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  ظل جائحة كورونا                                           العاقل والفلفل             

 
  منها المعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد ف

 
  تعان

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

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 : ملخص

ي ظل  عىل التعرف الدراسة الحالية هدفت
ز
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد ف

ي تعائز
المشكالت الت 

ي  المتواجدين أطفال  من معلمات ( معلمة100من ) الدراسة عينة تكونت .جائحة كورونا
ز
 الحكومية الرياض ف

ي  والخاصة
ز
اوح ، عمان باالردن محافظة ف ز  أعمارهم تي  ي  المنهج واتبع . سنوات (5-6) بن 

 الدراسات نوع من الوصفز
 ان النتائج أظهرت .وثباتم صدقم من التحقق وتم استبيان تم اعداد  الدراسة أسئلة عىل ولإلجابة  .المسحية
ز  المعلمات نت، باستخدام  تتعلق فنية مشكالت من يعانن   بإعداد  تتعلق ومشكالت باألهل،  تتعلق ومشكالت االني 
 ة. كماوالصحي النفسية إىل المشكالت  باإلضافة باألطفال، تتعلق ومشكالت  اقتصادية، ومشكالت  الدروس،
ي  إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة عدم  نتائج اظهرت

ز
ي  المشكالت ف

ي  الت 
 من األطفال معلمات منها تعائز

 . خاص( أو الّروضة )حكومي  نوع بحسب بعد عن أطفالهن تعليم

 كورونا جائحة ، معلمات ، بعد، عن التعليم ، المشكالت : المفتاحية الكلمات

Summary: 

   The current study aimed to identify the problems that teachers suffer from Online education of 

kindergarten children during Corona quarantine. The sample study consisted of (100) teachers of children 

who are in both public and private kindergartens in the t in Amman Governorate, their ages ranged 

between (6-5) years. 

   using the descriptive method for this survey  to answer the study questions, the researchers  prepared 

questionnaire. The results showed that the teachers suffer from technical problems related to using the 

Internet, problems related to parents, problems related to preparing lessons, economic problems, 

problems related to children, in addition to psychological and health problems. 

     The results of the study also showed that, there are no statistically significant differences in the 

problems that children’s teachers suffer from Online education of their children according to the 

kindergarten (governmental or private).  

To hold more training courses and workshops for public and private Kindergarten 

Key Words: Problems, Online Education, Mothers, Teachers, Corona Quarantine. 
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ْ
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ز
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ْ
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 مقدمة

ي هذه     
ز
تعد مرحلة رياض األطفال من أهم المراحل باعتبارها مرحلة تأسيسية لما بعدها، وأي خلل أو نقص ف

 عىل بقية المراحل األخرى، وهي مرحلة  مهمة وح
ً
ي حياة الطفل، فقد  أشارت جاد المرحلة ينعكس سلبا

ز
اسمة ف

ي حياتم 2019)
ز
ا ف ا كبي  ي هذه المرحلة تؤثر تأثي 

ز
ي يكتسبها ف

ات الت  ( بأنها مرحلة إعداده للمستقبل حيث إن الخير
ي تدعم قدراتم وإمكانياتم باللعب 

ي تهدف إىل تحقيق النمو الشامل والمتوازن للطفل، والت 
فيما بعد، وهي المرحلة الت 

ي سوف تؤهلم لبناء مستقبلم وازدهار المجتمع من حولم. واألنشطة
 ، والت 

ورة اجتماعية فرضتها التطورات 2014كما أشارت الجمال )          ( أن االهتمام بهذه المرحلة لم يعد فقط ضز
ي تعرضت لها مجتمعات العالم، بل أصبح االهتمام ب ها نتيجة اقتناع ت

بوي ر االقتصادية واالجتماعية المتالحقة الت 
ي هذه المرحلة المبكرة من العمر. 

ز
بوية ف  ونفسي وإدراك ألهمية العملية الي 

 من مجموعة إىل يحتاج هو اآلخرين لذلك عن بمعئل العيش عىل يقوى ال اجتماغي  كائن اإلنسان وألن       
ي  الحياتية المهارات

 مشكالتم وحل بيئتم عىل الحفاظ من وتمكنم والتفاعل معهم اآلخرين مع التواصل من تمكنم الت 
 ما تطبيق عىل وتساعد بنجاح بإعمالم بالقيام وتمكنم الثقة بالنفس الطفل تكسب كذلك واالجتماعية الشخصية
 .  نحو التعلم دافعيتم من تزيد وكذلك عمليا يتعلمم
وس كورونا أدى إىل صدمة مفاجئة وقوية لدى المجتمعات والدول، صدمة لم يشهد لها مثيل       إال أن انتشار في 

خالل القرون والسنوات السابقة، فجعت العالم برسعة انتشاره وأفقدتم اتئانم، وعطلت حركتم، وهئت اقتصاده، 
ز األفر  كت وعطلت تنميتم، وأوقفت األعمال، وباعدت اجتماعيا بن  اد، وأثارت الرعب والحذر لدى المجتمعات في 

 (. 2021آثارا واضحة عىل االقتصاد والسياسة واالجتماع بل عىل مختلف مناحي الحياة ) ابراهيم،
ي العديد من األنظمة التعليمية من توقف الدراسة وانقطاع الطلبة 

ز
فقد أحدثت هذه الجائحة قلقا وفوضز عارمة ف

ي المنازل، ما أدى عن الذهاب إىل مدارسهم وك
ز
لياتهم ومؤسساتهم التعليمية، وانتظار هذا الكم الهائل من الطلبة ف

ي إيجاد حلول وبدائل رسيعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضغط أولياء 
ز
إىل ضغط كبي  عىل األنظمة التعليمية ف

الحصول عىل نتيجة هذه األمور والمجتمع وخوفهم من ضياع السنة الدراسية من حياة أبنائهم الطلبة من دون 
ي استكمال 

ز
ي مختلف أنحاء العالم هو أن حرصت جهودها ف

ز
السنة التعليمية، لذا كان من أولويات األنظمة التعليمية ف

 (. 2020العام الدراسي فقط بأي وسيلة وطريقة ممكنة  ) بوقحوص،
ز عليم عن بعد هو عملية الفصل بفكان الخيار الوحيد واألمثل أمامها لتحقيق ذلك هو التعليم عن بعد، والت     ن 

ي الروضة أو المدرسة اىل بيئة متعددة 
ز
ي بيئة التعليم ونقل البيئة التقليدية بم للتعليم ف

ز
المتعلم والمعلم والكتاب ف
 (. 2020ومنفصلة جغرافيا )سيف،

ي األردن مبادرة التعليم عن بعد، وذلك لضمان استمرا    
ز
بية والتعليم ف يم، فنقلت مكان رية التعللذا أطلقت وزارة الي 

بية والتعليم،  (. 2020التعلم والتعليم من الروضة إىل البيت باستخدام أدوات متنوع ) وزارة الي 
ة من االنقطاع عن الدراسة. فإن       ي هذه الفي 

ز
ي فاتتهم  ف

أن التعليم عن ُبعد قد ال يعوض األطفال عن الفرص الت 
ي غرفة 

ز
ي الدروس كان أسهل عندما يكون األطفال ف

ز
ز ف كي 

إقامة عالقات مع اآلخرين وقضاء وقت مع الئمالء والي 
 واحدة. 
  لدولا حاجة ( ازدياد2020وقد اشار الئراع )      

 
المشكالت  من العديد توجد أنم إال ُبعد، عن التعليم الستخدام كافة

ي 
ي  تواجم الت 

  األسلوب؛ هذا تبتزِ
 
ي  خاصة
ز
ة بنقص والمرتبطة النامية الدول ف ، الكافية الخير ز  وضعف لدى المعلمن 

ة المهارات  تكاليف ارتفاع اىلاالستخدام باالضافة  عمليات تعوق أعطال وحدوث األطفال، عند المناسبة التقني ة
امج رها مع خاصة واألجهئة؛ الير  جوانب بعض قياس عن المتاحة التقويم وعجئ أدوات آخر، جيل   إىل جيل   من تطوُّ
  األطفال لدى النمو

 
ي  خاصة
ز
.  الجانب ف ي

 الوجدائز
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اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي العملية       
ز
ة األوىل واألساسية ف ز يمية، لما لها من التعل أن نجاح العملية التعليمية تعتمد عىل المعلمة ألنها الركي 

، لذا يجب ان  ي التعامل مع األطفال. ف ي تساعدهم عىل التوافق مع المجتمع المدرسي
ز
سمات وخصائص فريدة ف

ي تنمية 
ز
بية األطفال وتعمل عىل حمايتهم ورعايتهم الرعاية  النفسية السوية وتسهم ف تكون معلمة متخصصة بي 

 (. 2008طارق، شخصياتهم تنمية شاملة لكل جوانب نموهم) 
إال أن التعليم عن بعد أدى إىل معاناة المعلمات من مشكالت عديدة تتعلق بعضها بالتعامل مع األطفال عند       

ي التعلم عن بعد، ومشكالت تتعلق بطريقة التعامل مع التقنيات الحديثة، باإلضافة إىل 
ز
استخدام الكمبيوتر ف

ي تتعلق بالتواصل مع األهل وه
)المشكالت الت  ي

ي 2021ذا ما أكدتم نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة مديتز
( الت 

ي )
ي تواجم معلمات رياض األطفال مع التعليم عن بعد، ودراسة  فوئ 

ي Foti,2020تناولت أهم التحديات الت 
( الت 

 وصعوبات مع التعليم عن بعد.  تحديات األطفال يتعرضن إىل رياض أشارت نتائجها أن  معلمات
ي ضوء ما 

ز
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد وهذا ما يضعنا أمام مشكلة،  وف

تقدم هناك مشكالت تعائز
 .  تستحق الدراسة والتقصي

 : مشكلة الدراسة
ي هذا النوع من       

ز
ي معظم البالد وف

ز
ي أصبح واقعًيا ف

وئز إن االنتقال المفاحر  من التعليم التقليدي اىل التعليم اإللكي 
ا عىل األطفال)امام، التعليم أصب ـً ا جسديا وماديا ونفسيا للمعلمات ولألهل ، واجتماعي  ا وصحي  ا ونفسي

ً
ا ومنهك

ً
ح مقلق

ي ظل الحجر 2020(. وقد أشار روبنسون )2020
ز
( أن االنقطاع عن الدراسة أدى اىل ضغوط نفسية فرضتها العئلة ف

ي وال
ز
ىلي وأدى إىل تبعات جسيمة مثل تأخر النمو المعرف

ز ي واالجتماغي لدى األطفال. الميز
 عاطفز

ي أشارت إليها العديد من المعلمات خالل          
فقد واجهت المعلمات جراء التعليم عن بعد مشكالت عديدة والت 

ي الذي 
وئز ي التعليم اإللكي 

ز
ي اجريت معهن، من أهمها تعدد المهام نتيجة العبء الئائد ف

المقابالت االستطالعية الت 
حها لألطفال ومتابعة يتطلب تحميل الماد ، ثم رسر ي

وئز ها من اإللف إىل الياء عىل الموقع اإللكي  ز ي تم تجهي 
ة الت 

وا الحصص اليومية وإرسال رسائل إىل أولياء األمور لتنبيههم،باإلضافة إىل كتابة التقارير  األطفال الذين لم يحرصز
ي يقوم ب

تنافس ها األطفال، فضال عن  غياب التفاعل والاليومية وتقديمها إىل إدارة الروضة وتقييم جميع األعمال الت 
اضية.  ز األطفال داخل القاعة االفي   بن 

وس كورونا المستجد )كوفيد      ز األجانب والعرب بدراسة  تأثي  أزمة في  وبالرغم من وجود اهتمام من قبل الباحثن 
ن ندرة مراحل الدراسية كافة ، إال أ( وما تتبعم من تباعد اجتماغي وآثار ايجابية وسلبية عىل تعليم طلبة ال 19 -

وس كورونا المستجد )كوفيد ي تناولت أزمة في 
( وما تتبعم من آثار عىل تعليم أطفال الروضة  19 -الدراسات الت 

( ي
ي تواجم معلمات 2021عالميا وعربياومحليا. ومن هذه الدراسات دراسة مديتز

ي تناولت أهم التحديات الت 
( الت 

ي جدة بالسعودية، ودراسة بيكررياض األطفال مع التعلي
ز
ي هدفت التعرف عىل  (Bekir ,2021 م عن بعد ف

( الت 
ي يجب اتخا

ي مرحلة الروضة والتدابي  الت 
ز
 تنفيذ التعليم ذها للحفاظ عىلاالثار السلبية لجائحة كوروناعىل التعليم ف

ي )
ي أشارت نتائجها أن معلمات رياض األطفال يتعرضن إىل تحديات Foti,2020ما قبل المدرسة، ودراسة فوئ 

( الت 
ي واجهتها 2020وصعوبات مع التعليم عن بعد. ودراسة الظفري والهاشمية)

ي هدفت التعرف عىل التحديات الت 
( الت 

ي 
ز
اتيجيات المستخدمة للتعامل مع هذه التحديات،   األرسة خالل جائحم كورونا ف سلطنم عمان والتعرف عىل االسي 
، وقد تناولت هذه الدراسة التحديات 2020كما أجرت اليونسكو)ج  ي ي العالم العرئر

ز
( دراسة حول التعليم عن بعد ف

ي واجهت العملية التعليمية لكل المر 
ي فرضتها جائحة كورونا والصعوبات والمعوقات الت 

ية ومن احل الدراسالت 
ي ) ز ( اثر استخدام التطبيقات 2019ضمنها مرحلة رياض األطفال. كما تناولت دراسة السيد، محمدي والعيز

ي من وجهة نظر  ي تواجم مجاالت التعلم التكنولوحر
التكنولوجية بمرحلة رياض األطفال، وتشخيص المعوقات الت 

ي السعودية. 
ز
 المعلمات ف

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-021-01153-w#auth-Bekir-Y_ld_r_m
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 المشكالت الت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ونظًرا ألهمية هذا الموض    
ز
ي منها المعلمات ف

ي تعائز
ي أجريت حول المشكالت الت 

وع وندرة الدراسات العلمية الت 
ي تناولت هذا الموضوع ، لذا فقد جاءت هذه 

ي االردن الت 
ز
تعليم أطفال الروضة عن بعد برزت دراسة هذه المشكلة ف

ي تعليم 
ز
ي المعلمات ف

ي تعائز
ن بعد، ومن أطفال الروضة عالدراسة كإضافة علمية جديدة للتعرف عىل المشكالت الت 

 : ي
 هنا تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلئ 

ي ظل جائحة كورونا؟     ومنم  -
ز
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي تعائز
ما المشكالت الت 
 : ز ز االتين   يتفرع السؤالن 

ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن ب -
ي تعائز
ي ظل جائحة كورونا تبعا لمجالتها ؟ما المشكالت الت 

ز
 عد ف

ي منها معلمات األطفال من تعليم أطفالهن عن بعد  -
ي تعائز

ي المشكالت الت 
ز
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف
 حسب نوع الّروضة )حكومي أو خاص(؟

 : األهمية النظرية

ي  -
ي إثراء المكتبة األردنية بأدب نظري حول المشكالت الت 

ز
ي عملية التعلتسهم الدراسة ف

ز
يم عن واجهت المعلمات ف

ي ظل جائحة كورونا. 
ز
 بعد ف

ي ظل جائحة   -
ز
ي عملية التعليم عن بعد ف

ز
ي تواجم معلمات رياض األطفال ف

ي تتناول المشكالت الت 
ندرة الدراسات الت 

 كورونا. 

ي عملية التعليم عن بعد  -
ز
ي تواجم األطفال ف

ي تفتح الدراسة المجال لدراسات تتناول المشكالت الت 
ز
 ظل جائحة  ف

 كورونا. 

 : األهمية التطبيقية

ي تواجم المعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد.  -
بية بالتعرف عىل المشكالت الت  ي وزارة الي 

ز
ز ف  تفيد المسئولن 

ي منها المعلمات من جراء تعليم أطفال  -
ي تعائز
تفيد إدارات الرياض الحكومية والخاصة من حل بعض المشكالت الت 

 . الروضة عن بعد 

ي تواجم تعليم األطفال عن بعد.  -
 تفيد معلمات الرياض الحكومية والخاصة من اجل تجاوز بعض المشكالت الت 

ي منها المعلمات من تعليم األطفال عن  -
ي تعائز
تفيد أولياء األمور وخاصة األمهات وذلك بالتعرف عىل المشكالت الت 

ي تقليلها. 
ز
 بعد من اجل المساعدة ف

 : حدود الدراسة
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الحدود 

ي تعائز
الموضوعية:اقترص موضوع الدراسة عىل التعرف عىل المشكالت الت 

ي ظل جائحة كورونا. 
ز
 الروضة عن بعد ف

ية: تم تطبيق الدراسة عىل عينة من معلمات أطفال الروضة .   الحدود البرسر

ي الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة عىل معلمات أطفال الروضة الم
ز
ي الرياض الحكومية والخاصة  ف

ز
ز ف لتحقن 

 محافظة عمان. 

( ي من العام الدراسي
ي الفصل الدراسي الثائز

ز
 (. 2021-2020الحدود الرمانية: تم إجراء الدراسة ف
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 المشكالت الت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : مصطلحات الدراسة
 : المشكالت

ي تواجهنا عند االنتقال من مرحلة إىل أخرى، وهي إّما ت4ص2018يعرفها العساف )
صول منع الو ( هي "الصعوبات الت 

ي نوعيتم"
ز
 .أو تؤخره أو تؤثر ف

ي تواجم معلمات الروضة خالل تقديم الدروس لألطفال من منصة 
وتعرفها الباحثتان بأنها العقبات والصعوبات الت 

ل.  ز ي الميز
ز
ي ف
وئز  التعليم اإللكي 

ي تحصل عليها المعلمات عىل االستبيان.     
 وتقاس إجرائًيا بالدرجة الكلية الت 

 معلمة رياض األطفال 
(معلمة رياض األطفال "بأنها شخصية تربوية يتم اختيارها بعناية بالغة من 17ص2016يعّرف أحمد وزمرد )      

خالل مجموعة من المعايي  الخاصة بالسمات الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية المناسبة لمهنة تربية 
 تك
ً
 وتدريبا

ً
ي مؤسسات الي  الطفل، حيث تلقت إعدادا

ز
ي كليات وجامعات عليا تؤهلها لتوىلي مسئولية العمل ف

ز
 ف
ً
بية امليا

 ما قبل المدرسة". 

ي 
ز
 للعمل ف

ً
 وتربويا

ً
بية لمدة أرب  ع سنوات لتأهيلهن علميا ي كليات الي 

ز
ي يتم إعدادهن ف

وتعرفها الباحثتان بأنهن الالئ 
ز أرب  ع إىل ست سنوات.  رياض األطفال لتقديم المعرفة وتعليم األطفال الصغار الذين اوح أعمارهم ما بن 
 تي 

 التعليم عن بعد

ي بيئة التعليم التقليدية أو 1ص2020عرفم العبود )
ز
( بأنم" نمط التعليم الذي ال يتواجد فيم الطالب والمعلمون ف

 الفصول الدراسية التقليدية، ويتم نقل المعلومات باستخدام وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجيا"

ي بيتم بعيدا عن و    
ز
ي الطفل تعليمم من خالل تفاعلم مع المعلمة من خلف الشاشة وهو ف

تعرفم الباحثتان بأنم تلف 
ونية.   بيئة الروضة من خالل استخدام األجهئة اإللكي 

 جائحة كورونا

ي قد تسبب المرض للحي6: ص2020عرفتها منظمة الصحة العالمية )     
وسات الت  ان و ( " بأنها فصيلة من الفي 

د الشائعة إىل األمراض  اوح حدتها من نئالت الير
ي تي 
 للجهاز التنفسي الت 

ً
واإلنسان، وتسبب لدى اإلنسان أمراضا

ق األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(، ويتسم برسعة  األشد مثل متالزمة الرسر
 االنتشار"

 االطار النظري والدراسات السابقة 

 رياض األطفالمعلمة 

ي مجال طفل ما قبل المدرسة االبتدائية، وتعمل عىل تربية ( 19ص2008يعرفها عبد العال)
ز
فة ف "بانها مربية محي 

ي الجوانب الجسمية والعقلية واللغوية 
ز
ي تنمية شخصية الطفل تنمية شاملة ف

ز
األطفال ورعايتهم، وتسهم بقدر كبي  ف
 وفق خصائص والنفسية واالجتماعية، كما تنىمي السلوكي

ً
 وتربويا

ً
 علميا

 
ات األخالقية والدينية". وهي مؤهلة تأهيال
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة. وقد أشار الناشف )
ز
( أن وظيفتها ليست مقصورة 2010محددة، وتعمل ف

ي األطفال عىل مهارتها، وإتقانها ل
ز
ها ف مواد العلمية فقط، لعىل التعليم، بل هي مربية بالدرجة األوىل، وال يتوقف تأثي 
 وإنما عىل اتجاهاتها وقيمها، ومعتقداتها وميولها الشخصية

 األدوار المهنية لمعلمة رياض األطفال

: (2007اشار أبو حمدة )   هناك أدوار مهنية يتوقع من معلمة الروضة القيام بها، وتتمثل بما يىلي

: حيث يتضمن ذلك - بوية المن اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتخطيط والتحضي  اسبة التخطيط للنتاجات الي 
ي الروضة، والتخطيط لألنشطة المناسبة لتحقيق أهداف 

ز
للمرحلة والظروف االجتماعية واالقتصادية المتوافرة ف

امج والتخطيط لالحتياجات الفردية لكل طفل بناء  عىل مالحظة المعلمة وتفسي  كل المالحظات.   الير

مراقبتها وتقويمها للنمو الفردي لألطفال حيث يتضمن ذلك إلمام المعلمة تشخيص قدرات األطفال: من خالل  -
بقوائم المالحظة ومقاييس النمو لألطفال كمقاييس الذات والقوائم اللغوية واإلدراكية وقوائم المالحظة وما لديها 

 من الوسائل. 

ات  - ي توفي  خير
ز
طفال، حيث يتضمن تعليمية لجميع األ إدارة العملية التعليمية التعلمية: بحيث توفر بيئة تهتم ف

ي استخدامهم لها. 
ز
 ذلك تقديم أدوات ومواد تعليمية مناسبة لهاومساعدتهم ف

  تواجه معلمات رياض األطفال
 المشكالت الت 
ي منها معلمات رياض األطفال من أهمها: 2010أشار الطاهر )

ي تعائز
 ( إىل مجموعة من المشكالت الت 

ي  ألسباب تعود إىل سوء قصور برامج التدريب   -
وئز لمعلمات رياض األطفال عن تحقيق التعلم التعلم االلكي 

 التخطيط، وعدم مراعاة االحتياجات التدريبية لمعلمة رياض األطفال. 

ي التعليم.   -
ز
اتيجيات واألساليب الحديثة والمستجدة ف  ندرة تشجيع معلمات رياض األطفال عىل توظيف االسي 

 لتطبيق برامج التنمية المهنية لمعلمات رياض األطفال. ضيق الوقت المتاح  -

بوية.   -  قلة  الفرص المتوفرة  لمعلمات رياض األطفال لحضور حلقات النقاش والمؤتمرات الي 

 مديرة رياض األطفال والمعلمات واقتصارها  عىل النواحي اإلدارية.  -
ز  قلة االجتماعات بن 

ز المع - ي تحقيق التنمية المهنية. ضعف التعاون والعمل الجماغي بن 
ز
 لمات ألسباب تعود لقلة وعيهن بأهميتم ف

ي أدائهن أو حثهن عىل االستقصاء والبحث.  -  
ز
ز المعلمات عىل التأمل ف  عدم تحفي 

ي تحقيق التنمية المهنية للمعلمات.  -
ز
ز أثناء الزيارات لرياض األطفال وإقاللهم لدورهم األساس ف فن   ضيق وقت المرسر

 يم عن بعدمفهوم التعل   

ز الطالب  ي تعتمد عىل اختالف المكان وُبعد المسافة بن 
يعد نظام التعليم عن ُبعد من أنظمة التعليم الحديثة، والت 

ز  والمعلم والمجموعة الدراسية، وتلجأ المؤسسات التعليمية إىل هذا النظام من التعليم عند وجود ما يحول بن 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الطالب والحضور إىل المدرسة، كالظروف الصح
ز
ية أو الحروب أو أي أسباب تحول دون الدراسة النظامية ف
، الذي يستخدم وسائل االتصال الحديثة، من  ي

وئز ي كليتم عىل التعليم اإللكي 
ز
المدارس. والتعليم عن بعد يعتمد ف

ز   أو غي  مي 
ً
امنا ز نت، ووسائط مساعدة مثل: الصوت، والصورة، والفيديو، وهو إما أن يكون مي  من احاسوب وشبكة إني 

 (. 2020)سيف، 

عد
ُ
 أنواع التعليم عن ب

امن-   المي  
 
ون ونّيةالتعليم اإللكي  ي نفس الوقت أمام األجهئة اإللكي 

ز
 : وهو التعليم الذي يجتمع فيم الطالب والمعلم ف

ي تعتير 
ة من المعلم، والت  ، وهذا النوع من التعليم يعطي الطالب التغذية الراجعة المبارسر

ضمن تفاعل ونقاش مبارسر
ة للطالب كي يثبت ما تعلمم ويؤكده. 

ز  مي 

امن:  -   غير المي  
 
ون ّ الذي ال يجتمع فيم الطالب والمعلم بنفس الوقت أمام  التعليم اإللكي  ي

وئز وهو التعليم اإللكي 
ها عن طريق توفي  المادة التعليمية عىل  ز ي قام المعلم بإعدادها وتجهي 

ونية، ويعتمد عىل المادة الت  األجهئة اإللكي 
، أوعير المنتديات التعليمية، أو عير منصات تعليمية األ ّ ي

وئز يد اإللكي  قراص المدمجة، وقد يكون التواصل عير الير
 محددة. 

ي هذا النوع من التعليم ال يستطيع الطالب الحصول عىل تغذية راجعة، بل يمكنم فقط العودة إىل المادة التعليمية 
ز
وف

م ينظم وقت د
ّ
ي أي وقت هو يريده، كما أن

ز
 (. 2020راستم حسب ما يراه مناسًبا)العبود،ف

 اآلثار اإليجابية للتعليم عن بعد

 ( اىل مجموعة من االثار االيجابية للتعليم عن بعد عىل األطفال من أهمها: 2020أشار العبود)

ي تجربة التعليم عن بعد، عىل رأسها مهارات التعامل مع  -
ز
يكتسب الطفل مجموعة من المهارات الجديدة ف

امج والتطبيقات المتطورة.   التكنولوجية الحديثة واستخدام الير

ونية وتنظيم  - تنمية االستقاللية واالعتماد عىل الذات بشكل أوتوماتيكي ليتمكن من متابعة الدروس اإللكي 
 حياتم الدراسية. 

ي إدارة الدراسة وتنظيم الوقت،  تعزيئ التواصل -
ز
ز الطفل واهلم، ألنم يحتاجهم بشكل أكير ف  بن 

، وقضاء وقت أكير معم.  -  من طفلهم وتطوره الدراسي
 يتيح ذلك فرصة لألهل أن يكونوا عىل مقربة أكير

ز  يكون التعليم عن بعد أفضل بالنسبة  - ي الصفوف التق لألطفال الخجولن 
ز
ليدية أو الذين يواجهون ضغوطات ف

 مثل ضغط األقران أو التشتت. 

 

 

 

https://www.hellooha.com/articles/2173-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اآلثار السلبية للتعليم عن بعد
 ( إىل مجموعة من االثار السلبية للتعليم عن بعد عل األطفال من أهمها: 2020الحمادي) أشار 

ز الطفل والمعلم، وضعف - ي  المهارات االجتماعية قلة التفاعل المبارسر بن 
نتيجة غياب البيئة المدرسية التقليدية الت 

 .تعتير من أهم مواطن تكوين المهارات االجتماعية عند الطفل

 مع وجود مشاكل  -
ً
ي للطفل مثل الالبتوب أو التابلت، خصوصا

وئز ز مستلئمات التعليم اإللكي  نت وتأمن 
االتصال باإلني 

ي البيت يحتاج الستخدام هذه األدوات . 
ز
 أكير من طفل ف

ي تحقيق جودة  -
ز
ي تقع عىل عاتق الطفل نفسم ف

ة الت  أقل فاعلية من التعليم التقليدي، ويعود ذلك للمسؤولية الكبي 
 ليم. التع

ز والئمالء، - ا، بسبب غياب التفاعل المبارسر مع المعلمن  ز ي ي وانخفاض فاعلية المنافسة أقل تحفي 
بتكرها المعلمون الت 

ي الصفوف التقليدية، وشعور الطفل  بالعئلة والملل. 
ز
 ف

-  .  ضعف المهارات اللغوية والشفوية كنتيجة طبيعية لغياب التفاعل المبارسر

ي فهم برامج وخطط التعليم عن بعد غي  االعتيادية. معاناة مواجهة األهل صعوبات  -
ز
من بقاء  األمهات العامالت ف

ي وقت المدرسة
ز
ل وحدهم ف ز ي الميز

ز
 . األبناء ف

 مفهوم جائحة كورونا

وس )كوفيد  ي لم يكتشف إصابة البرسر  ( الجديد ضمن ساللة جديدة من19يندرج في 
وسات "كورونا" الت  عائلة في 

 وعرضة 
ً
ي مختلف األعمار، واألشخاص األكير تأثرا

ز
وسي يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان ف ، وهومرض في 

ً
بها سابقا

، والرذاذ  ز ز الناس عن طريق االختالط مع المصابن  ز بأمراض مئمنة، وقد ينترسر بن  لم هم كبار السن والمصابن 
: الحىم وارتفاع المتطاي ي

ر أثناء السعال، والعطس ولمس أدوات المصاب أو المصاب ذاتم، ومن أعراضم البارزة اآلئ 
ء واإلسهال، سيالن األنف، إضافة إىل التهاب الحلق )  ي

ي درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس واإلجهاد العام الف 
ز
ف

 (. 2020منظمة الصحة العالمية ،

ي وباء كورونا 
ي جميع أنحاء 19-)كوفيدوقد أدى تفسر

ز
ي المجتمعات ف

ز
ات سلبية شديدة عىل حياة الناس ف ( إىل تأثي 

ة لتعزيئ الجانب  العالم بشكل عام، وعىل عالقة اآلباء واألبناء بشكل خاص، وقد أصبح االهتمام بهم ذات أهمية كبي 
ي عىل الطالب ي لديهم، وخاصة أن التعليم عن بعد يؤثر بشكل سلتر

ء ج النفسي والوجدائز ي
ديد ويصعب باعتباره سر

ي قد تؤثر عىل 
عىل اآلباء واألبناء إدراكم برسعة؛ لذا يجب اتخاذ التدابي  والحلول الفورية للتغلب عىل المشكالت الت 

ي كوفيد 
ي ظل تفسر

ز
ز اآلباء مع األبناء باستخدام التعليم عن بعد ف  (. 2020)العبود، 19 –العالقة بن 

 الدراسات السابقة
ي 
ي التعليم 2021)أجرى مديتز

ز
ي تواجهها معلمات رياض األطفال ف

( دراسة هدفت إىل التعرف عىل أكير التحديات الت 
وس كورونا )كوفيد  ي ظل انتشار في 

ز
( ف ي
وئز ( معلمة 300(. تكونت عينة الدراسة من )19عن بعد ) التعليم اإللكي 

ي مدينة جدة بالسعودية،
ز
ي المسخي   من معلمات رياض االطفال الحكومية واألهلية ف

، اتبع الباحث المنهج الوصفز
ي تواجهها المعلمات هي 

استخدمت الدراسة االستبيان لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن أكير التحديات الت 
امج.   تحديات خاصة بالتعامل مع التقنيات، ويليها التعامل مع األطفال، وأخرها التعامل مع العملية التعليمية والير

https://www.hellooha.com/articles/2730-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.hellooha.com/articles/488-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.hellooha.com/articles/2313-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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  منها المعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد ف

 
  تعان

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

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مرحلة (Bekir ,2021أجرى بيكر و         
ز
( دراسة هدفت التعرف عىل االثار السلبية لجائحة كورونا عىل التعليم ف

ي يجب اتخاذها للحفاظ عىل تنفيذ التعليم
( 25ما قبل المدرسة، تكونت عينة الدراسة من ) الروضة والتدابي  الت 

ي 30معلما من معلىمي مرحلة الروضة و)
( وىلي أمر من إحدى الواليات االمريكية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفز
، واستخدمت المقابلة لجمع البيانات. اظهرت نتائج الدراسة العديد من اآلثار السلبية عىل التعليم  التحليىلي

ز للعديد من التحديات خالل التحضي  لمرحلة الروضة.  للتحضي  لمرحلة  الروضة، كما بينت الدراسة معاناة المعلمن 
ي ظل فايروس كورونا وأثره عىل دافعية ( دراسة 2021كما أجرى )الحواري،     

ز
هدفت إىل معرفة أثر التعلم عن بعد ف

ي مديري
ز
ز وأولياء األمور ف ( معلًما 221ة قصبة إربد، تكونت عينة الدراسة)الطلبة نحو التعلم، من وجهة نظر المعلمن 

، واستخدمت الدراسة االستبيان لجمع البيانات، 632و) ي المسخي
( من أولياء األمور، اتبعت الباحثة المنهج الوصفز

ز والطلبة من خالل المنصات التعليمية المتاحة، وتفاعل الطلبة عىل  وقد أظهرت النتائج النهائية تفاعل المعلمن 
ل للتواصل. وأكدت هذه الدراسة أن البيئة التعليمية المتوفرة للتعلم منصة د ز ي الميز

ز
نت ف رسك، وتوفر شبكة إني 

ة.   عن بعد تؤثر بشكل كبي  عىل دافعية الطلبة نحو التعلم بنسبة كبي 

ي )      
ي مدارس الحضانة اليونانيةFoti,2020وأجرى فوئ 

ز
ثناء أ ( دراسة هدفت التعرف عىل واقع التعلم عن بعد ف

وباء كورونا ومناقشةاالحتماالت، والتحديات والصعوبات. شملت عينة الدراسة عينة من مدارس الحضانة 
، استخدمت الدراسة االستبيان لجمع البيانات. اظهرت نتائج  ي المسخي

اليونانية، اتبع الباحث المنهج الوصفز
من التغلب عليها من أجل مواصلة النشاط الدراسة ان إغالق المدارس خلق معطيات جديدة وصعوبات كان البد 

ونية  ات الجديدة اىل استخدام وتطوير وسائل االتصال اإللكي  بوية العامة،كما ادت هذه المتغي 
بوي والعملية الي  الي 

ي مرحلة ماقبل التعليم المدرسي 
ز
كما اظهرت نتائج الدراسة تعرض معلمات رياض األطفال إىل تحديات وصعوبات   .ف

 من غي  
ز عمر ) هن حيث أن اعمار االطفالأكير   سنوات(.  6-4تراوحت بن 

ي )
ي لمعلمات 2020وهدفت دراسة المالكي وداغستائز

ي النمو المهتز
ز
ونية ف ( معرفة دور المنصات التعليمية اإللكي 

( معلمة من معلمات الرياض  205رياض األطفال والتعرف عىل معوقات استخدامها، تكونت عينة الدراسة من ) 
، ولتحقيق هدف الدراسة تّم  ي المسخي

ي السعودية، اتبع الباحثان المنهج الوصفز
ز
ي مدينة الرياض ف

ز
الحكومية ف

ي حالة 
ز
 للدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة معلمات الرياض تكون مرتفعة ف

 
استخدام االستبيان أداة

جود رض المعلومات، كما أشارت نتائج الدراسة و توفر بيئة تعليمية تتسم بالمرونة واستخدام أكير من طريقة بع
نت داخل  ونية من أهمها قلة الموارد المالية وضعف شبكة اإلني  ي استخدام المعلمات للمنصات اإللكي 

ز
معوقات ف

امج التدريبية الخاصة باستخدام المنصات التعليمية.  افية وضعف الير ت مهام وأدوار المعلمة اإلرسر
 المدرسة وكير

ز Robledo,2020، (Lapada,Fabreaى البادا ، فابري وروبليدو )وأجر         دراسة هدفت إىل توعية المعلمن 
بمرض كورونا،وتوعيتهم بتجارب التعليم عن بعد وبالتصورات تجاه الجاهزية للمؤسسات والتحديات وسط تهديد 

ي 
ز
ز المدارس ف ، تكونت عينة الدراسة من مجموعة من معلمن  ز ي الفلبن 

ز
ز اتبعت الدر  جائحة كورونا ف اسة المنهج الفلبن 

ز بشأن جائحة   ، واستخدمت االستبيان اداة لجمع البيانات. اظهرت نتائج الدراسة   وغي المعلمن  / المسخي ي
الوصفز

ز كانواعىل دراية تامة  ي اتخذتها الدولة للحد من اثارها ، كما اظهرت نتائج الدلراسة أن المعلمن 
كوروناوباالجراءات الت 
 كورونا واثارها عىل تعليم االطفال . بعواقب جائحة  
حة القائمة عىل الحوسبة 2018اما دراسة حماد ) ونية التدريبة المقي  ( فقد هدفت التعرف إىل أثر المنظومة اإللكي 

ي لمعلمات رياض األطفال وقياس اتجاهات معلمات الرياض نحو 
وئز ي تنمية مهارات التواصل اإللكي 

ز
الحسابية ف

وني ( معلمة تم اختيارهن من مدينة القاهرة، اتبعت الباحثة المنهج 30ة، تكونت عينة الدراسة من )المنظومة اإللكي 
ي وبطاقة مالحظة، ومقياس االتجاهات 

وئز ، استخدمت الدراسة اختبار تحصيىلي الكي  ي ي والمنهج التجريتر
الوصفز

ي القائم عىل الحوسبة الحسابية، أظهرت نتائج 
وئز نامج اإللكي  ز نحو استخدام الير متوسط  الدراسة وجود فروق بن 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-021-01153-w#auth-Bekir-Y_ld_r_m
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القياس القبىلي والبعدي لالختيار التحصيىلي لمهارات التواصل 
ز
درجات معلمات رياض األطفال المتدربات ف

ي التعليىمي 
وئز  القبىلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء المهاري لمهارات التواصل اإللكي 

ز ي القياسن 
ز
ي وكذلك ف

وئز اإللكي 
ز القي ي قياس االتجاهات نحو استخدام وتوظيف الحوسبة ولصالح وكذلك وجود فروق بن 

ز
 القبىلي والبعدي ف

ز اسن 
 القياس البعدي. 

ي مرحلة التعليم ما قبل المدرسة حول أثار Ekic)، 2017وهدفت دراسة اكس )   
ز
ز ف : التعرف عىل أراء المعلمن 

ي لد Edmodoاستخدام منصة ادمودو
ي النمو والتطور المهتز

ز
يهم، تكونت عينة الدراسة عىل تعليمهم ودوره ف

، استخدمت 58من) ي المسخي
ي أمريكا.اتبع الباحث المنهج الوصفز

ز
( معلم  من معلىمي مرحلة التعليم ما قبل المدرسة ف

ز لديهم أراء إيجابية بشأن منصة التعليم  الدراسة االستبيان لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمن 
ونية ادمودو ي  Edmodoاإللكي 

ز
.  ف ز ي للمعلمن 

 برامج للتطور المهتز
مجيات 2014اما دراسة عوده وعوده )      ز والمعلمات للتطبيقات والير ( فقد هدفت إىل مدى معرفة المعلمن 

ي يدرسونها، وكذلك 
ي المواد الت 

ز
األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، ومدى استخدامهم وتوظيفهم لها ف

ي تحول دون استخدامها، أجريت الدراسة عىل
(من معلىمي ومعلمات 101عينة مكونة من ) التعرف عىل العوائق الت 

، واستخدم الباحثان االستبيان  ي المسخي
ي لواء الشوبك، واتبع الباحثان المنهج الوصفز

ز
بية والتعليم ف مديرية الي 

مجيات المختلفة لتكنولوجيا  لجمع البيانات. أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة يمارسون التطبيقات والير
ي أغراض التدريس كانت متدنيا، حيث كشفت النتائج عن وجود االتصال بصورة  

ز
كافية، ولكن استخدامها وتوظيفها ف

ي  
ز
ي التدريس وهو مرتبط بضعف التدريب ف

ز
ي تعيق استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

بعض العوائق الت 
ي التدريس. 

ز
 كيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

ز الستخدام التكنولوجيا Lim,2011 (واجري ليم        ( دراسة استهدفت التعرف إىل متطلبات تطوير أداء المعلمن 
ي أمريكا. 

ز
 قبل التحاقهم بالتعليم المدرسي ف

ز لتعزيئ قدراتهم التعليمية.تكونت عينة الدراسة من مجموعة من المعلمن 
، واستخدمت الدراسة برنامج تعلي ي التحليىلي

ي يتضمن عدة أبعواتبع الباحث المنهج الوصفز اد لتطوير ىمي وتدريتر
ز من  ي التعليم واالستبيان لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة تمكن المعلمن 

ز
ي استخدام التكنولوجيا ف

ز
قدراتهم ف

 استخدام التكنولوجيا التعليم والتعلم. 
 منهج الدراسة

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

 المدروسة. 
 مجتمع الدراسة

ي محافظة عمان باالردن  للعام      
ز
اشتمل مجتمع الدراسة جميع معلمات أطفال الرياض الحكومية والخاصة ف

ز )2021-2020الدراسي ) اوح أعمار أطفالهن مابن 
 سنوات.  5-6)( واللذين تي 

 عينة الدراسة

( معلمة، تم اختيارهن بطريقة العينة الميرسة. وقد تم الحصول عىل هذا العدد 100تكونت عينة الدراسة من )     
ي تم اختيارها 150بعد أن أرسلت )

ي الرياض الت 
ز
ز ف ي المسجلن 

( نسخة من االستبيان إىل معلمات أطفال المستوى الثائز
( نسخة كاملة اإلجابة من االستبيان.منهن 100جعت )من الرياض الخاصة والحكومية بمحافظة عمان. وقد اسي  

 ( معلمة من الرياض الخاصة . 52( معلمة من الرياض الحكومية و)48)
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 المشكالت الت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : اداة الدراسة

الدراسة فقد تم إجراء دراسة استطالعية عىل عينة من معلمات أطفال الروضة، بلغ  اداةلغرض إعداد       
ي محافظة عمان، إذ طلب  ( معلمة من معلمات الروضة تم30عددهن)

ز
اختيارهن من الرياض الحكومية والخاصة ف

ي يعانون منها من تعليم أطفال الروضة عن بعد، وقد تم تحليل إجابات أفراد العينة 
منهن ذكر المشكالت الت 

لك ذاالستطالعية عىل السؤال المفتوح، كما تم االطالع عىل األدب النظري الذي تناول تعليم األطفال عن بعد وك
ي استخدمتها الدراسات السابقة . 

ي ضوء  ماسبق تم اعداد االستبيان الذي تكون من )بعض االستبيانات الت 
ز
( 65وف

: 6فقرة موزعة عىل )  ( مجاالت رئيسةهي

المتتعلقة  المشكالت روس،المشكالت المتعلقة باألطفال،المشكالت الصحية والنفسية، المشكالت المتعلقة بالد
نت   باألهل، المشكالت االقتصادية  والمشكالت الفنية المتعلقة باستخدام االني 

، موافق إىل حد  ما، موافق بوكل فقرة من فقرات االستبيان  لها ثالثة  بدائل لإلجابة هي )    شكل موافق بشكل كبي 
 قليل(. 

 لالستبيان  الصدق الظاهري

بية وعلم النفس بعد إعداد الصيغة ا      ي الي 
ز
ز ف ز المتخصصن  ألولية لالستبيان تم عرضها عىل مجموعة من المحكمن 

، إذ طلب منهم تحكيم فقرات االستبيان، وكان14من جامعات اإلرساء واألقص واالسالمية، بلغ عددهم  )
ً
 ( محكما

باإلضافة  إليم، تنتىمي  الذي مجاللل الفقرة انتماء ومدى اللغوية، الصياغة مناسبة درجة عىل الحكم ذلك من الغرض
ز حصلت  اإلضافة، وإجراء أو الحذف إىل ي ضوء أراء المحكمن 

ز
) فقرة عىل موافقة ( 45)التعديالت الالزمة. وف

ح المحكمون ( فقرة ،12(، وعدلت)%100 ح وبعد إجراء التعديالت أصبإضافة بعض الفقرات وحذف بعضها. واقي 
:  ( مجاالت رئيسة6( فقرة، موزعة عىل )68من )االستبيان بصورتم النهائية مكون   هي

 ( فقرة19( فقرة                       المشكالت المتعلقة بالدروس)13المشكالت الصحية والنفسية)

 ( فقرة14( فقرة                       المشكالت تتعلق باألهل)11المشكالت المتعلقة باألطفال)

   ( فقرة   4المشكالت االقتصادية)

نت  ( فقرة7) المشكالت الفنية المتعلقةباستخدام االني 

 )  صدق بناء االستبيان)االتساق الداخل 

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

( معلمة من معلمات أطفال الروضة ومن خارج عينة الدراسة، وذلك لحساب معامل االتساق 35مكونة من )
.  والجدول)  ستبيان بالدرجة الكلية لالستبيان. معامالت ارتباط عالقة كل فقرة من فقرات اال ( يوضح 1الداخىلي
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( معامالت ارتباط عالقة كل فقرة من فقرات االستبيان بالدرجة الكلية لالستبيان 1جدول )

معامل  رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

 االرتباط

1 **0.552 18 **0.831 35 **0.759 52 0.542** 

2 **0.551 19 **0.566 36 **0.525 53 0.541** 

3 **0.665 20 **0.584 37 **0.679 54 0.566** 

4 **0.779 21 **0.534 38 **0.411 55 0.797** 

5 **0.698 22 **0.632 39 **0.745 56 0.869** 

6 **0.523 23 **0.541 40 **0.477 57 0.604** 

7 **0.554 24 **0.483 41 **0.759 58 0.509** 

8 **0.761 25 **0.683 42 **0.785 59 0.671** 

9 **0.657 26 0.710** 43 0.881** 60 0.765** 

10 **0.771 27 0.631** 44 0.722** 61 0.803** 

11 **0.633 28 0.475** 45 0.574** 62 0.603** 

12 **0.564 29 **0.565 46 0.655** 63 0.654** 

13 **0.544 30 **0.843 47 0.583** 64 0.566** 

14 **0.758 31 0.756** 48 0.657** 65 0.875** 

15 **0.642 32 0.654** 49 0.645** 66 0.716** 

16 **0.757 33 0.712** 50 0.802** 67 0.557** 

17 **0.800 34 **0.547 51 0.754** 68 0.819** 

 ( 0.01دال عند مستوى ) **

ز الفقرات والدرجة الكلية دالة إحصائيا عند مستوى ) وهذا (، 0.01أظهرت النتائج أن جميع معامالت االرتباط بن 
 يشي  إىل صدق بناء االستبيان. 

أداة الدراسة: ألجل التحقق من ثبات اداة الدراسة فقد استخدم طريقة إعادة االختبار وطريقة االتساق الداخىلي ثبات 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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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 كرونباخ2جدول )
 الفا وبطريقة اإلعادة  -( معامالت الثبات بطريقت 

معامل الثبات  مجاالت المشكالت
-بطريقة كرونباخ 

 ألفا

معامل الثبات 
 بطريقة اإلعادة

 0.718 0.842 المشكالت النفسية والصحية

 0.765 0.843 المشكالت المتعلقة بإعداد الدروس

 0.822 0.923 المشكالت المتعلقة باألطفال

 0.802 0.899 المشكالت المتعلقة باألهل

 0.868 0.924 المشكالت االقتصادية

المشكالت المتعلقة باستخدام 
نت  االني 

0.874 0.798 

 0.912 0.948 الثبات الكىلي 

ز من الجدول )     ز )-( أن قيم معامالت الثبات لمجاالت االستبيان بطريقة كرونباخ 2يتبن   0.842ألفا قد تراوحت بن 
ز )0.924 – ز تراوحت قيم معامالت الثبات بطريقة اإلعادة بن  ي حن 

ز
(.وتعد معامالت ثبات 0.868 – 0.718(، ف

 ( فانم يعد ثباتا عاليا. 0.70تجاوز)  ( إىل أن معامل الثبات إذا 2004جيدة، إذ يشي  ابو النرص )

  عل عينة الدراسة
 
 التطبيق النهان

ونية باستخدام )      ( وبعد اعدادها أرسلت GoogleFormتم تحويل النسخة النهائية لالستبيان  اىل نسخة الكي 
ي تم اختيارها 150إىل )

ي محافظة عمان الت 
ز
نة بطريقة العي ( معلمة من خالل إدارات الرياض الحكومية والخاصة ف

. وقد استجابت )   ( معلمة. 100الميرسة عير وسائل التواصل االجتماغي

 تصحيح االستبيان

( ، واعطاء اإلجابة 2( ،واعطاء اإلجابة موافق اىل حد ما العالمة )3تم اعطاء اإلجابة موافق بشكل كبي  العالمة )     
 تاىلي للحكم عىل المتوسطات الحسابية( ، وتم اعتماد التصنيف ال1موافق بشكل قليل العالمة )

 مشكلة ضعيفة   1.67    -1

 مشكلة متوسطة    2.34 -  1.68

 مشكلة حادة       3    – 2.35
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 المعالجات اإلحصائية

 : SPSSتم معالجة البيانات باستخدام الوسائل التالية من خالل تطبيق الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية     

الحسابية، واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية ولكل فقرة من فقرات االستبيان، وللدرجة الكلية لكل المتوسطات  -
 مجال من مجاالتم. 

سون، لحساب معامل الثبات بطريقة اإلعادة واستخراج عالقة الفقرة بالدرجة الكلية. و  - عادلة  م معامل ارتباط بي 
 .الفا لحساب معامل ثبات االستبيان-كرونياخ

ز  tاختبار-  لنوع لعينتن 
ً
 متوسطي درجات المعلمات تبعا

ز ؛ للتحقق من الداللة اإلحصائية للفروق بن  ز مستقلتن 
، خاص (.   الروضة: )حكومي

 عرض النتائج 

ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة 
ي تعائز
النتائج الخاصة بالسؤال االول الذي نص ة عىل: ما المشكالت الت 

ي ظل جائ
ز
 حة كورونا؟عن بعد ف

لإلجابة عىل هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت    
 ( يوضح ذلك 3االستبيان، وكذلك لفقرات االستبيان ككل، والجدول )

ي منها 3جدول )
ي تعائز

ات من المعلم( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت  المشكالت الت 
ي ظل جائحة كورونا

ز
 . تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

المتوسط  المجال الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة

المشكالت الفنية المتعلقة  6
نت  باستخدام االني 

 مرتفع 1 0.339 2.344

 متوسط 2 0.289 2.319 المشكالت المتعلقة باألهل 4

المتعلقة بإعداد المشكالت  2
 الدروس

 متوسط 3 0.269 2.302

 متوسط 4 0.421 2.283 المشكالت االقتصادية 5

 متوسط 5 0.326 2.282 المشكالت المتعلقة باألطفال 3

 متوسط 6 0.293 2.281 المشكالت النفسية والصحية 1

                 0.255 2.301 المتوسط العام للمشكالت           
 متوسط
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من الجدول ) ز من مشكالت عديدة توزعت عىل ستة مجاالت 3يتبن  ( أن معلمات اطفال الروضة يعانن 
ي تعليم أطفال الروضة عن 

ز
ي منها المعلمات ف

ي تعائز
رئيسية،وإن المتوسط العام لكافة مجاالت المشكالت الت 

افقة فس درجة  المو بعد قد حصل عىل موافقة بشكل متوسط، وكذلك كافة المجاالت الباقية حصلت عىل ن
نت  الذي حصل عىل موافقة بشكل مرتفع وهذا يدل  باستثناء مجال المشكالت الفنية المتعلقة باستخدام االني 

ز من مشكالت عديدة ومنوعة أثناء التعليم عن بعد.   عىل أن معلمات أطفال الروضة يعانن 

 المشكالت النفسية والصحية

ي الجدول )
ز
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت النفسية ( 4تشي  النتائج المعروضة ف

ي ظل جائحة كورونا. 
ز
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي تعائز
 والصحية المتعلقة بالمعلمات الت 

ي منها 4جدول )
ي تعائز

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت النفسية والصحية الت 
ي ظل جائحة كوروناالمعل

ز
 مات من تعليم أطفال الّروضةعن بعد ف

المتوسط  الفقرة الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة

 مرتفع 1 0.634 2.390 أشعر أن أفكاري مشوشة 13

الشعور باإلرهاق النفسي خالل أيام إعطاء  11
 الدروس عن بعد

 متوسط 2 0.665 2.320

ي  3
ز
 متوسط 3 0.720 2.310 النظر عند استخدام الحاسبةغشاوة ف

ي الظهر 2
ز
 متوسط 5 0.701 2.290 آالم ف

ي شعور باإلصابة باألمراض 8
 متوسط 5 0.701 2.290 ينتابتز

 متوسط 5 0.656 2.290 أشعر بعدم االرتياح عند النوم 9

ي الكتف 5
ز
 متوسط 7.5 0.653 2.280 آالم ف

ي مع  10
نهاية إعطاء الشعور بنفاد طاقت 
 الدروس عن بعد

 متوسط 7.5 0.653 2.280

ي متوترة بشكل أكير  12
 متوسط 9 0.709 2.270 أشعر بأنتز

ي الرقبة 1
ز
ات طو آالم ف يلة والكتفلجلوسي في 

 أمام الحاسوب
 متوسط 10.5 0.687 2.250

 متوسط 10.5 0.672 2.250 اإلعياء والتعب والصداع من ضغط العمل 4

 متوسط 12 0.754 2.240 اثناءإعطاء الدروس عن بعدأتعرض للقلق  6
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

انخفاض الحماس بسبب عدم تقديم إدارة  7
 الروضةحوافئ تشجيعية ومعنوية كافية

 متوسط 13 0.706 2.190

              0.293 2.281 المتوسط العام للمشكالت          
 متوسط

ز من الجدول )        ي منها المعلمات 4يتبن 
ي تعائز
( إن المتوسط العام لمجال المشكالت النفسية والصحية الت 
ي ظل جائحة كورونا حصل عىل موافقة بشكل 

ز
ة  ، وكذلك  كافمتوسط. من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

رتفع،  " حصلت عىل موافقة بشكل مالفقرات المتعلقة بهذا المجال باستثناء الفقرة "أشعر أن أفكاري مشوشة
ز من هذه المشكالت أثناء التعليم عن بعد.   وهذا يدل عىل أن معلمات أطفال الروضة يعانن 

 المشكالت المتعلقة بإعداد الدروس 

ي الجدول )
ز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالتالمتعلقة 5تشي  النتائج المعروضة ف

ي 
ي ظل جائحة كورونا.  بإعدادالدروس الت 

ز
ي منها المعلمات  من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

 تعائز

ي منها 5جدول )
ي تعائز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت المتعلقة بإعداد الدروس الت 

ي ظل جائحة كورونا
ز
 المعلمات من تعليم أطفال الّروضةعن بعد ف

 

المتوسط  الفقرة الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة

صعوبة استخدام برنامج البور بوينت  12
لعملعروض تقديمية ذات الصلة بالدروس 

ي أعدها
 الت 

 مرتفع 1 0.653 2.410

صعوبة الدخول إىل المكتبات العربية  6
والمحلية؛ للوصول إىل معلومات ذات 

ي أعدها. 
 الصلة بالدروس الت 

 مرتفع 2 0.634 2.390

ي تحضي  الدروس  19
ز
قضاء يومي كلم بالعمل ف

 وإلقائها
 مرتفع 3 0.661 2.370

صعوبة رفع الملفات التعليمية عىل  5
 المنصة أو اجراء عمليات التعديل عليها. 

 مرتفع 4 0.644 2.360

صعوبة تخطيط حصة تعليم عن بعد  17
 تحتوي جميع أنماط التعلم لألطفال

 مرتفع 5 0.687 2.350
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

صعوبة إعداد أنشطة عملية وعرضها  1
 علىاألطفال عن بعد. 

 مرتفع 6.5 0.699 2.340

صعوبة تصحيح الواجبات المرسلة من  18
 قبل األطفال عن بعد

 مرتفع 6.5 0.728 2.340

صعوبة استخدام محركات البحث  2
المتنوعة؛ للوصول إلىمعلومات وحقائق 

ي أعدها. 
 ذات صلة بالدروس الت 

 متوسط 9 0.706 2.310

اتيجيات التقويم  14 قلة إلمام المعلمة باسي 
 المناسبة لطفل الروضة وأدواتها

 متوسط 9 0.720 2.310

صعوبة أعداد العاب تفاعلية لألطفال  16
 دلعرضها عن بع

 متوسط 9 0.647 2.310

صعوبة حفظ الملفات وإجراء عمليات  3
الحذف والنقل واإلضافة عليها ذات 

ي أعدها. الصلة بالدروس 
 الت 

 متوسط 11 0.718 2.300

 CLASSقلة اإللمام باستخدام برنامج ) 13
POINT لعمل مسابقات تفاعلية )

 والتواصل مع األطفال

 متوسط 12 0.743 2.290

صعوبة دمج النصوص والرسومات  7
والصور واألصوات بملف تعليىمي 

 محوسب. 

 متوسط 13 0.653 2.280

صعوبة طباعة النصوص والتقارير ذات  8
ي أعدها عىل برنامج الصلة بالدروس 
الت 

 الورد

 متوسط 14.5 0.617 2.270

 متوسط 14.5 0.679 2.270 صعوبة إجراء االختبارات لألطفال عن بعد 11

ي تعمل الروضة  15
عدم وضوح األهداف الت 

ي ضوئها
ز
 ف

 متوسط 16 0.716 2.250

اكسل لعمل صعوبة استخدام برنامج  9
ي 
قاعدة بياناتتخص مجموعة األطفال الت 

 ادرسها. 

 متوسط 17 0.733 2.220
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 المشكالت الت 

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

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

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

صعوبة إعداد االختبارات وطباعتها  10
 بواسطة الحاسوب وارسالها. 

2.190 0.761 
 متوسط 18

ي من  4
وئز يد اإللكي  صعوبة التعامل مع الير

حيث إرسال الرسائل واستقبالها والرد 
 عليها لألهل. 

2.180 0.744 
 متوسط 19

 متوسط 0.269 2.302 المتوسط العام للمشكالتالمتعلقةبإعدادالدروس

ز من الجدول ) ي منها المعلمات 5يتبن 
ي تعائز
( أن المتوسط العام لمجال المشكالت المتعلقة بإعداد الدروس الت 
ي ظل جائحة كورونا قد حصل عىل موافقة بشكل 

ز
افة ك  وكذلك متوسط،من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي تحمل االرقام  )
ي 18، 1، 17، 5، 19، 6، 12الفقرات  المتعلقة بهذا المجال ، باستثناء الفقرات الت 

( الت 
ة تتعلق  ز من مشكالت كثي  حصلت عىل موافقة بشكل مرتفع  وهذا يدل عىل أن معلمات أطفال الروضة يعانن 

ي إعداد الدروس أثناء التعليم عن بعد. 
ز
 ف

  لقة باألطفالالمشكالت المتع
ي الجدول )   

ز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6تشي  النتائج المعروضة ف

ي ظل جائحة كورونا. 
ز
ي منها المعلمات  من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي تعائز
 للمشكالتالمتعلقةباألطفااللت 

  من(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت ال6جدول )
 
  تعان

ها متعلقة باألطفال الت 
  ظل جائحة كورونا

 
 المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

المتوسط  الفقرة الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة

ز األطفال خالل  7 انخفاض تركي 
ونية  الحصصااللكي 

 مرتفع 1 0.704 2.360

التعبي  انخفاض قدرة األطفال عىل  3
 اللغوي

 مرتفع 2 0.657 2.350

صعوبة جذب انتباه األطفال خالل  2
ونية  الحصص االلكي 

 مرتفع 3 0.755 2.340

صعوبة التفاعل مع األطفال خالل  1
ونية  الحصص االلكي 

 متوسط 4 0.631 2.310

انخفاض قدرة األطفال عىل التذكر خالل  8
ونية  الحصص االلكي 

 متوسط 5 0.662 2.310
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 المشكالت الت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من الجدول  يتبن 
( أن المتوسط 6)

العام لمجال 
المشكالت 

المتعلقة باألطفال 
ي منها 

ي تعائز
الت 

المعلمات من 
تعليم أطفال 
الّروضة عن بعد قد 
حصلت عىل 
موافقة بشكل 
  متوسط، وكذلك
كافة الفقرات 
المتعلقة بهذا 
المجال،  باستثناء 
ي تحمل 

الفقرات الت 
( 2، 3، 7االرقام  )

ة  ز من مشكالت كثي  ي حصلت عىل موافقة بشكل مرتفع  وهذا يدل عىل أن معلمات أطفال الروضة يعانن 
الت 

 تتعلق باألطفال أثناء التعليم عن بعد. 

 المشكالت المتعلقة باألهل
ي الجدول )تشي  النتائج المعرو 

ز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت 7ضة ف

ي ظل جائحة كورونا
ز
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي تعائز
 المتعلقةباألهل الت 

ي منها المعلمات7جدول )
ي تعائز
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت المتعلقة باألهل الت 

ي ظل جائحة كورونا
ز
 من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ز األطفال  4 انخفاض روح المنافسة بن 
ونية  خالل الحصص االلكي 

 متوسط 6 0.694 2.270

صعوبة متابعة األطفال الذين تخلفوا عن  6
 الحصص المقدمة عن بعد

 متوسط 7 0.709 2.270

ز  9 انخفاض العالقات االجتماعية بن 
ونية  األطفال خالل الحصص االلكي 

 متوسط 8 0.754 2.240

ز األطفالصعوبة عمل  11  متوسط 9 0.679 2.230 صداقات بن 

صعوبة تقييم األطفال عن بعد من خالل  5
 شاشة الحاسوب

 متوسط 10 0.671 2.210

صعوبة استمرار األطفال بمتابعة  10
ونيا  الحصص الكي 

 متوسط 11 0.715 2.210

 متوسط 0.326 2.282 المتوسط العام للمشكالت المتعلقة باألطفال

المتوسط  الفقرة الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة

ضعف تواصل األهل مع المعلمة خالل  5
 التعليم عن بعد

 مرتفع 1 0.638 2.420

المستوى التعليىمي ألولياء األمور يحد من  12
 األهل فيهافهم رسالة الروضة ودور 

 مرتفع 2 0.680 2.390

ي إصالح عطل جهاز  6
ز
تهاون األهل ف

ي متابعة الدروس 
ز
الحاسوب المستخدم ف

 عن بعد

 مرتفع 3.5 0.708 2.380
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من  يتبن 
(7 ) الجدول 

أن 
العام  المتوسط 

لمجال 

ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد قد حصلت عىل موافقة 
ي تعائز
المشكالت المتعلقة باألهل الت 

ي تحمل االرقام  )  متوسط، وكذلكبشكل 
، 6، 5،12كافة الفقرات المتعلقة بهذا المجال،باستثناء الفقرات الت 

ي 7، 2، 11،1
ز من  ( الت  حصلت عىل موافقة بشكل مرتفع، وهذا يدل عىل أن معلمات أطفال الروضة يعانن 

ة تتعلق باألهل أثناء التعليم عن بعد  مشكالت كثي 

ي حضور أطفالهم الدرس  11
ز
تهاون األهل ف
 التعليمية عن بعد

 مرتفع 3.5 0.632 2.380

ها  1 ي إرسال الواجبات وتأخي 
ز
تهاون األهل ف
 المحددعن الموعد 

 مرتفع 5.5 0.677 2.370

 األهلصعوبة عقد اجتماعات دورية مع  2
 عير المنصة

 مرتفع 5.5 0.677 2.370

نت  7 ي توفي  حئم االني 
ز
تهاون األهل ف

 لمتابعة أطفالهم الدروس عن بعد
 مرتفع 7 0.714 2.340

ي لدى األهل  13
ز
عدم وجود الوقت الكاف

لمتابعة ما أضافتم الروضة من أعباء 
ة  جديدة وكبي 

 متوسط 8 0.634 2.320

ضعف إلمام األهل بالتكنولوجيا يعرقل  10
 مواكبة األطفال للدروس التعليمية

 متوسط 9 0.631 2.310

 قيام األهل بحل األسئلة االمتحانية 3
ونيا  المقدمة للطفل من قبل المعلمة الكي 

 متوسط 10.5 0.659 2.300

ي متابعة أطفالهم  8
ز
جاز بإنتهاون األهل ف

الواجبات اليومية المرسلة من قبل 
ونيا  المعلمة إلكي 

 متوسط 10.5 0.718 2.300

قلة مبادرة األهاىلي بدعم الروضة ماديا  14
ي تنفيذ برامجها

ز
 ومعنويا للمساعدة ف

 متوسط 12 0.733 2.220

قيام األهل بحل الواجبات اليومية  4
ونيا  المرسلة من قبل المعلمة الكي 

 متوسط 13 0.682 2.200

قلة تعاون األهل مع المعلمة إثناء عرض  9
 الدروس عن بعد

 متوسط 14 0.739 2.170

المتوسطات الحسابية للمشكالت المتعلقة 
 باألهل

 متوسط 0.289 2.319
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المشكالت االقتصادية
ي الجدول )

ز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت االقتصادية 8تشي  النتائج المعروضة ف

ي منها 
ي تعائز
ي ظل جائحة كورونا. الت 

ز
 المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي منها المعلمات من 8جدول )
ي تعائز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت االقتصادية الت 

ي ظل جائحة كورونا
ز
 تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ز من  يتبن 
(8 ) الجدول 

أن 
المتوسط 
العام 
لمجال 

ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد قد حصلت عىل موافقة 
ي تعائز

المشكالت االقتصادية الت 
ي تحمل الرقم  )  متوسط، وكذلكبشكل 

ي حصلت 3كافة الفقراتالمتعلقة بهذا المجال، باستثناء الفقرة الت 
( الت 

ة أثناء عىل موافقة بشكل مرتف ز من مشكالت  اقتصادية كثي  ع  وهذا يدل عىل أن معلمات أطفال الروضة يعانن 
 التعليم عن بعد

نت  المشكالت الفنية المتعلقةباستخدام االني 
ي الجدول )

ز
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت الفنية 9تشي  النتائج المعروضة ف
نت ا ي ظل جائحة كورونا. المتعلقة باستخدام االني 

ز
ي منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

ي تعائز
 لت 

  9جدول )
نت الت  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت الفنية المتعلقةباستخداماالني 

  ظل جائحة كورونا
 
  منها المعلمات من تعليم أطفال الّروضة عن بعد ف

 
 تعان

 

المتوسط  الفقرة الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الموافقة

ي توفرها إدارة  3
قلة الموارد المالية الت 

 الروضة إلعداد الدروس عن بعد
 مرتفع 1 0.648 2.380

 متوسط 2 0.743 2.290 تكاليف االتصاالت مع األهاىلي واألطفال 4

ي التعليم  2
ز
عدم تناسب الجهد المبذول ف
ي مع الراتب الذي استلمم

وئز  االلكي 
 متوسط 3 0.679 2.270

اء جهاز حاسوب خالل جائحة   1 صعوبة رسر
 كورونا

 متوسط 4 0.761 2.190

 متوسط 0.421 2.283 المتوسط العام للمشكالت االقتصادية

المتوسط  الفقرة الرقم
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 التفسي   الرتبة

افتقار التعليم عن بعد أسلوب التفاعل  3
ز المعلم والطالب  واالتصال المبارسر بن 

 مرتفع 1 0.668 2.410
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ز   يتبن 
من 

ي منها المعلمات 9الجدول )
ي تعائز
نت الت  ( أن المتوسط العام لمجال المشكالت الفنية المتعلقة باستخدام االني 

ي تحمل  اال مرتفع، وكذلكمن تعليم أطفال الّروضة عن بعد قد حصلت عىل موافقة بشكل 
رقام ) الفقرات الت 

بشكل متوسط وهذا يدل عىل أن معلمات أطفال  (  اما الفقرات الباقية فقد حصلت عىل موافقة3،6،7،4
نت أثناء التعليم عن بعد ز من مشكالت فنية تتعلق  باستخدام االني   الروضة يعانن 

ي منها معلمات 
ي تعائز

ي المشكالت الت 
ز
ي :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

لنتائج الخاصة بالسؤال الثائز
 الّروضة )حكومي أو خاص(؟األطفال من تعليم أطفالهن عن بعد حسب نوع 

لإلجابة عىل هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الستجابات معلمات رياض 
(للعينات المستقلة للتأكد Tاألطفال عىل أداة الدراسة بحسب كل مجال من مجاالتها كما تم استخدام اختبار )

 ( يوضح ذلك. 10من داللة الفروق والجدول )

ي منها معلمات 10جدول )
ي تعائز

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشكالت الت 
، خاص(  أطفال الرياض بحسب نوع الروضة)حكومي

نوع  مجاالت المشكالت
 الروضة

المتوسط  العدد
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 المشكالت النفسية والصحية

 

 0.25 2.30 48 حكومي 

 0.32 2.25 52 خاص

نت إثناء تقديم الحصص 6  مرتفع 2 0.667 2.400 انفصال االني 

نت داخل المدرسة مما  7 ضعف شبكة اإلني 
ونيايعرقل أداء الحصة   الكي 

 مرتفع 3 0.651 2.388

ة المشكالت المتعلقة بالصوت والصورة  4 كير
اضية عن بعد  أثناء الحصص االفي 

 مرتفع 4 0.693 2.380

نت  1 ي المدارس من اني 
ز
قلة اإلمكانات المادية ف

 وأجهئة كمبيوتر

 متوسط 5 0.720 2.310

عدم توافر الوقت لحضور الدورات التدريبية  5
ي مجال 

ز
ي ف

وئز  التعليم اإللكي 
 متوسط 6 0.705 2.260

الدورات التدريبية الستخدام منظومة التعليم  2
 عن بعد

 متوسط 7 0.716 2.250

المتوسط العام للمشكالت الفنية المتعلقة باستخدام 
نت  االني 

 مرتفع 0.339 2.344
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اإلنسان وألغز

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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المشكالت المتعلقة بإعداد 
 الدروس

 

 0.23 2.29 48 حكومي 

 0.29 2.30 52 خاص

 المشكالت المتعلقة باألطفال

 

 0.29 2.27 48 حكومي 

 0.35 2.28 52 خاص

 المشكالت المتعلقة باألهل

 

 0.23 2.36 48 حكومي 

 0.32 2.27 52 خاص

 المشكالت االقتصادية

 

 0.39 2.21 48 حكومي 

 0.44 2.34 52 خاص

المشكالت المتعلقة باستخدام 
نت  االني 

 

 0.35 2.36 48 حكومي 

 0.32 2.32 52 خاص

  تتعرض لها 
المشكالت الت 

 المعلمات

 ) األداة ككل(

 0.22 2.31 48 حكومي 

 0.28 2.29 52 خاص

ز من الجدول )        ي متوسط استجابات معلمات األطفال عىل أداة الدراسة 10يتبن 
ز
( وجود فروق ظاهرية ف

ي الستجابات معلمات رياض األطفال  ، خاص(، إذ نجد بأن المتوسط الحسائر تعئى لمتغي  نوع الروضة )حكومي
( . وللتأكد من داللة هذه الفروق 2.29( بينما بلغت للقطاع الخاص )2.31الحكومية عىل األداة ككل قد بلغت )

 ( يوضح ذلك 11( للعينات المستقلة  والجدول )Tتم استخدام اختبار )

ي استجابات معلمات رياض األطفال بحسب نوع T( اختبار )11جدول )
ز
( للعينات المستقلة لفحص الفروق ف

 الروضة ) حكومي ، خاص(

درجات  tقيمة  مجاالت المشكالت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المشكالت النفسية 
 والصحية

0.934 98 0.353 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المشكالت المتعلقة 
 بإعداد الدروس

-0.137 98 0.891 

المشكالت المتعلقة 
 باألطفال

-0.211 98 0.833 

المشكالت المتعلقة 
 باألهل

1.568 98 0.120 

المشكالت 
 االقتصادية

-1.584 98 0.116 

المشكالت المتعلقة 
نت  باستخدام االني 

0.532 98 0.596 

ز من الجدول )          ي منها معلمات 11يتبن 
ي تعائز

ي المشكالت الت 
ز
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

األطفال من تعليم أطفالهن عن بعد حسب نوع الّروضة )حكومي أوخاص(، لألداة ككل وللمجاالت الفرعية 
ز )المكونة لألداة إذ تراوحت قيمة مستوى الداللة لها  (، ومن المالحظ بأن هذه القيم 0.891-0.116جميًعا بن 

ز بالرياض 0.05جميعها أكير من مستوى الداللة ) (.وهذا يدل عىل معاناة كل من معلمات األطفال الملتحقن 
ز بالرياض الخاصة.   الحكومية معلمات االطفال الملتحقن 

 : النتائج مناقشة 

ي  المشكالت ما :عىل ينص الذي بالسؤاالالول  المتعلقة النتائج مناقشة .
ي  الت 

 أطفال تعليم من المعلمات منها تعائز
ي  بعد عن الّروضة

ز
 كورونا؟ جائحة ظل ف

 جميع وأن مجاالت، ستة عىل توزعت مشكلة (68) من  يعانون الروضة أطفال معلمات  نإ الدراسة نتائج أظهرت  
 المتعلقة الفنية بالمشكالت المتعلق المجال باستثناء متوسط  بشكل  موافقة درجة عىل حصلت  المجاالت 
نت باستخدام  ( فقرة حصلت 23إن) الدراسة نتائج أشارت كما  مرتفع، بشكل  موافقة درجة عىل حصل الذي االني 
 الدعم وقد يرجع معاناة المعلمات إىل ضعف  المشكالت  مجاالت  مرتفع توزعت عىل  جميع  بشكل موافقة عىل
، ي
ات تبادل  وقلة التدريبية،  الدورات وقلة ، التقنية األجهئة تكلفة وارتفاع المالية تالمخصصا وقلة التقتز  الخير

ي  الجيدة المعدات و وقلة األجهئة المهنية،
ز
ونية، التعليم منصات ف  الوسائل تصميم عىل التدريب فرص وقلة اإللكي 

نت االتصال باالضافة إىل مشكلة. التعليمية ز  باإلني  ي  التعليم مستلئمات وتأمن 
وئز  أو الالبتوب مثل للطفل اإللكي 

  التابلت،
ً
ي  طفل من أكير  وجود مع خصوصا

ز
 ان قد يرجع السبب إىل  كما األدوات، هذه الستخدام يحتاج البيت ف

نت الكهرباء انتظام عدم ة الواجبات وأن لهم،  كما يسبب مشكلة لمما متواص بشكل االهل  واإلني  ي  الكثي 
 ترسل الت 

 .عنهم بدال الواجبات بحل القيام األمهات من تجعل المعلمات  قبل  من

ز  التواصل شبكات و الحاسوب أمام طويلة لساعات كما قد يؤدي الجلوس        اثارا  التعليمية المادة لتجهي 
ي  وآالم  الجسدية الصحة عىل سلبية 

ز
 لساعات والتفكي   العمل ضغط أن والظهر لدى المعلمات، كما الكتف ف

ز  يجعلهن مما طويلة  .العمل ضغط من التعب والصداعو  اإلعياء من يعانن 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 او مالية موارد من بعد عن التعليم متطلبات لتوفي   المعلمات مع فضال عن عدم تعاون ادارات بعض الرياض       
  .حاسوب أجهئة

ي  دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق     .
ي  (2021) مديتز

ي  التحديات أكير  أن إىل أشارت الت 
 تواجهها الت 

 العملية مع التعامل وأخرها األطفال، مع التعامل ويليها التقنيات، مع بالتعامل خاصة تحديات هي  المعلمات
امج.  التعليمية ي  دراسة نتائج ومع والير

ي  (Foti,2020) فوئ 
 جديدة معطيات خلق المدارس إغالق إن إىل توصلت الت 

بوي النشاط مواصلة أجل من عليها التغلب من البد كان وصعوبات بوية والعملية الي   هذه أدت العامة،كما الي 
ات ونية االتصال وسائل وتطوير استخدام إىل  الجديدة المتغي  ي  اإللكي 

ز
 كما .المدرسي  التعليم قبل ما مرحلة ف

هن من أكير  وصعوبات تحديات إىل األطفال رياض معلمات تعرض نتائجها أظهرت  األطفال أعمار أن حيث غي 
ز  تراوح ي  المالكي  دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج واتفقت  . سنوات (6-4) عمر بن 

ي  (2020) وداغستائز
 الت 

ي  معوقات وجود إىل توصلت
ز
ونية للمنصات المعلمات استخدام ف  وضعف المالية الموارد قلة أهمها من اإللكي 

نت شبكة ت المدرسة داخل اإلني  افية المعلمة وأدوار مهام وكير امج وضعف اإلرسر  باستخدام الخاصة التدريبية الير
 .التعليمية المنصات

ي  (2014) عوده، وعوده دراسة نتائج مع اتفقت كما   
ي  العوائق بعض وجود إىل توصلت الت 

 استخدامهم تعيق الت 
ي  واالتصال المعلومات التكنولوجيا

ز
ي  التدريب بضعف مرتبط وهو التدريس ف

ز
 المعلومات تكنولوجيا توظيف كيفية ف

ي  واالتصال
ز
 .التدريس ف

ي  المتعلقة النتائج مناقشة
ي  إحصائية داللة ذات فروق توجد هل ::عىل ينص الذي:بالسؤااللثائز

ز
 المشكالت ف

ي 
ي  الت 

 ؟)خاص أو الّروضة )حكومي  نوع حسب بعد عن أطفالهن تعليم من األطفال معلمات منها تعائز

ي  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج اظهرت   
ز
ي  المشكالت ف

ي  الت 
 األطفال معلمات منها تعائز

 المكونة الفرعية وللمجاالت  ككل لألداة خاص( أو الّروضة )حكومي  نوع حسب بعد عن أطفالهن تعليم من
 لألداة. 

ة عانت منها المعلمات بغض النظر عن  إىل ان  ذلك وقد يرجع    التعليم عن بعد قد أثار مشكالت جديدة وكبي 
ي 
وئز ي تدرس فيها، فالتعليم عن بعد فرضم عليهن متطلبات جديدة تتعلق بالتعليم االلكي 

نوع الروضة الت 
رار أن اقباالضافة اىل عملم مما ادى إىل بذل جهود مضاعفة من اجل تقديم الدروس لالطفال عن بعد. حيث 

ي ظل جائحة كورونا، كما ان غالبية الرياض الحكومية 
ز
التعليم عن بعد تعد تجربة جديدة لكل معلمات الروضة ف

ي عن بعد. 
وئز  والخاصة لم تطبق اي نوع من أنواع التعليم االلكي 

 : االستنتاجات

ي  -  
 المتعلقة الفنية المشكالت :هي  مجاالت  ستة عىل توزعت مشكلة (68) من الروضة أطفال معلمات تعائز
نت، باستخدام  االقتصادية، المشكالت الدروس، بإعداد المتعلقة باألهل، المشكالت المتعلقة المشكالت االني 
 بشكل موافقة عىل حصلت المجاالت  وجميع .والصحية النفسية والمشكالت باألطفال، المتعلقة المشكالت
نت، فقد باستخدام المتعلقة الفنية بالمشكالت المتعلق المجال عدا متوسط،  بشكل موافقة عىل حصل االني 
  .مرتفع
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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
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واأل  ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جئئ  أو ي إىل المؤد كسجن 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نئفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهئة الحديثة مثل جهاز الرنن 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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