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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تسهيل التعليم وتطويرة]
 
ي ودوره ف

 [التعلم التكيف 

 [نشمي طريخم الرشيدي إعداد الباحث: ]

 [ماجستير تقنيات التعليم]

 

 ملخص البحث: 

 يعد أهم متطللات العرص الحاىلي  
ً
ي يدمة العملية التعليمية  كذإن االهتمام بالتعليم عامة

ز
لك وتوظيف التقنية ف

يعد أحد أهم متطللات العرص  ولما كان الطالب واالرتقاء بمستواه العلىمي يعد الهدف الرئيسي واخأساسي للعملية 
ي الفهم واالستيعاب كان البد من إيجاد ح  نضمن معم 

ز
التعليمية  وكذلك لما كان الطالب لديهم فروق فردية ف

 من ذلك أن تص  
ً
ي  وإنطالتا

المعلومة بشك  يتناسب مع ك  طالب وهو ما يقوم بم التعلم أو المحتوي التكيفز
ة عىلي تطور العملية التعليمية.  ي وتأثي 

 يسغ اللحث الحاىلي توضي  مفهوم المحتوى التكيفز

ي  التعليم. المفتاحيةلمات الك
 : التعليم التكيفز

Abstract: 

The interest in education in general is considered the most important requirement of the current era, 

and the use of technology in the service of the educational process is also considered one of the most 

important requirements of the era, and when the student and improving his scientific level is the main 

and primary goal of the educational process, as well as when students have individual differences in 

understanding and understanding, it was necessary to find A solution with which we ensure that the 

information is received in a manner that is appropriate for each student, which is what the learning or 

adaptive content does. As a result of this, the current research seeks to clarify the adaptive content and 

its impact on the development of the educational process. 

 

 المقدمة: 

ي المجاالت كافة  وتجدر اإلشارة كذلك إىلي أنم  بداية تجدر اإلشارة إىلي أن التكنولوجيا والتقنيات
ز
الحديثة ديلت ف

ين وظهور ثورة االتصاالت أصب  المعلم والطالب  ي القرن الواحد والعرسر
ز
مع تكاثر المعلومات والتكنولوجيا ف

ي صياغة المتحوي ومن ثم فقد أصب  التعليم مسؤولية جميع اخأطراف عن طريق شلكات تلادل المعرفة 
ز
كاء ف رسر
ة وطر  أفكار إبداعية تتصف بالتحدي الفكري مما يساعد عىلي الوصول لرؤية المملكةوال ) مجتمع 2030خير

 حيوي  واتتصاد مزهر  ووطن طمو ( . 

ي مختلف المراح  الدراسية وبالتاىلي  
ز
ز شخصيات الطالب وبعضهم اللعض ف ولما كان هناك إيتالف بي 

ي أو الموائم لكي نتمكن من توصيوجود فروق فردية بينهم فالبد من وجود ما يسىمي ب
  المحتوي التعليىمي التكيفز

ي المناهج 
ز
المعرفة لهم  ك  حسب ما يناسلة  ولكي يتم تقديم مناخ مناسب لتنمية تدرة الطالب االبداعية ف

ز  الدراسية وكذلك مراعاة الفروق الفردية بينهم ويلق عملية تكيف لتلك البيئات والرتميات مع أنماط المتعلمي 
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ي التكنولوجيا من يالل رفع كفايات المعلم وتأهيلم للقيام بوظيفتم عىلي الم
ز
ختلفة فالبد من تحقيق االنغماس ف

نا وإنما لمستقللنا وعليها  ي إعداد وتأهي  الطالب ليس لحاضز
ز
 يكمن ف

ً
وجم صحي   وإذا كان هدف التعليم أساسا

ي اليصب  مفالبد من توجيم االهتمام نحو تنمية مهارات التفكي  لدي الطال 
ا ب وياصة العقلية العليا منها حت 

 . ي المدارس مختلف عن الواتع العمىلي
ز
 يتلقوه ف

) الطالب والمعلم(  ) بوابة تكنولوجيا التعليم    ز وعىلي ما تقدم يمكننا توضي  مفهوم التكيف من إتجاهي 
 م( : 2015

( حيث فيم يصب  الطالب تادر  ة الفردية عىلي ايتيار يطتم التعليمي_ تكيف الطالب ويعرف ب  ) التكيف النوغي
ز اللدائ  المطروحة  وذلك بعد الرجوع لمعلمم والتشاور معم  كذلك أن يصب  الطالب تادرا عىلي االيتيار بي 
ي العملية التعليمية الخاصة بم. 

ز
 داي  الصف  وإذا ما تحقق ذلك يصب  الطالب هو المصدر الفعال والنشط ف

( حيث يكون فيم المعلم هو المصدر اخأساسي التخاذ جميع القرارات _ تكيف المعلم ويعرف ب  ) التك يف الكىمي
 ويكون كذلك المسؤول الوحيد عن التكيف الخاص بالمستويات والمحتويات الرئيسية. 

ي يعد إبتكار يهدف إىلي تغيي  تواعد التعليم  كذلك فهو وسيلة الستخدام 
وتجدر اإلشارة إىلي أن التعلم التكيفز

 للمشكالت التقنية للمس
ً
ي تواجم المؤسسات التعليمية  وبال شك فهو يعد عالج هاما

ي ح  المشكالت الت 
ز
اعدة ف

ة أعداد الطالب ذوي االحتياجات التعليمية المختلفة.  ي تواجم المؤسسة التعليمية وذلك لكير
 الت 

ي بأنم: 
 ويعرف التعلم التكيفز

 إىلي 
ً
ير االستجابات الفردية لك  طالب عىلي حدة وتعت "عملية التعلم حيث تتغي  طريقة عرض المحتوي استنادا

ي  
 خأفض  بدائ  للتعلم  )مندورة والجهيتز

ً
 حيويا

ً
ا أنممة التعلم الرتمية أنممة تكيفية عندما تحدث تغيي 

 م( . ٢٠١٨

ز   خأنماط وأساليب ويصائص المتعلمي 
ً
ي يقدم فيها التعلم وفقا

ويعرف كذلك بأنم " أحد أساليب التعلم الت 
ونية وذلك بمراعاة الفروق الفردية   المختلفة  لطريقة تعلم ك  متعلم  سواء كانت طريقة تقليدية أو إلكي 

ً
وفقا

 م( . ٢٠١٣)مؤيد  

ة تواكب  ز ي نشأت بهدف إيجاد بيئة تعليمية متمي 
ويعرف كذلك ب أنم " إحدي الطرق التعليمية الحديثة الت 

ي إحتياجات ك  طالب عىلي حدة  احتياجات يتم تحديدها بعد
اإلجابة عىلي مجموعة من اخأسئلة والمهام الت 
 
ً
ي ك  تسم من أتسام المعرفة  للوصول إىلي تكييف بيئة التعلم وفقا

ز
تجري بهدف تحديد مستوي الطالب ف

 م( . 2016خأيتالف أنماط التعلم لديهم؛ )تعلم جديد  

ي  التعلم مزايا 
 :التكيف 

 .تعلمهم وأساليب أنماط بايتالف الطالب من مختلفة مجموعة مع التعام  تدرة -
 .الخاصة االحتياجات ذوي الطالب مساعدة -
ز  الطالب مساعدة - ز  المتفوتي  ي  رغلاتهم وتلبية التعلم صعوبات ذوي وكذلك والموهوبي 

ز
  التعلم ف

 .ذكية وأساليب بطرق المحتوى تقديم طريقة -
 .المختلفة التعليمية البيئات مع رسي    ع بشك  التأتلم عىل تدرتم -

https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  أو  المتعلم  تعلم أسلوب هوية بتحديد  إما  الوتت ايتصار  عىل تدرتم -
ز
 .ىللمحتو  استيعابم عملية ف

ي  المساعدة -
ز
ي  والترسب الرسوب معدالت  تقلي  ف

ز
 .التعليمية العملية ف

ه مقارنة دتيق بشك  النتائج تحقيق عىل القدرة -  .اخأيرى التعليمية النمم من بغي 
 .للطالب المساعدات تقديم عىل تدرة أكير   -
ي  -
ز
ي  التعلم ف

  ُيعد  تعلمالم التكيفز
ً
  مركزا

ً
 .التعليمية للعملية ومحورا

ي  الشخصي  التعلم“ التعليم تخصيص ملدأ  يحقق -
 .”والذائ 

 تعلمم.  أسلوب حسب يناسلم ما  للمتعلم يقدم -
ي  -
ز
ي  التعلم ف

ي  مهمة تركز  التكيفز
ز
ي  يتمركز  دوره خأن   واإلرشاد  التوجيم ف

ز
  لوحدة تعلمم لك  اإلرشاد  تقديم  ف

ً
 وفقا

 .واحد طالب كأنهم  الطالب لجميع التوجيم تقديم وليس ليم إ يحتاج لما 
 كافة  ةلتلبي الوسائط أنواع جميع فيم تستخدم وتفاعليا  ديناميكيا  العلىمي  المحتوى جع  عىل يساعد  -

 .الطالب احتياجات
ونية التعلم بيئات  - ي  اإللكي 

ز
ي  التعلم ف

 وأنماط يبسالأ فهم عىل تادرة تكون  خأنها  ذكاء  أكير  تصب  التكيفز
ز   .المتعلمي 

ي 
ي التكيف 

 
ون  األسس النظرية للتعلم اإللكير

ي تحديد اإلجراءات والعمليات المناسلة  
ز
ي ف
ي التكيفز

وئز تساهم اخأسس النمرية لتصميم التعلم اإللكي 
ي التعليىمي وفق أسس ويطوات منممة  ولذلك يتطرق هذا اللحث إىل بعض 

وئز للقيام بتصميم المحتوى اإللكي 
ي  ونمرية نمريات ال

ز
ي  منها النمرية البنائية  نمرية معالجة المعلومات  نمرية الحم  المعرف

تعلم التكيفز
Reigelith   (٢٠٠٥ : ي يمكن توضي  هذه النمريات عىل النحو التاىلي

 ( لتنميم المحتوى التعليىمي  والت 

 (  Constructivist Theoryالنظرية البنائية ) . 1

ي ٢٠٠٧)  Hui and Hantaoيشي  ك  من  
ز
( إىل أن النمرية البنائية تعرف التعلم بالتكيفات الناتجة ف
اتم السابقة  وعىل أساس أن  ا عىل يير

ً
ي المعرفة اعتماد

المنمومات المعرفية الوظيفية للمتعلم  بحيث يبتز
ي التكيف مع تنميم العالم المحسوس. 

ز
 وظيفة المعرفة تتمث  ف

ز التمثي  والمواءمة  أي أن المتعلم عندما ( أن التكيف يعد نت٢٠٠١) Foxكذلك يوض    يجة للتوازن بي 
ة ما  فإنم أما يتمثال أو يتالءم معها  فإذا وجدها مع إحدى الصور العقلية الموجودة لديم  فيكون  يتعرض لخير
تد تمثلها. وغاللا يكون من الصعوبة لدرجة أنم ال يستطيع تمثلها  فيغي  تركيب فهمم حت  يتكيف مع هذه 

ة الجديدة  وهذه هي عملية المواءمة. الخ  ير

  (Information Processing Theory) نظرية معالجة المعلومات . 2

ي يجرب  ها  (٢٠٠٣(؛ يميس )٢٠٠٤)  Chen and Belkadaيتفق ك  من  
عىل أن العمليات العقلية الت 

ي معالجتم للمعلومات  حيث يتم نق  المعلومات من 
ز
الفرد لمعالجتم للمعلومات مشابهم لجهاز الكمبيوتر ف

ز  ي الذاكرتي 
ز
ز المعلومات الموجودة ف أجهزة التسجي  الحسية للمتعلم  إىل الذاكرة العاملة  ليتم بناء وصالت بي 

جاع  ليحدث التعلم من المعلومات العاملة وطويلة المدى   ز والتخزين واالسي  مي 
ويتم معالجتها من يالل الي 

ز الصور الواتعية والصور العقلية للمتعلم ثم معالجتها  لبناء  الجديدة  بحيث يتم إدراكها من يالل التطابق بي 
ي بنية التعلم السابقة للمتعلم  ثم تصدر المخ

ز
ات ف ي صو شلكة من التمثيالت ودمج المثي 

ز
رة استجابات رجات ف

ي الجديد. 
ز
 سلوكية وفق البناء المعرف
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  . 3
 
 (Cognitive Load Theory)نظرية الحمل المعرف

ي ٢٠١٣(؛ يميس )٢٠٠٤) Pass, Renkl and Sweller يتفق ك  من 
ز
(  عىل أن نمرية الحم  المعرف

ي بنية شلكة المعلومات بذاكرة اخأمد الطوي  ال
ز
دف شغالة للمتعلم  وذلك بهتوض  أن عملية التعلم تغي  ف

ي ذاكرة اخأمد 
ز
ي شلكة المعلومات ف

ز
ي تحدث ف

ات الت  ي عىل الذاكرة الشغالة ولتسهي  التغي 
ز
تخفيف الحم  المعرف

 الطوي . 

 (The Elaboration Theory)لتنظيم المحتوى  التوسعيةReigeluth نظرية  . 4

كون المحتوى واإلجرا  ( أن تنميم المفاهيم والملادئ٢٠٠٥)  Reigeluthيرى  
ُ
ي ت
ءات والحقائق الت 

التعليىمي يحدث بشك  موسع  أي أنم عند تنميم وعرض المحتوى التعليىمي البد من النمر إىل المادة التعليمية 
بشك  كىلي  دون النمر إىل اخأجزاء التفصيلية  ومن المجرد إىل المحسوس  ومن البسيط إىل المعقد  إضافة إىل 

 ية ومواتف جزئية تطبق فيها  مما ينىمي التعلم عىل مستوى التطبيق. تزويد المتعلم بأفكار رئيس

ي 
 كيف تعمل بيئة التعلم التكيف 

 

Figure 1  ي
 شكل توضيحي لنظام بيئة تعلم تكيف 

ي عىل واجهة تفاع  بحيث يتفاع  المتعلمون من ياللها  فتسم  لهم 
الوصول إىل بتحتوي بيئة التعلم التكيفز

النمام. كما تحتوي تلك البيئة عىل ملفات وصفحات عديدة من البيانات لك  متعلم تصف معلوماتم وبياناتم 
ي أي وتت. كما تتي  للنمام بمتابعة المتعلم وتسجي  

ز
اتها تابليتها للتعدي  والتحديث ف ز الشخصية  ومن ممي 
ي يقوم بها بشك  مستمر.  كما تمكن أ

ز جميع اخأنشطة الت  ي بيئات التعلم التكيف المتعلمي 
ز
من  دوات التأليف ف

 (. ٢٠١٤تصميم ومراجعة يرائطهم المعرفية حت  تتناسب مع مجالهم المحدد )يميس 
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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
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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