقيقية والممارسة االفي 
 استكمال الطاللة المعلمة للمهارات والكفايات المهنية.  -
ي تسم الطفولة  -

ز
ي ف
ي  لتدعم متطللات التدريب الميدائز

وئز اتيجية التدريس المناسلة للتعلم اإللكي  ايتيار اسي 
 الملكرة. 

.  ايتيار أساليب تقويم الطاللة المعلمة لتتناسب مع -  التعلم الرتىمي

ي 
ز
ي البيئة الرتمية مبنية عىل مجموعم من الركائز منها : التدرج ف

ز
وعىل ضوء ما سبق تم تصميم يطة للتدريب ف

ي الروضة ) الحلقة   اخأركان   الوجلة   الملعب   
ز
نامج اليومي ف بناء مهارات الطاللة المعلمة لكيفية التخطيط للي 

( وأساليب مالحمة ال ي اللقاء اخأيي 
ي حلها   انتقاء المهارات المهنية الت 

ز
طف  والتعرف عىل مشكالتم واالسهام ف

 عىل االستفادة من التعلم الرتىمي المفتو  
ز كي 
اتيجيات تطويرها  الي  ي بيئة التعلم الرتىمي واسي 

ز
يمكن تطويرها ف

ي ا
ز
)ماكادو  لمستقل عىل العالم الذي يسم  للطاللة المعلمة باستكشاف وفهم الممارسة المهنية للتعليم ف

 (. 2016بوتناريسيكو 

تكونت الخطة من ثالثة مراح  رئيسية لتطوير مهارات التدريس لدى الطاللة المعلمة تلدأ بمرحلة التمثي   
ي بيئة التعلم الرتىمي  تقدم المرحلة الثانية فرص تعليمية للطاللة المعلمة 

ز
والنمذجة للممارسات المهنية ف
ي لألطفال  أما المرحلة النهائية ف ي تعتز بالتنفيذ لتخطيط وتقديم أنشطة وبرام

اضز ج تدريسية بشك  افي 
لمشاري    ع تربوية تعليمية لمرحلة الطفولة وفق المعايي  النمائية وحاجات اخأطفال مث  التخطيط والتنفيذ لروضة 

اضية  أو مركز أنشطة ترفيهية رتمية.   افي 

https://www.tandfonline.com/author/Tibingana-Ahimbisibwe%2C+Brenda
https://www.tandfonline.com/author/Willis%2C+Sarah
https://www.tandfonline.com/author/Catherall%2C+Sharon
https://www.tandfonline.com/author/Butler%2C+Fran
https://www.tandfonline.com/author/Harrison%2C+Roger
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجلخطة   هذه انجا يات تدريس تناسب مراح  التدريب وطبيعة التعلم يعتمد عىل حسن انتقاء اسي 
ي ومرحلة الطفولة الملكرة؛ لتكن عضوات هيئة التدريس المشاركات عىل دراية كاملة لطريقة تطبيقها 

وئز اإللكي 
 مث : 

ي  -
اضز اتيجية التعلم بالمحاكاة: هي تمثي  الطاللة المعلمة مجموعة من المواتف التعليمية بشك  افي 

اسي 
ي الواتع لمروف الجائحة  بحيث يتيرس عليها عرضها والتعمق فيها الستكشافها وتحليلها  لصعوبة تطب

ز
يقها ف

 (. 2002والتعرف عىل نتائجها المحتملة )سالمة  

ز المشاركات )الطاللة المعلمة - ونية: تقوم عىل التفاع  المتلادل بي 
اتيجية التعلم بالمناتشات اإللكي  عضو  -اسي 

فةهيئة التدريس  ي العملية التعليمية وتحفز -المرسر
ز
ي عرض المعلومات  وإبداء اآلراء ف

ز
المعلمة المتعاونة( ف

 المشاركة والتفكي  الناتد. 

: تنىمي مهارات اللحث ومهارات المالحمة والتصنيف والتنبؤ والقياس  - ي
وئز اتيجية التعلم باالكتشاف اإللكي  اسي 

 (2009ت وتفسي  المعلومات )شحاتة  والتفسي  والتقدير والتصميم وتسجي  المالحما

اتيجية اخألعاب التعليمية: تحفز وتشوق الطاللة المعلمة عىل التعليم  كما تنىمي لديها القدرة عىل ح  - 
اسي 

 (. 2005المشكالت  واتخاذ القرار والمرونة والملادرة والمثابرة والصي  )زيتون  

ي القائم عىل المرسر  -
وئز اتيجية التعلم اإللكي  ي اسي 

وئز  وعات: تمكن من توظيف واستخدام أدوات التفاع  اإللكي 
ي 
ز
ونية المتاحة ف وعات  واالستفادة من كافة المصادر اإللكي  ي تنفيذ هذه المرسر

ز
لتحقيق التعاون والمشاركة ف

 (. 2012الحصول عىل المعلومات )علد الحميد 

ي ضوء انتشار فايروس
ز
ي ف
ي واجهت التدريب الميدائز

أساليب التقويم  لكون  ( (COVID-19 ومن الصعوبات الت 
ي تطور الطاللة المعلمة إلنجاز مهارات متعددة متنوعة معرفية و

ز
 يساهم ف

ً
ي يتطلب تقويما

 التدريب الميدائز
ي  
وئز :  ملف اإلنجاز االلكي  وممارسات   تقويم أداءات -مهارية وكفايات  لذا تم ايتيار أساليب تقويم تناسبها وهي

تقويم المشاري    ع  -تقويم الذات واخأتران -التأمالت الذاتية  -اليوميات  -لمم تطبيقية لما يتم تع
مان    (. 2013التطبيقية)الرسر

ز  ي عدة جوانب منها ارتفاع المستوى اخأكاديىمي خأداء الطاللات  حيث جمع بي 
ز
 ظهر ف

ً
التت هذه التجربة نجاحا

في ي الممتع والجانب الجاد من التعلم  مما حفز ال
ي التعلم  كما اكسبهم الجانب الي 

ز
طاللات عىل االنخراط ف

امج و مدارس  ين  وفت  المجال لالستفادة من اإلمكانيات ذات الجودة العالية  لي  مهارات القرن الواحد والعرسر
ات بينهن  ز عضوات هيئة التدريس لتلادل الخي  رياض اخأطفال عىل مستوى العالم  كما أسهم العم  الجماغي بي 

ي مكنت من لخاصة التعةلم ت إدارة امنصاد جوكفاءة أدائهن  كذلك و  مما أدى إىل رفع
بجامعم الملك سعود الت 

بأسلوب عاىلي الجودة. ضية االفترل الفصول اتفعي  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 إجراءات الدراسة: 

 منهج الدراسة: 

 توافقا مع اهداف الدراسة لكونم يعتي  عملية" استقصاء 
ي باعتلاره اخأكير

تبنت الدراسة الحالية المنهج اإلجرائ 
ي اللحث أثناء 

ز
ز ف اك الممارسي  ز عىل الممارسات الفعلية  وإرسر كي 

" يستند إىل تجارب الحياة الواتعية  بالي  حي
ز ممارساتهم وممار  ز عىل تحسي  كي 

 يستعملهم وتقييمم  مع الي 
ً
 بحثيا

ً
دغي سات اخأيرين  كما يتصف بكونم نهجا

ضنا حاالت  ز المسار الصحي  للعم  عندما تعي  اعتماده وجود مشاك  حياتية وعملية  ويساعد تطبيقم عىل تميي 
ي  وديبورا    (. 2019معقدة واشكالية معينة؛ وينطوي عىل االنتقال من الوضع الحاىلي نحو هدف محدد )مويرح 

  :مجتمع الدراسة

ي 
ز
ي بقسم الطفولة الملكرة ف

ي مقرر التدريب الميدائز
ز
تكون مجتمع الدارسة من جميع الطاللات المسجالت ف

ي لعام 
 طاللة(. 41والذي بلغ عددهن ) 1441-1440الفص  الثائز

  :أداة الدراسة

ة  ضمت ادوات الدراسة استلانة تهدف لتحديد اهمية التدريب ي البيئة الرتمية يالل في 
ز
ي ف
-COVIDالميدائز

: 3وأثره عىل اخأداء اخأكاديىمي للطاللة المعلمة بقسم الطفولة الملكرة  وتكون االستلانة من ) ( (19  ( محاور هي

ي بقسم الطفولة الملكرة للكفايات اخأساسية لمعلمة  -
المحور اخأول: مدى اكتساب طاللة التدريب الميدائز

ة  ي البيئة الرتمية يالل في 
ز
؛ ويضم )  ( (COVID-19الطفولة الملكرة ف  ( بنود: 5وأثرها عىل ادائها اخأكاديىمي

ة  - ة في  ي البيئة الرتمية يالل في 
ز
ي لمهارات القرن الواحد ف

: واتع ممارسة طاللة التدريب الميدائز ي
المحور الثائز

COVID-19) )  ؛ ويضم وأثرها عىل ادائ :  3ها اخأكاديىمي  مهارات هي

ي  -
ز
 ( بنود. 5البيئة الرتمية: وتضم ) مهارات التفكي  الناتد وح  المشكالت ف

ي البيئة الرتمية: وتضم ) -
ز
 ( بنود. 3مهارة اإلبداع واالبتكار ف

ي البيئة الرتمية: وتضم ) -
ز
ي فريق ف

ز
 ( بنود. 3مهارة التعاون والعم  ف

ي  -
ز
ي بقسم الطفولة الملكرة لمهارات تقنية المعلومات ف

المحور الثالث: واتع ممارسة طاللة التدريب الميدائز
ة  ة في  ؛ ويضم )وأثرها عىل ادائها ا   ( (COVID-19البيئة الرتمية يالل في   ( بنود. 4خأكاديىمي

توفر  ان  اشارت النتائج إىلوللتأكد من الخصائص القياسية لالستبيان تم حساب الصدق والثلات لالستبي
معامالت ارتلاط دالة موجلة لك  البنود بالدرجة الكلية للمحور الذي ينتىمي لم  وتوفر معامالت ارتلاط دالة 

موجلة لك  محاور االستبيان ما يدل عىل توفر صدق مرتفع لالستبيان. كما تم حساب ثلات االستلانة بحساب 
ز بن  اشارت إىل توفر معامالت ثلات مرتفعة.  ود االستلانة معام  ألفا كرونلاخ لالتساق بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عرض نتائج الدراسة: 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطاللات عىل بنود االستلانة وكذلك المتوسطات الحسابية  
: واالنحرافات المعيارية   وجاءت النتائج لك  محور كما يىلي

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المحور االول : (1)جدول 

  بقسم الطفولة المبكرة للكفايات األساسية لمعلمة الطفولة المبكرة 
 
مدى اكتساب طالبة التدريب الميدان

ة    البيئة الرقمية خالل فتر
 
 وأثرها عىل ادائها األكاديم     ( (COVID-19ف

 ت/% البند م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 التعليق الرتب

 ال أوافق ال حد ما  أوافق

1 

تساعد خطة التدريب 
  عىل تنمية قدرة 

 
الميدان

الطالبة المعلمة توظيف 
معرفتها بمجاالت النمو 
  تقديم أنشطة 

 
والتعلم ف

 التعلم والتعليم

 4 14 24 ت

 أوافق 2 0.67 2.47

% 57.1 33.4 9.5 

2 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
قدرة الطالبة المعلمة عىل 
تطبيق أنشطة التعليم 
اتيجيات  والتعلم وفق االستر
 
 
 المالئمة نمائيا

 4 16 22 ت

2.42 0.66 4 

 أوافق

% 52.4 38.1 9.5 

3 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
قدرة الطالبة المعلمة 

ألنشطة ومواقف التخطيط 
  )اللغة

 
 -تدعم النمو المعرف

 العلوم( لألطفال-الرياضيات 

 5 8 29 ت

2.57 0.70 1 

 أوافق

% 69 19 12 

4 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
قدرة الطالبة المعلمة عىل 
تقويم تطور وتعلم األطفال 
ات  بناء عىل بيانات ومؤشر
 أداء متنوعة

 10 12 20 ت

 حد ماال  5 0.82 2.23

% 47.6 28.6 23.8 

5 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
قدرات ومهارات الطالبة 
 المعلمة المهنية

 3 17 22 ت
 أوافق 3 0.63 2.45

% 52.4 40.5 7.1 

 أوافق 0.69 2.42 المتوسط العام للمحور
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اشارت درجة المتوسط العام للمحور اخأول؛ إىل أن الطاللات وافقن عىل اكتسابهن الكفايات االساسية لمعلمة 
ي البيئة الرتمية اذ بلغت تيمة المتوسط نحو )

ز
( ما يشي  إىل موافقتهن عىل اكتسابهن 2.42الطفولة الملكرة ف

ي كما ويمكن ترتيب تلك الكفايات وفقا لدرجة المتوس الكفايات لتلك  : ط الحسائ   يىلي

ي تدرة الطاللة المعلمة التخطيط خأنشطة ومواتف 3جاء بالمرتلة االوىل البند )
( " تنىمي يطة التدريب الميدائز

)اللغة ي
ز
ي )-الرياضيات  -تدعم النمو المعرف   (0.70( وانحراف معياري )2.57العلوم( لألطفال" بمتوسط حسائ 

ي عىل تنمية تدرة الطاللة المعلمة توظيف معرفتها ( " تساعد 1جاء بالمرتلة الثانية البند )
يطة التدريب الميدائز

ي ) ي تقديم أنشطة التعلم والتعليم " بمتوسط حسائ 
ز
(  0.67( وانحراف معياري ) 2.47بمجاالت النمو والتعلم ف
ي تدرات ومهارات الطاللة المعلمة ال ( "5جاء بالمرتلة الثالثة البند )

 مهنية " بمتوسطتنىمي يطة التدريب الميدائز
ي ) ي تدرة  ( "2(  جاء بالمرتلة الرابعة البند )0.63( وانحراف معياري )2.45حسائ 

تنىمي يطة التدريب الميدائز
ي   " بمتوسط حسائ 

ً
اتيجيات المالئمة نمائيا الطاللة المعلمة عىل تطبيق أنشطة التعليم والتعلم وفق االسي 

تنىمي يطة  ( "4حد ما عىل ما جاء بالمرتلة الخامسة البند )(  ووافقوا إىل 0.62( وانحراف معياري )2.42)
ات أداء متنوعم  ي تدرة الطاللة المعلمة عىل تقويم تطور وتعلم اخأطفال بناء عىل بيانات ومؤرسر

التدريب الميدائز
ي )“   (.  0.82( وانحراف معياري )2.23بمتوسط حسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   : (2)جدول 
 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المحور الثان

ة    البيئة الرقمية خالل فتر
 
ين ف   لمهارات القرن الواحد والعشر

 
-COVIDواقع ممارسة طالبة التدريب الميدان

 وأثرها عىل ادائها األكاديم    ( (19

  البيئة الرقمية مهارات التفكتر الناقد  -أ
 
 وحل المشكالت ف

 ت/% البند م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 التعليق الرتب
 اوافق

ال حد 
 ما

 ال أوافق

1 

خطة التدريب تنم  
  مهارات التأمل 

 
الميدان

 لدى الطالبة المعلمة  

 7 13 22 ت
 أوافق 4 0.75 2.35

% 52.3 31 16.7 

2 

ساهمت خطة التدريب 
  تنميه مهارات 

 
  ف

الميدان 
تفستر األفكار والمعلومات 
وتوضيحها لدى الطالبة 
 المعلمة 

 1 15 26 ت

 أوافق 1 0.54 2.59

% 61.9 35.7 2.4 

3 

تضمنت خطة التدريب 
  مواقف لتنمية 

الميدان 
مهارات اتخاذ القرار لدى 
 الطالبة المعلمة

 2 14 26 ت

 أوافق 2 0.59 2.57

% 61.9 33.3 4.8 

4 

تضمنت خطة التدريب 
  فرصا لحل 

الميدان 
المشكالت الحياتية 
لألطفال لدى الطالبة 
 المعلمة 

 12 14 16 ت

2.09 0.82 5 
إل حد 
 ما

% 38.1 33.3 28.6 

5 

تنم  خطة التدريب 
  مهاره اختيار 

الميدان 
  المواقف 

 
وطرح البدائل ف

بوية لدى  التعليمية والتر
 الطالبة المعلمة

 3 13 26 ت

 أوافق 3 0.63 2.54

% 61.9 31 7.1 

 أوافق 0.66 2.44 المتوسط العام للمحور
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: إىل أن الطاللات وافقن عىل اكتسابهن تلك المهارات االساسية اشارت درجة المتوسط العام المحور  ي
الثائز

ي البيئة الرتمية؛ اذ بلغت تيمة المتوسط نحو )
ز
( ما يشي  إىل موافقتهن عىل 2.44لمعلمة الطفولة الملكرة ف

 : ي كما يىلي  اكتسابهن لتلك المهارات  ويمكن ترتيب تلك المهارات وفقا لدرجة المتوسط الحسائ 

ي تنميم مهارات تفسي  اخأفكار والمعلومات 2مرتلة االوىل البند )جاء بال
ز
ي ف
( " ساهمت يطة التدريب الميدائز

ي ) (  جاء بالمرتلة الثانية البند 0.35( وانحراف معياري )2.59وتوضيحها لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط حسائ 
ي مواتف لتنمية مهارات اتخاذ الق ( "3)

رار لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط تضمنت يطة التدريب الميدائز
ي ) ي مهاره  ( "5(  جاء بالمرتلة الثالثة البند )0.59( وانحراف معياري )2.57حسائ 

تنىمي يطة التدريب الميدائز
ي ) بوية لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط حسائ 

ي المواتف التعليمية والي 
ز
( وانحراف 2.54ايتيار وطر  اللدائ  ف

ي مهارات التأم  لدى الطاللة 1المرتلة الرابعة البند )(  جاء ب0.63معياري ) 
( " تنىمي يطة التدريب الميدائز

ي )“المعلمة   ( 0.75( وانحراف معياري ) 2.35بمتوسط حسائ 

ي فرصا لح   ( "4ووافقوا إىل حد ما عىل ما جاء بالمرتلة الخامسة البند )
تضمنت يطة التدريب الميدائز

ي “الطاللة المعلمة  المشكالت الحياتية لألطفال لدى  (. 0.82( وانحراف معياري )2.09 )بمتوسط حسائ 

   : (3جدول )
 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المحور الثان

ة    البيئة الرقمية خالل فتر
 
ين ف   لمهارات القرن الواحد وعشر

 
-COVIDواقع ممارسة طالبة التدريب الميدان

 وأثرها عىل ادائها األكاديم    ( (19

  البيئة الرقمية
 
: مهارة اإلبداع واالبتكار ف

 
 ثانيا

 ت/% البند م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 التعليق الرتب

 ال اوافق ال حد ما أوافق

1 

عرضت خطة التدريب 
احات    طرقا واقتر

 
الميدان

تنم   وأساليب متعددة
االبداع واالبتكار لدى الطالبة 
 المعلمة

 1 13 28 ت

 أوافق 1 0.53 2.64
% 66.7 31 2.3 

2 

  
 
تحفز خطة التدريب الميدان
عىل بناء األفكار اإلبداعية 
وتطويرها لدى الطالبة 
 المعلمة

 2 11 29 ت

 أوافق 2 0.57 2.64

% 69 26.2 4.8 

3 

  
 
تحفز خطة التدريب الميدان
عىل تنظيم المعلومات وفق 
أساليب إبداعية لدى الطالبة 
 المعلمة

 2 12 28 ت

 أوافق 3 0.58 2.61

% 66.7 28.6 4.7 

 أوافق 0.56 2.63 المتوسط العام للمحور
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لمهارات القرن الواحد 
ي )واتع ممارسة طاللة التدريب الميدائز

ين و اشارت درجة المتوسط العام المحور الثائز عرسر
ي 
ز
ة ف ي البيئة الرتمية   ( (COVID-19 البيئة الرتمية يالل في 

ز
وأثرها عىل اداءها اخأكاديىمي ( مهارة اإلبداع واالبتكار ف

ي البيئة الرتمية؛ اذ 
ز
إىل أن الطاللات وافقن عىل اكتسابهن تلك المهارات االساسية لمعلمة الطفولة الملكرة ف

افقتهن عىل اكتسابهن لتلك المهارات  ويمكن ترتيب تلك ( ما يشي  إىل مو 2.63بلغت تيمة المتوسط نحو )
ي كما يىلي :   المهارات وفقا لدرجة المتوسط الحسائ 

احات وأساليب متعددة تنىمي االبداع  ( "1جاء بالمرتلة االوىل البند )
ي طرتا واتي 

عرضت يطة التدريب الميدائز
ي ) (  جاء بالمرتلة الثانية البند 0.53ف معياري ) ( وانحرا2.64واالبتكار لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط حسائ 

ي 2) ي عىل بناء اخأفكار اإلبداعية وتطويرها لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط حسائ 
( "تحفز يطة التدريب الميدائز

ي عىل تنميم 3(  جاء بالمرتلة الثالثة البند )0.57( وانحراف معياري ) 2.64)
( " تحفز يطة التدريب الميدائز

ي ) المعلومات  (. 0.58( وانحراف معياري ) 2.61وفق أساليب إبداعية لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط حسائ 

   : (4)جدول 
 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المحور الثان

ة    البيئة الرقمية خالل فتر
 
ين ف   لمهارات القرن الواحد والعشر

 
-COVIDواقع ممارسة طالبة التدريب الميدان

 وأثرها عىل ادائها األكاديم    ( (19

  البيئة الرقمية
 
  فريق ف

 
: مهارات التعاون والعمل ف

 
 ثالثا

 ت/% البند م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 التعليق الرتب
 أوافق

ال حد 
 ما

 ال اوافق

1 

تعزز خطة التدريب 
  عىل االتجاهات 

الميدان 
  
اإليجابية للعمل التعاون 
 لدى الطالبة المعلمة

 6 12 24 ت

 أوافق 2 0.73 2.42

% 57.1 28.6 14.3 

2 

تستثمر خطة التدريب 
  نقاط القوة لدى 

الميدان 
 الطالبة المعلمة

 1 13 28 ت
 أوافق 1 0.53 2.64

% 66.7 31 2.4 

3 

تتضمن خطة التدريب 
  مواقف تعليمية 

الميدان 
تحث الطالبة المعلمة عىل 
 المبادرة والقيادة

 5 17 20 ت

 أوافق 3 0.69 2.35

% 47.6 40.5 11.9 

 أوافق 0.56 2.47 المتوسط العام للمحور

  
 أوافق 0.56 2.51 المتوسط العام للمحور الثان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: إىل أن الطاللات وافقن عىل اكتسابهن تلك المهارات االساسية  ي
اشارت درجة المتوسط العام المحور الثائز

ي البيئة الرتمية  اذ بلغت تيمة المتوسط نحو )
ز
( ما يشي  إىل موافقتهن عىل 2.47لمعلمة الطفولة الملكرة ف

ي كما اكتسابهن لتلك  : المهارات  ويمكن ترتيب تلك المهارات وفقا لدرجة المتوسط الحسائ   يىلي

ي نقاط القوة لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط  ( "2)جاء بالمرتلة االوىل البند 
تستثمر يطة التدريب الميدائز

ي  ي عىل  ( "1  جاء بالمرتلة الثانية البند )(0.53( وانحراف معياري )2.64)حسائ 
تعزز يطة التدريب الميدائز

ي  ي لدى الطاللة المعلمة " بمتوسط حسائ 
( وانحراف معياري 2.42)االتجاهات اإليجابية للعم  التعاوئز

(0.73 )  

ي مواتف تعليمية تحث الطاللة المعلمة عىل 3جاء بالمرتلة الثالثة البند )
( " تتضمن يطة التدريب الميدائز

ي )الملادرة والقيادة" بمتوسط ح (  كما اشارت درجة المتوسط العام 0.69( وانحراف معياري )  2.35سائ 
ة  ي البيئة الرتمية يالل في 

ز
ين ف ي لمهارات القرن الواحد وعرسر

ي ) واتع ممارسة طاللة التدريب الميدائز
المحور الثائز

COVID-19) )   إىل موافقة الطاللات عىل ممارستهن تلك الم ) يمة هارات   اذ بلغت توأثرها عىل اداءها اخأكاديىمي
ة 2.51المتوسط نحو ) ي البيئة الرتمية يالل في 

ز
ين ف ( ما يشي  إىل ممارستهن لمهارات القرن الواحد وعرسر

COVID-19) )   . 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المحور الثالث : (5)جدول 

  البيئة الرقمية 
 
  بقسم الطفولة المبكرة لمهارات تقنية المعلومات ف

 
واقع ممارسة طالبة التدريب الميدان
ة   وأثرها عىل ادائها األكاديم    ( (COVID-19خالل فتر

 ت/% البند م
 درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 التعليق الرتب

 ال اوافق ال حد ما اوافق

1 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
االتجاهات اإليجابية نحو 
 التقنية لدى الطالبة المعلمة

 1 8 33 ت
 أوافق 1 0.48 2.76

% 78.6 19 2.4 

2 

تتضمن خطة التدريب 
  مواقف ومشاري    ع 

 
الميدان

تتطلب توظيف واستخدام 
 التقنية 

 1 8 33 ت

 أوافق 1 0.48 2.76

% 78.6 19 2.4 

3 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
قدرة الطالبة المعلمة عىل 
اصدار االحكام عىل مستوى 
 جودة المواد الرقمية

 2 14 26 ت
 أوافق 3 0.59 2.57

% 61.9 33.3 4.8 

4 

  
 
تنم  خطة التدريب الميدان
قدرة الطالبة المعلمة عىل 
استخدام وسائل وتقنيات 
 متنوعة

 1 10 31 ت

 أوافق 2 0.50 2.71

% 73.8 23.8 2.4 

 أوافق 0.51 2.70 المتوسط العام للمحور
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  الثالث: إىلاشارت درجة المتوسط العام المحور 
ز
أن الطاللات وافقن عىل اكتسابهن مهارات تقنية المعلومات ف

ة  موافقتهن عىل (؛ ما يشي  إىل 2.70  اذ بلغت تيمة المتوسط نحو )  ( (COVID-19البيئة الرتمية يالل في 
ي كما يىلي :   اكتسابهن لتلك المهارات  ويمكن ترتيب تلك المهارات  وفقا لدرجة المتوسط الحسائ 

ي االتجاهات اإليجابية نحو التقنية لدى الطاللة 1جاء بالمرتلة االوىل البند )
( " تنىمي يطة التدريب الميدائز

ي 2المعلمة "   وكذاك بند )
مواتف ومشاري    ع تتطلب توظيف واستخدام  ( " تتضمن يطة التدريب الميدائز

ي ) تنىمي يطة  ( "4(  جاء بالمرتلة الثانية البند ) 0.48( وانحراف معياري)  2.76التقنية  بمتوسط حسائ 
ي ) ي تدرة الطاللة المعلمة عىل استخدام وسائ  وتقنيات متنوعم " بمتوسط حسائ 

(  2.71التدريب الميدائز
ي تدرة الطاللة المعلمة  ( "3لمرتلة الثالثة البند )(  جاء با0.59وانحراف معياري ) 

تنىمي يطة التدريب الميدائز
ي )   (.  0.59( وانحراف معياري )2.57عىل استخدام وسائ  وتقنيات متنوعم " بمتوسط حسائ 

 المتوسطات الحسابية للمحاور وترتيبها : (6جدول )

المتوسط  المحاور
 الحسان   

تيب  التر

  بقسم الطفولة المبكرة  االول: المحور 
 
مدى اكتساب طالبة التدريب الميدان

ة    البيئة الرقمية خالل فتر
 
-COVIDللكفايات األساسية لمعلمة الطفولة المبكرة ف

 وأثرها عىل اداءها األكاديم     ( (19

2.42 3 

 :  
 
  البيئة المحور الثان

 
  لمهارات القرن الواحد ف

 
واقع ممارسة طالبة التدريب الميدان

ة ا  وأثرها عىل اداءها األكاديم     ( (COVID-19لرقمية خالل فتر
2.51 2 

  بقسم الطفولة المبكرة  الثالث: واقعالمحور 
 
ممارسة طالبة التدريب الميدان
ة    البيئة الرقمية خالل فتر

 
وأثرها عىل    ( (COVID-19لمهارات تقنية المعلومات ف

 اداءها األكاديم  

2.70 1 

اشارت درجة المتوسطات أن المحور الذي حاز اعىل درجات الموافقة من الطاللات كان لمهارات تقنية 
ي ) ي )2.70المعلومات بمتوسط حسائ  ين بمتوسط حسائ 

ا 2.51(  يليم لمهارات القرن الواحد والعرسر (  وايي 
ي البيئة الرتمية بمتوسط 

ز
ي )لمحور الكفايات االساسية لمعلمة الطفولة الملكرة ف  (. 2.42حسائ 

 التوصيات: 

صنا للتوصيات التالية: 
ُ
  ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة خل

 
 ف

ي المستقل   بتصميم  -
ز
ي يمكن أن تواجهها المؤسسات التعليمية ف

ورة االستعداد للتعام  مع التحديات الت  ضز
 يطط للطوارئ تحقق اخأهداف وجودة المخرجات. 

. تصميم برامج للتعليم الجامغي من  - ي
ز  التعلم عن بعد والتعلم الحقيق   يليطي 

امج الجامعية.  - ي الي 
ز
 تطوير سياسات وإجراءات التقويم لتحقيق النتائج والمخرجات المستهدفة ف

-  .
ً
امج الجامعية  يجري تحديثم دوريا  إنشاء بنك معلومات عاىلي الجودة لجميع مقررات الي 

اف الجامعة يبتز عىل أعىل ا - بوية. إنشاء مركز تربوي تحت إرسر  لمستويات الي 
ي  -

ي مرحلة الطفولة الملكرة مساهمة للتدريب الميدائز
ز
بوية ف جمع مكتلة أفالم مجموعة المواتف الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اكات مع مراكز ومدارس عالمية لالستفادة من إمكاناتها )مادي - ي تدريب  -معلمات -عقد رسر
ز
مكتلات( ف

 الطاللات. 
ي طروحات مستقلة من أكاديميا -

ي تبتز
ز
ي اللدء ف

ز
ز ف  أصيلة  مدفوعة من ايتصاصيي 

ً
ز يحملون أفكارا ت وأكاديميي 
 مجال الطفولة الملكرة وتقنية المعلومات لتطبيقها كمناهج مبتكرة. 
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ز
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