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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مدينة  2020أولياء األمور للتعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا للعام الدراسي  تتصورا [
 
ف

 ] السعوديةالرياض بالمملكة العربية 

 

  ] الدورسيراشد عامر إعداد الباحث:  [

ف تربوي باإلدارة العامة للتعليم  [  ] الرياضبمنطقة مشر

 

 

 ملخص الدراسة

  واعتمدت Covid-19التعرف عىل تصورات أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمةهدف اللحث الحاىلي إىل       
ي لمناسبتم للدراسة الحالية  وتكون مجتمع الدراسة من )

( فرد من اخأرس السعودية 100الدراسة المنهج الوصفز
  وتد تم ايتيار كام  مجتمع الدراسة كعينة للدراسة وذلك للتعرف 2020لجامغي )المجتمع السعودي( للعام ا

ي المملكة العربية السعودية  وتمثلت أداة  Covid-19عىل تصورات أولياء اخأمور عن التعليم عن بعد أثناء أزمة
ز
ف

ي استلانة لجمع البيانات  حيث تم تصميمها وتطويرها من تل  اللاحث ب
ز
ع عىل عد االطال الدراسة الحالية ف

( فقرة ذات الصلة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل أن 29الدراسات السابقة ذات الصلة  وتكونت من )
ي )هناك وغي ومعرفة لدى أولياء اخأمور  (  وبلغ االنحراف 4.20بجائحة كورونا   حيث بلغ متوسطها الحسائ 

ي واجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم الذهاب (  كما أن هناك العديد من  0.43المعياري )
المشكالت التعليمية الت 

ز الطالبللمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة كورونا  وذلك مث   ية   ووجود مشكالت تقنغياب رو  المنافسة بي 
ي يتم الحصول عليها نتيجة عدم الذهاب 

نت ومشكالت الحاسب اآلىلي  وتلة المعلومات الت 
مث  بطء اإلني 

ي لهذه المشكالت التعليمية )ةسللمدر  (  0.47(  واالنحراف المعياري )4.04  حيث بلع المتوسط الحسائ 
امن مع التعليم وأوصت هذه الدراسة بأهمية  ز ز لتوظيف التعليم عن ُبعد بالي  تنميم دورات تدريبية للمعلمي 

ز المدرسة واخأرسة من أج  تحقيق التعاون  ي تفعي  الالنمامي  والعم  عىل توثيق الصلة بي 
ز
ك ف تعليم عن المشي 

 ُبعد. 

.  كلمات مفتاحية:  ي
وئز  التعليم عن بعد  جائحة كورونا  تصورات أولياء اخأمور  التعليم اإللكي 
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Abstract 

The aim of this research is to identify parents' perceptions of distance education during the Corona 

pandemic, and the study adopted the descriptive approach for its relevance to the current study, and 

the study population consisted of (100) members of Saudi families (Saudi society) for the academic 

year 2020, and the entire study population was selected as a sample to study in order to get acquainted 

with parents' perceptions of distance education during the pandemic in the Kingdom of Saudi Arabia, 

and the current study tool was a questionnaire to collect data, as it was designed and developed by the 

researcher after reviewing relevant previous studies, and it consisted of (29) related paragraphs to the 

subject of the study. The study found that there is awareness and knowledge among parents of the 

Corona pandemic, as its arithmetic average reached (4.20), and the standard deviation reached (0.43), 

and there are many educational problems that faced parents as a result of not going to schools due to 

the Corona pandemic, and that such as the absence of competition among students, the presence of 

technical problems such as slow Internet and computer problems, and the lack of information obtained 

as a result of not going to school, as its arithmetic average reached (4.04), and the standard deviation 

(0.47). This study recommended the importance of organizing training courses for teachers to employ 

remote education in conjunction with regular education, and work on strengthening the link between 

the school and the family in order to achieve cooperation in activating distance education. 

Keywords: Distance Education, Corona pandemic, Parents' perceptions, E-Learning. 

 المقدمة: 

ي كثي  من الدول  مما أدى إىل توتف الحياة 
ز
وس كورونا ف ي العالم هذه اخأيام هو انتشار في 

ز
يعتي  الحدث اخأكي  ف

ي كثي  من اللالد  حيث استطاع إغالق المصانع والمتاجر ودور العلادة وفرض حمر التجوال  وأدى إىل  البرسر 
ز
ية ف

ي تلاه بها العالم  اليوم نجد أكي  الدول الصناعية ال تستطيع 
كشف حقيقة التكنولوجيا العالمية الهشة الت 

ات الطبية المت وس القات   وعجزت المختي  قدمة إىل اآلن من القيام بواجبها مع وفرة الوتوف أمام هذا الفي 
وس هو تحدي علىمي للعالم بأنم ال يستطيع القضاء عىل أضعف المخلوتات   اإلمكانيات المادية  وكأن هذا الفي 

وس كورونا)السعودي  ي مواجهم في 
ز
(  ومن يالل ظهور 73  ص2020لقد ظهر لقد ضعف المنمومة الدولية ف

  وانتشا
ً
وس كورونا مؤيرا ز  والرذاذ المتطاير أثناء السعال  في  ز الناس عن طريق االيتالط مع المصابي  ره بي 

ي درجة الحرارة  السعال  ضيق 
ز
والعطس ولمس أدوات المصاب أو المصاب ذاتم  مما يسبب الحىم  وارتفاع ف

)371  ص2020التنفس )أبوشخيدم  ي (  2020(  وتد أوضحت العديد من الدراسات السابقة مث  دراسة العتيت 
ي واجهت أولياء اخأمور بصفة عامة والطالب Gerstman (2020ودراسة 

(  أن هناك العديد من التحديات الت 
بصفة ياصة بسبب جائحة كورونا  ومن أهم هذه التحديات إغالق المدارس وتوتف الحركة التعليمية  مما 

 أدى إىل ظهور ما يسىم بالتعليم عن بعد. 

ي اعتلت ويعد ظهور التعليم عن بعد است
ي الت  بوية لموجة التقدم التكنولوج 

جابة حقيقية من تل  المؤسسات الي 
ي 2020العالم كلم  فقد أوضحت العديد من الدراسات السابقة مث  دراسة مقدادي )

(  ودراسة الحافظز
ي حياة الطالب؛ حيث أنها تدمجهم 2020(  ودراسة جرا )2020)

ز
 ف
ً
 مهما
ً
( أن التكنولوجيا تلعب دورا

 فعالية وتستثي  لديهم حب االكتشاف والتجريب  لذا نجد معمم الطالب وتساع
دهم عىل التعليم بشك  أكير

ي ك  مكان بغض 
ز
 بالتكنولوجيا وبكافة أشكالها وأدواتها  فوسائ  التعليم عن بعد تتوفر لألفراد ف

ً
يهتمون اهتماما

ي التعليم عن 
ز
ي النمر عن الوتت  وهي ما تستخدمم المواتع المتخصصة ف

 بعد أو الجامعات كالفيديوهات الت 



   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – السابعالمجلد 

 
ي   – 15                                                          (   -  231 211) ص: و  البحث األ –الثان

 
ين الثان   م 2020 – تشر

 

213 
ي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 2020تصورات أولياء األمور للتعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا للعام الدراسي          الدورسي     

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تعرض عىل 
امج الت  ي أوتات فراغهم أو الي 

ز
يقوم المعلمون بتسجيلها ومن ثم يقوم الطالب بمشاهدتها ف

نت كوسائ  التواص  االجتماغي الفيسبوك 
ي تبث المواد التعليمية أو المراسالت عن طريق االني 

التلفزيونات والت 
يد   واليوتيوب أو الي 

. وتويي  ي
وئز  االلكي 

بوية واخأحداث الجارية  ي المجال الي 
ز
والمملكة العربية السعودية كانت مواكلة للتطورات التكنولوجية الحديثة ف

ي الكثي  من الدول حول العالم لذا 
ز
ز من البرسر ف وس كورونا الذي أصب  يهدد حياة الماليي   بعد انتشار في 

ً
رسيعا

 عىل 
ً
ي بدي  للطالب يوفا

ز
بية والتعليم بإعفكرت المملكة ف ي ك  اللالد وتامت وزارة الي 

ز
ي توتفت ف

داد الدراسة الت 
ي تعليم الطللة والطللات عن بعد  كي يتمكن جميع الطالب من 

ز
ي تستخدم ف

منصة تعليمية للتعليم عن بعد والت 
ونية. ويمكن لجميع الطال  ها من يالل هذه المنصة اإللكي  ي يتم نرسر

ي  بالحصول عىل الدروس اليومية الت 
ز
ف

ي اخأيام 
ز
ة حيث انطلقت هذه المنصة ف ي هذه الفي 

ز
ي ف
وئز ي الدروس بشك  إلكي 

ي المنصة وتلف 
ز
المملكة التسجي  ف

 حيث يقوم الطللة بالديول عىل 
ً
اخأوىل من بدء اخأزمة  وهي تهدف إىل تقديم دروس تعليمية للطللة مجانا

دون تحم  أية تكاليف وذلك من دون استهالك  المنصة وكذلك أولياء اخأمور والقيام بتصف  ك  المحتويات من
نت  ويتمكن الطالب من استماع الدروس من يالل  ىلي لشلكة اإلني 

ز اك الميز اللاتة للموباي  وكذلك االشي 
ي المنصة ومن ثم ايتيار المرحلة الدراسية التابع لها والقيام بمتابعة الدروس. 

ز
 تسجيلم ف

ي هذه الورتة اللحثية 
لتتحدث عن تصورات أولياء اخأمور عن التعليم عن بعد أثناء ومن يالل ذلك  تأئ 

ي المملكة العربية السعودية  Covid-19أزمة
ز
تعليم الرياض  حيث تتطرق إىل التعليم عن بعد وإىل جائحة   –ف

ي بعد ذلك الخاتمة لتوض  ما تم التوص  إليم من يالل اللحث. 
 كورونا  ثم تأئ 

 مشكلة الدراسة: 

 
ً
 العالم حدثا

َ
ِهد
َ
ي أنحاء العالم  أزمة هائلة  تد تكون هي اخأيطر  ش

ز
  منها مجال التعليم ف

ً
ة  هدد مجاالٍت كثي 

ً
جلال

َلت جائحة كورونا " ي الزمن الحديث  حيث تسب ة
ز
ي انقطاع أكير من )Covid19ف

ز
(  مليار طالب عن التعليم 1.6" ف

ي )
ز
َرت تعل161ف ي تر ة

  منها المملكة العربية السعودية  الت 
ً
ز ( بلدا اء من يوم االثني 

ً
ه ١٤٤١/ ٧/ ١٤يق الدراسة ابتد

ي المملكة العربية السعودية  ولكن 
ز
(  ف ي

ي جميع مدارس ومؤسسات التعليم )العام  واخأهىلي  والجامغي  والفتز
ز
ف

أكدت الوزارة عىل استمرار العملية التعليمية من يالل وسائ  التكنولوجيا المتعددة  وبذلك واجهت اخأرس 
ار العملية التعليمية من المنازل. واخأرسة ُمدرَكة أهمية التواص  مع المدرسة خأبنائها  كما أشارت تحدياٍت الستمر 
( ي ي 2020دراسة العتيت 

ز
ز اخأرسة والمدرسة  ولألرسة دور مهم ف كة بي 

 العملية التعليمية هي عملية مشي 
ة
( إىل أن

 إىل أن ِحرص اخأرسة عىل استمرار السغي لمعرفة المهام المنوطة بها  والسل  الكفيلة لتحقيقها  وأ
ً
 شارت أيضا

ي تلك التحديات  والوصول 
ز
تعليم أبنائها  جعلها تواجم تحدياٍت؛ لذلك رأى اللاحث أهمية الموضوع  واللحث ف

حات لحلها  وذلك من يالل معرفة تصورات أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا  وعليم فإن  إىل مقي 
: ما تصورات أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمةمشكلة الدراس ي التساؤل الرئيسي التاىلي

ز
 ؟Covid-19ة تتمث  ف

 

 

 

 



   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – السابعالمجلد 

 
ي   – 15                                                          (   -  231 211) ص: و  البحث األ –الثان

 
ين الثان   م 2020 – تشر

 

214 
ي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 2020تصورات أولياء األمور للتعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا للعام الدراسي          الدورسي     

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أسئلة الدراسة: 

ي التعرف عىل ما تصورات أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة
ز
؟ Covid-19يتمث  التساؤل الرئيسي للدراسة ف

: ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من   التساؤالت الفرعية وهي كما يىلي

 ( ما مستوى معرفة أولياء اخأمور ووعيهم بجائحة كورونا؟1

 ( ما مدى تصور ووجهة نمر أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا؟2

ي واجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم الذهاب للمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة  3
( ما المشكالت التعليمية الت 

 ورونا؟ك

 أهداف الدراسة: 

ي التعرف عىل تصورات أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة
ز
  Covid-19يتمث  الهدف الرئيسي للدراسة ف

 :  ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من اخأهداف الفرعية وهي كما يىلي

 ( التعرف عىل وغي أولياء اخأمور عن جائحة كورونا. 1

 اء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا. ( دراسة تصور ووجهة نمر أولي2

ي واجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم الذهاب للمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة  3
( معرفة المشكالت التعليمية الت 

 كورونا. 

 أهمية الدراسة: 

ثناء أ تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تتناولم وهو تصورات أولياء اخأمور للتعليم عن بعد 
: Covid-19أزمة    ويمكن توضي  ذلك عىل النحو التاىلي

 ( التعرف عىل التطور النمري الخاص بمفهوم التعليم عن بعد أثناء أزمة جائحة كورونا. 1

ز أولياء اخأمور من اخأرس السعودية. 2  ( نرسر ثقافة التعليم عن بعد بي 

جائحة كورونا والدور الذي لعلم هذا النوع من  ( تتض  أهمية هذه الدراسة من أهمية التعليم عن بعد أثناء3
ة لمساعدة اخأرس والطالب للتغلب عىل هذه اخأزمة.  ي هذه الفي 

ز
 التعليم ف

( تقديم إضافة إىل المكتلة العربية بوجم عام  والمكتلة السعودية بوجم ياص تتعلق بموضوع تصورات أولياء 4
 من المعلومات عن هذا الموضوع    حيث Covid-19اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة

ً
توفر هذه الدراسة تدرا

ي أجريت عنم. 
 وذلك لندرة الدراسات الميدانية الت 

ودراسة  Covid-19( يمكن أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أيرى تقيس أهمية التعليم عن بعد أثناء أزمة5
ي تناولتها الدراسة الحالية. 

ات الت  ات أيرى غي  المتغي   متغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي من يالل اللحث والتقصي عند إجراء الدراسة فيما يختص  (6
ز
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ز
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ز
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 اإلطار النظري: 

 التعليم عن بعد: 

  :مفهوم التعليم عن بعد 
ز من يالل تفاعلهم مع  يعرف التعليم عن بعد عىل أنم "عملية تنميمية ومستجدة تشبع احتياجات المتعلمي 
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ً
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ز
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
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  :خصائص التعليم عن بعد 
ي يدمة التعليم حيث أنم يدعم التوجم نحو 

ز
يعتي  التعليم عن بعد أحد أحدث ابتكارات تسخي  التكنولوجيا ف

تحديث التعليم ويعزز امكانات الطالب لفهم واستثمار تدرات اخأجهزة التكنولوجية من يالل فهم لغة اآللة 
ي مهامهم اليومية الت

ز
ها ف ي مجتمعات القرن وتسخي 

ز
عليمية مما يرفع استعدادهم لالندماج ف

ين)السليمان  : 15 ص2018العرسر  (  ومن يالل ذلك يمكن توضي  يصائص التعليم عن بعد عىل النحو التاىلي

ز بالتعلم  وذلك باستخدام وسائط  - توفي  آلية توصي  رسيعة ومضمونة للوسائط التعليمية إىل اخأفراد المعنيي 
ها من الوسائط التكنولوجية المتقدمة .  اتصال متعددة  تعتمد عىل المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية وغي 

حصول الطالب عىل المعلومات وتواعد البيانات عىل شلكة االتصاالت العالمية والتحدث مع زمالئهم عىل  -
ي جماعات الحوار أو النقاش)مقدادي 

ز
ة والمشاركة ف  (. 101  ص2020الهواء ملارسر

ز بم وذلك لمرونة هذا النوع ي - ي تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية للملتحقي 
ز
ساعد هذا النوع من التعليم ف

 من التعليم وانسجامم مع متطللات الحاجة وسوق العم . 

 يعتمد عىل الوسائط التكنولوجية الحديثة ووسائ  االتصال المعاضة.  -

ي أي وتت وأي مكان يوجد فيم الطالب التحرر من تيود المكان والزمان أي أن ا -
ز
لعملية التعليمية يمكن أن تتم ف

طة السمعية والفيديو والحاسوب والهاتف.   وذلك باستخدام وسائط تعليمية مث  المادة المطبوعة واخأرسر

ي الحديثة مث  توفر الدافعية للمتعلم والمرونة ل -
بيئة انسجام هذا النمط من التعليم مع ملادئ التعليم اإلنسائز

 (. 424 ص2019المتعلم)الرفاغي 

ي مكان وزمان التعلم  
ز
ز المعلم والطالب ف ز بالفص  بي  ويرى اللاحث من يالل ما تقدم  أن التعليم عن بعد يتمي 

ز  ي طبيعة إجراء التفاع  بينم وبي 
ز
ي التعلم عن بعد ف

ز
 عن دوره ف

ً
 جوهريا

ً
وأن دور المعلم التقليدي ايتلف ايتالفا

ز  ي مجموعة واحدة أو أكير من مجموعة  الطالب  كما يتمي 
ز
 نمام التعليم عن بعد بأنم يتم من يالل التعلم ف

ي العملية التعليمية  توفر أدوات 
ز
 الطالب والمعلم وعناض المنهج المدرسي ف

ز ويتطلب لحدوث التفاع  بي 
 تكنولوجية لالتصاالت. 

  :أهداف التعليم عن بعد 
ي مكان واحد أو عدة أماكن إلنتاج واتتناء التعليم عن بعد هو نشاط منمم يضم المخت

ز
ز واخأجهزة التعليمية ف صي 

ي توصي  المعلومة 
ز
وعرض المواد التعليمية وتقديم يدمات التطوير والتخطيط للمناهج الدراسية بما يساعد ف

ي وزيدان 
ونية )الزهرائز   2020(  وي  هدف التعليم عن بعد إىل ما يىلي )مقدادي 238  ص2018بطريقة الكي 

 (: 102ص

ز منم.  - ي المجتمع للمحرومي 
ز
ي والعلىمي والفكري ف

ز
 رفع المستوى الثقاف

ي العملية التعليمية.  -
ز
ز ف ز والمؤهلي   التغلب عىل مشكلة نقص الموظفي 

ز الطللة عىل الدراسة وتشجيعهم عليها بتحدي العوائق الجغرافية.  -  تحفي 

ز يدي المتعلم ما يؤدي إىل تض - . وضع مصادر تعليمية منوعة بي  ز ز المتعلمي   ييق فجوة الفروق بي 
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ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تقييم الطالب لوجود أدوات تقوم بتقييم درجات الطالب بناء عىل  -
ز
استخدام الوسائ  التكنولوجية الحديثة ف

ي تام باجتيازها.    
 االيتلارات الت 

ز ويستخلص اللاحث من يالل ما تقدم  أن التعليم عن بعد يهدف إىل تحقيق أهداف تطوير مهارات المعلم  ي 
ي تطوير نمام التعلم  كما يهدف إىل عدم الحاجة إىل التواجد 

ز
ي التعام  مع التكنولوجيا الحديثة ف

ز
والطالب ف

ي مكان واحد لتتم علمية التعلم  ويعتي  هذا أحد اخأهداف الرئيسية للنمام  
ز
ز والطالب ف الجسدي للمعلمي 

تطوير عملية التعلم لديهم من يالل االعتماد وي  هدف التعليم عن بعد إىل اكساب الطالب المهارات اخأساسية ل
 عىل الحصول عىل المعلومات عي  التقنيات التكنولوجية. 

  :أدوات التعليم عن بعد 
هناك العديد من اخأدوات المختلفة للتعليم عن بعد  ويمكن توضي  هذه اخأدوات عىل النحو 

)جرا    (: 161-160 ص2020التاىلي

ي ) -
 
ون يد االلكبر  (: E-mailالبر

ً
ي نمام التعليم عي  الشلكة  نمرا

ز
ي أدوات التعليم والتعلم ف

وئز يد اإللكي  يتصدر الي 
ي سهولة استخدامم  وتوفي  إمكانيات تلادل المعلومات واآلراء  وتلادل الرسائ  مع 

ز
لما يتمتع بم من مزايا تتمث  ف

 المعلم واخأتران بالوسائط المتعددة. 

.  (Chattingالمحادثة والتفاعل المبارسر ) - امن مع الغي  ز
 وتتي  الحوار أو المحادثة أو النقاش المي 

ي المؤتمرات التفاعلية:  -
ز
ز المعلم واخأتران ف ز  أو بي  ز المعلم والمتعلمي  وهي الفرصة للمحادثة والتفاع  بي 
ي االتصال  وإعطاء الجميع الفرصة للمشاركة 

ز
 من التفاعلية والمرونة ف

ً
ي  مما يتي  تدرا

ي االوتت الحقيف 
ز
امنية ف ز لي 

 .
ً
ز معا  التعليم والتعلم  كمؤتمرات التفاع  بالصوتية أو المرئية أو االثني 

ي تلادل الموضوعات أو التكليفات أو المهام أو اإلعالنات  لوحات النقاش:  -
ز
يستخدمها ك  من المعلم والمتعلم ف

 والتعليمات أو اآلراء والتساؤالت. 

ي  (List Servesقوائم اإلفادة أو المساعدة ) -
وئز يد اإللكي  يستفيد المتعلم باالتصال بها  وتص  إليهم رسائ  الي 
ي هذه القوائم  وتأيذ القوائم أحد اخأشكال التالية: أحادي االتجاه)يرتلط 

ز
ز ف كي 

  ما دام اإلرسال من أحد المشي 
ً
آليا

 باالستقلال فقط(  واخأيرى للحوار كإرسال الرسائ  إىل القائمة واستقلالها. 

ي  ارتلطت الشلكة العنكبوتية باستخدام الوسائط المتعددة فحات التعليمية عىل الشبكة العنكبوتية: الص -
ز
ف

. وهنالك نوعان  ز ي عرض المقررات وتقديمها للمتعلمي 
ز
صياغة الرسائ  بأنواعها وتقديمها وعرضها عىل الشلكة وف

 (. Interactive Web Pageية)( وصفحات الويب التفاعلStatic Web Pageمنها: صفحات الويب الساكنة )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 جائحة كورونا: 

  :وس كورونا  مفهوم فبر
ز  ويختلف هذا  ي بالصي  ي مدينة ووهان بمقاطعة هوئ 

ز
وس تنفسي جديد ظهر ف وس كورونا عىل أنم "في  يعرف في 

د المعتادة كما أن ز البرسر وتسبب أعراض نزالت الي  ي تنترسر بي 
وسات كورونا الت  ي أنواع في 

 
وس عن باف  مالفي 

ق اخأوسط التنفسية")تقرير وكالة جامعة الملك سعود بن  وس متالزمة الرسر وس سارس وفي  يختلف عن في 
 (. 10 ص2020علدالعزيز 

ي تد تسبب المرض للحيوان واإلنسان  ومن 
وسات الت  ة من الفي  وس كورونا عىل أنم "فصيلة كبي  كما ينمر إىل في 

وسات كورونا تسبب لدى او  حدتها من  المعروف أن عددا من في  ي تي 
 حاالت عدوى الجهاز التنفسي الت 

البرسر
ق اخأوسط التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة  د الشائعة إىل اخأمراض اخأشد ويامة مث  متالزمة الرسر نزالت الي 

وس كورونا كوفيد  مرض في 
ً
وس كورونا الُمكتشف مؤيرا -الوييمة )السارس(  ويسبب في 

19("Downing,2020,P.2) . 

وسات  وسات تشم  في  ة من الفي  وس كورنا هو فصيلة كبي  ويوض  اللاحث من يالل التعريفات السابقة أن في 
د الشائعة ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  كما  ز نزالت الي  او  بي 

تد تسبب طائفة من اخأمراض لإلنسان تي 
 من اخأمراض لد

ً
وسات المنتمية إىل هذه الفصيلة عددا ى الحيوانات  وهذه الساللة الخاصة من تسبب الفي 

وس  ي البرسر  كما أن المعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقال هذا الفي 
ز
وس كورونا لم تحدد من تل  ف في 

 وأثره الرسيري. 

  :وس كورونا  أنماط فبر
وس "كوفيد  ي لم تكتشف 19يندرج في 

وسات "كورونا" الت  ة إصاب " الجديد ضمن ساللة جديدة من عائلة في 
 
ً
ي مختلف اخأعمار  واخأشخاص اخأكير تأثرا

ز
وسي يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان ف   وهو مرض في 

ً
البرسر بها سابقا

ز   ز الناس عن طريق االيتالط مع المصابي  ز بأمراض مزمنة  وتد ينترسر بي  وعرضة لم هم كلار السن والمصابي 
: والرذاذ المتطاير أثناء السعال  والعطس ولمس أدوات ال ي

مصاب أو المصاب ذاتم  ومن أعراضم اللارزة اآلئ 
ء  واإلسهال  سيالن اخأنف  إضافة  ي

ي درجة الحرارة  السعال  ضيق التنفس  واإلجهاد العام  الف 
ز
الحىم  وارتفاع ف

وس كورونا  يتض  أن 371  ص2020إىل التهاب الحلق)أبوشخيدم  (  ومن يالل معرفة اخأعراض المختلفة لفي 
)علة هناك ثالثة  وس كورونا وهي عىل النحو التاىلي  (: 506-505 ص2020أنماط وبائية رئيسية لفي 

وس أو كيف تتم اإلصابة. األو  - ي المجتمعات  وال نعلم مصدر الفي 
ز
 : حاالت متفرتة تمهر ف

-  : ي
 
ز أفراد العائلة  عنقودية ) الثان ي Clustersمجموعة من اإلصابة بالعدوى تحدث بي 

ز
( ويحدث االنتقال ف

عمم هذه المجموعات من شخص آلير  ولكن يلدو أن العدوى محددة باالحتكاك الملارسر مع الشخص م
ي العائلة. 

ز
 المريض ف

ي منشآت الرعاية الصحية  وتد تم اإلبالغ عن مث  هذا النمط  الثالث:  -
ز
مجموعة من اإلصابة بالعدوى تحدث ف

ي هذه المجم
ز
ي فرنسا  واخأردن  والسعودية وتنتق  العدوى ف

ز
وعات من شخص آلير بعد إديال حالة مصابة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :وس كورونا  مصادر المعلومات المختلفة عن فبر
وس كورونا  ويمكن توضي  هذه المصادر  هناك العديد من المصادر المختلفة للحصول عىل المعلومات عن في 

 :  عىل النحو التاىلي

  (: EPAوكالة حماية البيئة ) -
ُ
 ( المعلومات الرئيسية حول المرض. EPAوفر مصادر وكالة حماية البيئة )ت

نت  إذاعة( باإلضافة إىل االتصال  وسائل اإلعالم المختلفة:  - تشك  وسائ  اإلعالم )تلفزيون  صحف  إني 
ي مع
ز
 مهما ف

ً
فة ر الشخصي )اخأطلاء  الصيادلة  اخأرسة  اخأصدتاء( أهم المصادر المعرفية الصحية وتلعب دورا
ي الوتاية منم. 

ز
ي تساعد ف

وس كورونا  والوسائ  المختلفة الت   المعلومات المختلفة عن في 

-COVIDمعلومات الصحة والسالمة العامة الحالية للوتاية من  (: CDCمركز مكافحة األمراض والوقاية منها ) -
19 . 

ي كافة الدول  وتقدم  منظمة الصحة العالمية:  -
ز
وهي المصدر اخأساسي لجميع المعلومات الصحية السليمة ف

ي حاالت الطوارئ واخأزمات؛ خأهمية الدعم النفسي عىل الصحة العامة. ومع 
ز
النصائ  حول الصحة النفسية ف

 منصة 
ً
وس أدرجت تحت مملتها حديثا ات الصحية العام Open Whoانتشار الفي  ة  بعدة لغات لتلادل الخي 

ي المجال الصخي 
ز
نت لألشخاص الذين يعملون ف وكيفية التعام  مع اخأوبئة  وكذلك توفر دورات تدريبية عي  اإلني 

وس كورونا أو الذين يستعدون لذلك)  (. Thorpe,2020,P.8لمواجهة في 

ونية:  - س  و حيث تقدم هذه المواتع والتطبيقات معلومات وإحصائيات عن في   المواقع والتطبيقات االلكبر
وس كورونا.  ازية للوتاية من في 

ي يتم من ياللها تطبيق اإلجراءات االحي 
 كورونا والطرق المختلفة الصحيحة الت 

-  : ي
 عن مصادر  التلقر

ً
 وصول الوغي والمعرفة إىل اإلنسان نقال

ً
وس كورونا وأيضا وهو وصول المعلومات عن في 

 أيرى غي  الشخص نفسم. 

ي ي المالحظة:  -
ة بحواسم الخمس. وهي المعرفة الت   توص  إليها اإلنسان من الواتع ملارسر

ي  التجربة:  -
ز
ي مخزونم المعرف

ز
ه وتصب ف ي يمر بها اإلنسان أو غي 

ي من يالل التجارب المرضية الت 
ي تأئ 
وهي الت 

 (Conway,2020,P.19فيوظفها للتعرف عىل اخأمراض المستقللية من يالل اخأعراض المرضية السابقة. )

ي يتم من ياللها الحصول عىل معلومات عن ويضيف اللاحث إىل
 ما سبق مجموعة من المصادر اخأيرى الت 

 : وس كورونا  وهي كما يىلي  في 

-  .  وسائ  التواص  االجتماغي

ونية للصحف.  -  المواتع اإللكي 

 القنوات التلفزيونية السعودية الرسمية.  -

 تنوات فضائية غي  سعودية.  -

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 يقات. إحدى الصد -

 الجلسات االجتماعية.  -

 الرسائ  النصية الواردة من الجهات الرسمية عىل الجوال.  -

 الدراسات السابقة: 

ي تناولت تصورات أولياء اخأمور عن التعليم عن بعد أثناء أزمة
  Covid-19هناك العديد من الدراسات السابقة الت 

 :  ويمكن توضي  هذه الدراسات عىل النحو التاىلي

ي )أشارت  -
ي تنمية مهارات 2020دراسة الحافظز

ز
(  إىل الكشف عن فاعلية توظيف تكنولوجيا الواتع المعزز ف

ية لدى طالب جامعة الملك علدالعزيز. وتد استخدمت المنهج   بمقررات السنة التحضي 
ً
التعلم المنمم ذاتيا

ز التجريبية والضابطة  وتكونت عينة الل ز المجموعتي  ي للمقارنة بي    وتم 52حث من )شلم التجريت 
ً
( طاللا

. وأسفرت نتائج اللحث عن وجود فروق ذات 
ً
تطوير أداة اللحث وهي علارة عن مقياس للتعلم المنمم ذاتيا

ي تدرس باستخدام 0.05داللة إحصائية عند مستوى )
 متوسظي درجات طالب المجموعة التجريبية الت 

ز ( بي 
ي )تكنولوجيا الواتع المعزز( ودرجات طالب المجموعة ا

ز
ي تدرس باستخدام )الطريقة التقليدية( ف

لضابطة الت 
 لصال  المجموعة التجريبية. 

ً
 القياس اللعدي لمقياس التعلم المنمم ذاتيا

ي ) - ي تعليم أبنائها  2020وهدفت دراسة العتيت 
ز
ي واجهت اخأرس السعودية ف

(  إىل الكشف عن التحديات الت 
ي واجهت

ي ظ ة التحديات الت 
ز
حات ف   واستخالص المقي 

ة
ي ظ ة جائحة كورونا المستجد

ز
اخأرس السعودية ف

"COVID-19( ي المسخي  واشتملت العينة عىل
 من اخأرس 412". واستخدمت المنهج الوصفز

ً
( فردا

ت الدراسة 
َ
ل  لجمع البيانات؛ وتوص ة

ً
السعودية تم ايتيارهم بالطريقة العشوائية  وتم استخدام االستلانة أداة

 الطالب لم ُيحققوا أتص استفادة إىل: أن اخأرس السعودية بال
ة
رغم من ِحرصها عىل استمرار تعليم أبنائها  فإن

ُل  الممكنة للتعليم عن ُبعد بأفض  صورة ممكنة.  ممكنة من التعليم عن ُبعد؛ إذ لم يتم توظيف جميع السُّ
ي واجهت اخأرس: عدم توفر اخأجهزة التكنولوجية لدى جميع الطالب  باإل 

جود ضافة إىل و ومن المعوتات الت 
ي بعض المناطق. 

ز
نت ف  بعض المشكالت المتعلقة بصعوبة االتصال باإلني 

ي 2020وركزت دراسة الشديفات ) -
ز
( إىل التعرف عىل واتع توظيف التعليم عن بعد بسب مرض الكورونا ف
ي  واستخدمت 

مدارس تصلة المفرق من وجهة نمر مديري المدارس فيها  وتم استخدام المنهج الوصفز
ي مدارس تصلة 145تلانة كأداة للدراسة  حيث تم توزيعها عىل عينة مكونة من )االس 

ز
 ومديرة ف

ً
( مديرا

المفرق. وأظهرت نتائج الدراسة أن واتع توظيف التعليم عن بعد بسب مرض كورونا من وجهة نمر مديري 
ي )  وجود فروق (  كما أظهرت النتائج 2.49مدارس تصلة المفرق جاء بدرجة متوسطة  وبمتوسط حسائ 

ي تقديرات أفراد عينة الدارسة لواتع توظيف التعليم عن بعد بسب مرض كورونا من 
ز
ذات داللة إحصائية ف

 لمتغي  الجنس وذلك لصال  االناث.. 
ً
 وجهة نمر مديري مدارس تصلة المفرق تلعا

ي 2020وكشفت دراسة مقدادي ) -
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
اخأردن  (  عن تصورات طللة المرحلة الثانوية ف

ي المسخي  
ي ظ  أزمة كورونا ومستجداتها  وتد تم استخدام المنهج الوصفز

ز
الستخدام التعليم عن بعد ف

ي لواء تصلة اربد  وتكونت عينة 
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
وتكون مجتمع الدراسة من طللة المرحلة الثانوية ف

ز )( طالب وطاللة ويلصت الدراسة إىل أن المتوسطات ا167الدراسة من )  3.60لحسابية تد تراوحت ما بي 
ي المرتلة 1(  حيث جاءت الفقرة )4.78 -

ز
ي إثراء التعليم لدي" ف

ز
ي تنص عىل" يعم  التعليم عن بعد ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بلغ ) ي القضاء عىل العديد من 19(  بينما جاءت الفقرة)4.7اخأوىل  وبمتوسط حسائ 
ز
( ونصها "ساعد ف

ة و  ي بلغ )المشكالت الطالبية" بالمرتلة اخأيي   3.60بمتوسط حسائ 
ً
 ايجابيا

ً
(. كما أظهرت أن هناك أثرا

 .
ً
ة جدا ي مدارس تربية تصلة اربد  بدرجة كبي 

ز
ي ضوء أزمة كورنا المستجدة ف

ز
الستخدام التعليم عن بعد ف

ي لتصورات أفراد العينة )  0.558(  وانحراف معياري )4.30حيث بلغ المتوسط الحسائ 
ً
ة جدا (  وبدرجة كبي 

 ك  . للمجال ك

وس كورونا من وجهة نمر 2020وتناولت دراسة أبو شخيدم ) - ي ظ  انتشار في 
ز
ي ف
وئز (  فاعلية التعليم اإللكي 

ي التحليىلي  وتكونت عينة الدراسة من )
ي جامعة يضوري  واعتمدت عىل المنهج الوصفز

ز
ز ف ( 50المدرسي 

ة انتشار  ي جامعة يضوري ممن تاموا بالتدريس يالل في 
ز
وس كورونا من يالل نمعضو هيئة تدريس ف ام في 

ي ظ  انتشار 
ز
ي ف
وئز ي  وكشفت نتائج الدراسة أن تقييم عينة الدراسة لفاعلية التعليم اإللكي 

وئز التعليم اإللكي 
ي 
ز
ي ف
وئز ي لفاعلية التعليم اإللكي    كما كشفت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسائ 

ً
وس كورونا كان متوسطا في 

وس كورونا من وجهة ز التقنية تد بلغ ) ظ  انتشار في  ي جامعة فلسطي 
ز
( 2.45نمر أعضاء هيئة التدريس ف

 ( بدرجة متوسطة  وأن جميع المجاالت جاءت بدرجة متوسطة. 0.57بانحراف معياري )

ز حول بعض Gerstman (2020وهدفت دراسة  - يطانيي  ( إىل التعرف عىل آراء وتوجهات عينة من الي 
بوية ذ وس كورونا المستجد )العوام  التعليمية والقضايا الي    واستخدمت هذه Covid-19ات العالتة بفي 

ي التحليىلي  وتم استخدام االستلانة كأداة للدراسة  حيث تم تطبيقها عىل عينة مكونة 
الدراسة المنهج الوصفز

يطانيا  وتوصلت هذه الدراسة إىل أن هناك اهتمام متوسط من تل   Birminghamفرد بمنطقة  400من  بي 
ز  ي الدراسي 

وئز ي لفاعلية التعليم اإللكي  ي  حيث بلغ المتوسط الحسائ 
وئز ي التفاع  مع منصات التعليم االلكي 

ز
ف

وس كورونا من وجهة نمر أفراد عينة الدراسة تد بلغ ) ي ظ  انتشار في 
ز
( 0.53( بانحراف معياري )2.43ف

 بدرجة متوسطة  وأن جميع المجاالت جاءت بدرجة متوسطة. 

نت Basilaia (2020وتناولت دراسة  - ي الجامعات إىل التعلم عي  االني 
ز
(  أثر تجربة االنتقال من التعليم ف

ي جورجيا  واستخدمت هذه الدراسة منهج تحلي  المحتوى  حيث تم 
ز
وس كورونا ف يالل انتشار وباء في 

ي إحدى كليات جامعة جورجيا وتجربتها 
ز
 تحلي  مجموعة من إحصائيات اخأسبوع اخأول من عملية التدريس ف

ي يالل جائحة كورونا  حيث تامت بمناتشة نتائج 
وئز  لوجم إىل التعليم اإللكي 

ً
ي االنتقال من التعليم وجها

ز
ف

ي  
نت وتم استخدام منصت  ي العملية التعليمية  وتوصلت الدراسة  Gsuiteو   Edu Pageالتعليم عي  اإلني 

ز
ف

نت ك ز التعليم التقليدي والتعليم عي  االني   بنسلة )إىل أن االنتقال بي 
ً
( ويمكن االستفادة من %84.5ان ناجحا

ي حاالت مختلفة مث  
ز
ة ما بعد الوباء ف ي في 

ز
ي اكتسبها أعضاء هيئة التدريس والطالب ف

النمام والمهارات الت 
 حاالت ذوي االحتياجات الخاصة. 

ي التعليم عن بعد نتيجة إغSahu (2020وهدفت دراسة  -
ز
الق (  إىل التعرف عىل أراء اخأرس الصينية ف

وس كورونا ) ( وأثر ذلك عىل التعليم والصحة العقلية للطالب وهيئة COVID-19الجامعات بسبب في 
ي التحليىلي  وتم استخدام االستلانة  

ي وهان الصينية  واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفز
ز
التدريس ف

ي مدينة1997كأداة للدراسة  حيث تم تطبيقها عىل عينة مكونة من )
ز
( 743وهان الصينية و ) ( من الطالب ف

ي تدابي  مكافحة 
ز
ز ف من اخأرس بالمدينة  وتوصلت هذه الدراسة إىل أن هناك عدم ثقة لدى أغلب المستطلعي 

(  كما يتلف  الطالب والموظفون معلومات %94.5عدوى كورونا لدى أغلب الجامعات بشك  مرتفع بنسلة )
ي بشك  مرتفع بنسل

وئز يد اإللكي   (. %71ة )منتممة من يالل الي 

ي إندونيسيا وانتشار Yulia (2020كما تناولت دراسة  -
ز
(  تأثي  جائحة كورونا عىل إعادة تشكي  التعليم ف

ي التحليىلي  وتم تطبيق الدراسة عىل 
ة  واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفز ي هذه الفي 

ز
التعليم عن بعد ف



   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – السابعالمجلد 

 
ي   – 15                                                          (   -  231 211) ص: و  البحث األ –الثان

 
ين الثان   م 2020 – تشر

 

222 
ي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 2020تصورات أولياء األمور للتعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا للعام الدراسي          الدورسي     

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ( من طالب الجامعات بإندونيسيا  وتوصلت الد436عينة بلغت )
ز
راسة إىل أن إغالق الجامعات ساعد ف

وس كورونا بنسلة ) . كما يلصت الدراسة اىل أن هناك%89الحد من انتشار في 
ً
 ( وهي نسلة مرتفعة جدا

( من أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك رسعة عالية لتأثي  وباء كورونا عىل نمام التعليم  %78.6نسلة ) -
نت لكونم يدعم التعلم من حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي   منم التعلم من يالل االني 

ً
لينترسر بدال

وس.  ل وبالتاىلي يقل  ايتالط اخأفراد بلعضهم  ويقل  انتشار الفي 
ز  الميز

 التعليق عىل الدراسات السابقة: 

ي  -
وئز تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث االهتمام بأهمية استخدام أنممة التعليم اإللكي 

ي انتشار و 
ز
ي أن جائحة كورونا كان لم أثر بالغ ف

ز
ي التعليم بشك  عام  كما تتفق مع الدراسات السابقة ف

ز
أدواتها ف

 . ي
وئز  التعليم االلكي 

ي واجهت اخأرس  -
ي توضي  أن هناك العديد من التحديات الت 

ز
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف
ي ظ ة جائحة  

ز
ي تعليم أبنائها ف

ز
كورونا وذلك مث  عدم توفر اخأجهزة التكنولوجية لدى جميع السعودية ف
 الطالب. 

ي وضع تصور شام  عن أهمية التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا   -
ز
ساعدت الدراسات السابقة اللاحث ف

ي واجهت 
ي ح  المشكالت التعليمية الت 

ز
ي يكتسبها التعليم ف

وأثر التعليم عن بعد من حيث اإليجابيات الت 
ز المخرجات التعليمية. اخأرس أث  ناء جائحة كورونا وتحسي 

ي ) - ي 2020( ودراسة الشديفات )Sahu (2020( ودراسة 2020تتفق الدراسة الحالية مع دراسة العتيت 
ز
( ف
ي 
ي أثناء جائحة كورونا وتوضي  أن هناك العديد من التحديات الت 

وئز توضي  واتع توظيف التعليم االلكي 
ة.  ي هذه الفي 

ز
 واجهت اخأرس الستخدام هذه التقنية التعليمية ف

 الطريقة واإلجراءات المنهجية للدراسة: 

 منهج الدراسة: 

ي تسغ للوتوف عىل تصورات أولياء اخأمور عن اعتمدت الدراسة المنهج ال
ي لمناسبتم للدراسة الحالية والت 

وصفز
ي المملكة العربية السعودية  Covid-19التعليم عن بعد أثناء أزمة

ز
 تعليم الرياض.  –ف

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

  وتد تم 2020غي ( فرد من اخأرس السعودية )المجتمع السعودي( للعام الجام100تكون مجتمع الدراسة من )
ايتيار كام  مجتمع الدراسة كعينة للدراسة وذلك للتعرف عىل تصورات أولياء اخأمور عن التعليم عن بعد أثناء 

ي المملكة العربية السعودية  والجدول التاىلي ) Covid-19أزمة
ز
( يوض  البيانات اخأولية لعينة الدراسة  1-1ف
 :  وذلك كما يىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

من  %65عام  كما أن  35( من عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن %88.4( أن أكير من )1-1يوض  الجدول رتم )
او  من ثالثة   دبلوم وجامغي وأن العدد السائد خأفراد اخأرسة يي 

ز عينة الدراسة يتنوع المستوى التعليىمي لهم ما بي 
 (. %68.4أفراد إىل أت  من سلعة أفراد بنسلة )

 سة: أداة الدرا

ي استلانة لجمع البيانات  حيث تم تصميمها وتطويرها من تل  اللاحث بعد 
ز
تمثلت أداة الدراسة الحالية ف

( فقرة ذات الصلة بموضوع الدراسة وتم استخدام 29االطالع عىل الدراسات السابقة ذات الصلة  وتكونت من )
( )موافق بشدة   غي  موافق(.  –بشدة  غي  موافق -محايد –موافق  –مقياس )ليكرت الخماسي

 صدق أداة الدراسة: 

ي مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد 
ز
ز ف ز المختصي  تم التأكد من صدق أداة الدراسة بصدق المحكمي 

حاتم م حول فقرات اخأداة وانتمائها وسالمة اللغة  وتلاينت  بعرضها عليهم خأيذ أراءهم ومالحماتهم ومقي 
احات اإليجابية  والسلبية لألداة  وتم اخأيذ بها وإجراء التعديالت عىل فقرات االستلانة  مما يؤكد صدق االتي 
 اخأداة إلجراء الدراسة. 

 ثبات أداة الدراسة: 

(؛ Cronbach's Alpha (α)ولقياس مدى ثلات أداة الدراسة )االستلانة( تم استخدام )معادلة ألفا كرونلاخ( )
ي الحاسب اآلىلي  تم إيجاد معام  الثلات للتأكد من ثلات أداة الدراسة  فلعد 

ز
جمع االستلانة وإديال البيانات ف

)ألفا كرونلاخ(  وذلك من أج  التحقق من ثلات االستلانة وصالحيتها لما وجدت من أجلهن وكانت النتيجة 
 ( وتعتي  هذه القيمة عالية مما تؤكد ثلات اخأداة إلجراء الدراسة. 87%)

 المعالجة اإلحصائية: 

ي تم تجميعها  وتم استخدام العديد من اخأساليب اإلحصائية لتحقي
ق أهداف الدراسة وتحلي  البيانات الت 

 بالرمز )
ً
ي يرمز لها ايتصارا

(. وذلك بعد أن تم SPSSالمناسلة باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الت 
 وإديال البيانات إىل الحاسب اآلىلي لتحلي  البيانات: كاس

ز ة  تخراج النسب المئوية  المتوسطات الحسابيترمي 
ي حالة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ز
االنحرافات المعيارية  تحلي  التلاين االحادي  ايتلار "شيفيم" ف

 باستخدام تحلي  التلاين. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ي هذا الجزء يقوم اللاحث باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة  وذلك عىل النحو 
ز
: ف  التاىلي

 السؤال اخأول: ما مستوى معرفة أولياء اخأمور ووعيهم بجائحة كورونا؟

 عدد أفراد األرسة المستوى التعليمي  العمر

أقل من 
30 

 30من 
 35إىل 

 35أكبر من 

وع
جم

لم
ا

 

 جامعي  دبلوم
دراس
ات 
 عليا

أخر
 ى

وع
جم

لم
ا

 

 3أقل من 
 أفراد

إىل أقل  3من 
 7من 

أفراد  7من 
 فاكبر 

وع
جم

لم
ا

 

2.1 9.5 88.4 100 16.5 48.5 12.6 22.1 100 3.2 68.4 28.4 100 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ولإلجابة عىل هذا التساؤل اعتمد اللاحث عىل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 (1-2المعيارية  ويجيب عىل هذا التساؤل الجدول رتم )

( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل علارات مستوى معرفة أولياء اخأمور ووعيهم بجائحة  1-2جدول رتم ) 
 تنازليا حسب متوسطات الموافقةكورونا مرتلة 

 العبارات

افق  مو

بدرجة كبيرة 

 
 
 جدا

افق  مو

بدرجة 

 كبيرة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 قليلة

افق  مو

بدرجة 

قليلة 

 
 
 جدا

 املتوسط
االنحراف 

 املعياري 
 الرتبة

1 
ال نخرج من املنزل إال في الضرورة 

 القصوى 
20 34.8 30.5 10.5 4.2 4.28 0.88 4 

 4.50 2 1.1 5.3 25.3 66.3 نستخدم األقنعة الطبية 2
0.65 

 
1 

3 
باليد على اآلخرين مهما كانت  ال نسلم

 درجة القرابة
38.9 35.8 20 3.2 2.1 4.08 0.90 9 

 26.3 28.4 28.4 11.6 5.3 نرتدي قفازات اليد 4
4.26 

 

0.88 

 
5 

 10 1.12 3.98 0 2 7.4 27.4 63.2 نغسل يدي باستمرار 5

 6.3 5.3 22.1 34.7 31.6 نستخدم معقم اليدين بشكل دائم 6
4.30 

 

0.84 

 
3 

7 
إذا تعرضنا ألي عرض نلجأ للكشف 

 
 
 الطبي سريعا

27.4 27.4 31.6 9.5 4.1 4.18 0.85 7 

8 
نهتم بتناول الوجبات واملشروبات التي 

 تحسن من الجهاز املناعي
17.9 32.6 34.7 11.6 3.2 

4.44 

 

0.86 

 
2 

9 
نتناول األعشاب املنزلية مثل الزنجبيل 

 واليانسون للوقاية من كورونا
11.6 22.1 24.2 21.1 21 4.12 0.92 8 

10 
نهتم بتناول الفيتامينات للوقاية من 

 كورونا
12.6 20 26.3 17.9 23.2 

4.21 

 

0.94 

 
6 

  0.43 4.20 المتوسط العام للمحور
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 1-2يوض  الجدول رتم )
العينة حول فقرات محور مستوى معرفة أولياء اخأمور ووعيهم بجائحة كورونا  وترتيب فقرات هذا المحور 

 . ي  حسب تيمة المتوسط الحسائ 
ً
 تنازليا

ي العام للمحور بلغ )و  ي الجدول أن المتوسط الحسائ 
ز
( وهو مؤرسر عىل تأرج  آراء %4.20يتض  من البيانات ف

ز الموافقة وعدم الموافقة عىل فقرات المحور  كما يتض  أن االنحراف المعياري العام للمحور تد بلغ  العينة بي 
تيب اخأول جاء لل0.43) ي الجدول إىل أن الي 

ز
علارة )نستخدم القنعة الطبية(  حيث بلغ ( وتشي  البيانات ف

ي لهذه العلارة ) (  أما %66.30( والموافقة بشدة )%35.8( وكانت بنسلة الموافقة عليها )4.50المتوسط الحسائ 
( حيث بلغ  ي تحسن من الجهاز المناغي

وبات الت  ي فقد جاء للعلارة نهتم بتناول الوجلات والمرسر
تيب الثائز الي 

ي لها  ي %17.9( ونسلة الموافقة بشدة )%32.6(  وكانت نسلة الموافقة )4.44) المتوسط الحسائ 
ز
(  وتد جاء ف

ي لها ) تيب الثالث العلارة )نستخدم معقم اليدين بشك  دائم( حيث بلغ المتوسط الحسائ 
( وكانت نسلة 4.30الي 

تيب الرابع العلارة )ال %31.6( والموافقة بشدة )%34.7الموافقة ) ي الي 
ز
ي (  وتد جاء ف

ز
ل إال ف ز نخرج من الميز

ي لها ) ورة القصوى( حيث بلغ المتوسط الحسائ 
تيب الخامس فكان للعلارة )نرتدي تفازات 4.28الضز (  أما الي 

تيب اخأيي  العلارة )نغس  يدي باستمرار( )
ي الي 
ز
 (. 3.98اليد(  وجاء ف

: ما مدى تصور ووجهة نظر أولياء األمور للتعليم عن بعد أثنا  ي
 
 ء أزمة كورونا؟السؤا  الثان

ولإلجابة عىل هذا التساؤل اعتمد اللاحث عىل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 (1-2المعيارية  ويجيب عىل هذا التساؤل الجدول رتم )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل علارات تصور ووجهة نمر أولياء اخأمور للتعليم عن بعد 1-3جدول رتم ) 
 أثناء أزمة كورونا مرتلة تنازليا حسب متوسطات الموافقة

 

 العبارات

افق  مو

بدرجة كبيرة 

 
 
 جدا

افق  مو

بدرجة 

 كبيرة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 قليلة

افق  مو

بدرجة 

قليلة 

 
 
 جدا

 املتوسط
االنحراف 

 املعياري 
 الرتبة

1 
أدى التعليم عن بعد إلى إثراء التعليم 

 لدى أبنائنا
6.3 24.2 33.7 15.8 20 

3.70 0.90 
9 

2 
ساعد التعليم عن بعد من استيعاب 

 أبنائنا بشكا أفضل.
3.2 17.9 29.5 23.2 26.2 

3.60 0.80 
10 

3 
عن بعد إلى الرجوع ساعدنا التعليم 

 ملصادر تعليمية متعددة ملساعدة أبنائنا
7.4 35.8 26.3 18.9 11.6 

3.60 

 

1.32 

 
8 

4 
ساعدنا التعليم عن بعد في املناقشة 

 والحوار مع أبنائنا
16.8 27.4 30.6 12.6 12.6 

3.86 

 

0.96 

 
6 

5 
افعنا  زاد التعليم عن بعد من دو

 وحماسنا في متابعة أبنائنا
26.3 38.9 15.8 9.5 9.5 

4.30 

 

0.61 

 
2 

6 
خفض التعليم عن بعد مستويات القلق 

 والتوتر لدينا
20 25.3 20 10.5 24.2 3.96 0.99 4 

7 
ساعدنا التعليم عن بعد على تحمل 

 مسئولية أكبر مع أبنائنا
41.1 33.7 13.6 5.3 6.3 4.42 0.91 1 

8 
اختصر لنا التعليم عن بعد مشكلة 

 أبنائناضياع وقت 
23.2 23.2 13.7 13.7 26.2 3.94 1.01 5 

9 
ساعدنا التعليم عن بعد في حل مشكالت 

 املواصالت لدى أبنائنا
51.6 25.3 4.2 6.3 12.6 4.14 0.89 3 

10 
يمنحنا التعليم عن بعد الراحة النفسية 

 بالشكل املناسب
26.3 18.9 23.2 10.5 21.1 

3.80 

 

1.03 

 
7 

  0.56 4.00 املتوسط العام للمحور 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات إلجاب( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1-3يوض  الجدول رتم )
العينة حول فقرات محور تصور ووجهة نمر أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا  وترتيب فقرات هذا 

 . ي  حسب تيمة المتوسط الحسائ 
ً
 المحور تنازليا

ي العام للمحور بلغ ) ي الجدول أن المتوسط الحسائ 
ز
( وهو مؤرسر عىل تأرج  آراء %4.00ويتض  من البيانات ف
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ز
( وتشي  البيانات ف
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ز
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ز
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ز
ء ف
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ز
ا( ن(  وتد جاء ف
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ز
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(3.60 .) 

ي و  السؤا  الثالث: 
اجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم الذهاب للمدرسة أو الجامعة ما المشكالت التعليمية الت 

 بسبب جائحة كورونا؟

ولإلجابة عىل هذا التساؤل اعتمد اللاحث عىل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 (1-4المعيارية  ويجيب عىل هذا التساؤل الجدول رتم )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي واجهت أولياء اخأمور 1-4جدول رتم ) 
( استجابات أفراد عينة الدراسة عىل علارات المشكالت التعليمية الت 

 الذهاب للمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة كورونا مرتلة تنازليا حسب متوسطات الموافقةنتيجة عدم 

 

 

 

 العبارات

افق  مو

كبيرة بدرجة 

 
 
 جدا

افق  مو

بدرجة 

 كبيرة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 قليلة

افق  مو

بدرجة 

قليلة 

 
 
 جدا

 املتوسط
االنحراف 

 املعياري 
 الرتبة

1 
وجود ضعف في املستوى التعليمي لدى 

 بعض األسر
12.6 29.5 32.6 10.6 14.7 

3.70 0.88 

9 

2 
صعوبة االختبارات املنزلية التي واجهت 

 أبنائنا
21.1 14.7 33.7 20 10.5 

3.98 

 

1.00 

 

6 

3 
صعوبة التعامل مع الحاسب اآللي لدى 

 بعض األسر
16.8 17.9 29.5 16.8 19 

3.84 1.02 

7 

4 
مشكالت تقنية مثل بطء اإلنترنت 

 ومشكالت الحاسب اآللي
38 22.1 14.7 14.7 10.5 

4.12 

 

0.69 

 

2 

5 
مساواة الطالب املجتهد بغير املجتهد في 

 النتيجة
24.2 17.9 27.4 17.9 12.6 

3.98 

 

1.24 

 
5 

6 
قلة املعلومات التي يتم الحصول عليها 

 نتيجة عدم الذهاب للمدرسة
33.7 20 21 9.5 15.8 

4.12 

 

0.94 

 

3 

7 
كثرة طلبات أساتذة املواد للتعويض عن 

 الحصص
13.7 8.4 33.7 25.3 18.9 

3.75 0.90 

8 

 4 0.91 4.06 11.6 15.8 21.1 18.9 32.6 األسرعدم وجود حاسب آلي لدى بعض  8

 1 0.66 4.18 9.5 10.5 11.6 22.1 46.3 غياب روح املنافسة بين الطالب. 9

  0.47 4.04 املتوسط العام للمحور 
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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
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ي اخأوعية 
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ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

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

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف
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ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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 إال انفجار ف
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 1-4يوض  الجدول رتم )
ي واجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم ا

لذهاب للمدرسة أو العينة حول فقرات محور المشكالت التعليمية الت 
 . ي  حسب تيمة المتوسط الحسائ 

ً
 الجامعة بسبب جائحة كورونا  وترتيب فقرات هذا المحور تنازليا

ي العام للمحور بلغ ) ي الجدول أن المتوسط الحسائ 
ز
( وهو مؤرسر عىل تأرج  آراء %4.04ويتض  من البيانات ف

ز الموافقة وعدم الموافقة عىل فقرات المحور  كما ي تض  أن االنحراف المعياري العام للمحور تد بلغ العينة بي 
ز الطالب(  حيث 0.47) تيب اخأول جاء للعلارة )غياب رو  المنافسة بي 

ي الجدول إىل أن الي 
ز
( وتشي  البيانات ف

ي لهذه العلارة ) (  %46.3( والموافقة بشدة )%22.1( وكانت بنسلة الموافقة عليها )4.18بلغ المتوسط الحسائ 
تيب ( حيث بلغ  أما الي  نت ومشكالت الحاسب اآلىلي

ي فقد جاء للعلارة )مشكالت تقنية مث  بطء اإلني 
الثائز

ي لها ) ي %38( ونسلة الموافقة بشدة )%22.1(  وكانت نسلة الموافقة )4.12المتوسط الحسائ 
ز
(  وتد جاء ف

ي يتم الحصول عليها نتيجة عدم الذهاب 
تيب الثالث العلارة )تلة المعلومات الت  لغ للمدرسة( حيث بالي 

ي لها ) تيب %33.7( والموافقة بشدة )%20( وكانت نسلة الموافقة )4.12المتوسط الحسائ  ي الي 
ز
(  وتد جاء ف

ي لها ) تيب 4.06الرابع العلارة )عدم وجود حاسب آىلي لدى بعض اخأرس( حيث بلغ المتوسط الحسائ  (  أما الي 
تيب اخأيي  العلارة )وجو الخامس فكان للعلارة )مساواة الطالب المجتهد بغي  

ي الي 
ز
ي النتيجة(  وجاء ف

ز
د  المجتهد ف

ي المستوى التعليىمي لدى بعض اخأرس( )
ز
 (. 3.70ضعف ف

 ( يوض  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة 1-5جدول )

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحاور 

 1 0.43 4.20 ووعيهم بجائحة كورونا مستوى معرفة أولياء األمور 

 3 0.56 4.00 تصور ووجهة نظر أولياء األمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا

املشكالت التعليمية التي واجهت أولياء األمور نتيجة عدم الذهاب 

 0.47 4.04 للمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة كورونا
2 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة )مستوى معرفة أولياء ( المتوسطات 1-5يوض  الجدول رتم )
اخأمور ووعيهم بجائحة كورونا  تصور ووجهة نمر أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا  المشكالت 

ي واجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم الذهاب للمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة كورونا(
ي   فقالتعليمية الت 

ز
د جاء ف

ي ) تيب اخأول مستوى معرفة أولياء اخأمور ووعيهم بجائحة كورونا   حيث بلغ متوسطها الحسائ 
(  وبلغ 4.20الي 

ي واجهت أولياء اخأمور نتيجة عدم 0.43االنحراف المعياري )
ي المشكالت التعليمية الت 

تيب الثائز ي الي 
ز
(  وجاء ف

ي )الذهاب للمدرسة أو الجامعة بسبب جائحة كور  (  واالنحراف المعياري 4.04ونا  حيث بلع المتوسط الحسائ 
تيب الثالث تصور ووجهة نمر أولياء اخأمور للتعليم عن بعد أثناء أزمة كورونا   حيث بلغ  0.47) ي الي 

ز
(  وجاء ف

ي )
وئز ي للتعليم االلكي   (. 0.56(  واالنحراف المعياري )4.00المتوسط الحسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التوصيات والمقرحات: 

ي 
 
، تم صياغة التوصيات التالية: ف ي البحث الحاىلي

 
 ضوء ما تم التوُصل إليه من نتائج ف

امن مع التعليم النمامي  -
ز ز لتوظيف التعليم عن ُبعد بالي   .تنميم دورات تدريبية للمعلمي 

ي المدارس.  -
ز
اتها الفنية والتكنولوجية ف ز ز البنية التحتية وتجهي   تحسي 

ز المدرسة واخأرسة من  - ي تفعي  التعليم عن ُبعد. توثيق الصلة بي 
ز
ك ف  أج  تحقيق التعاون المشي 

ز وأولياء اخأمور بشأن أهمية تفعي  التعليم عن ُبعد - ات توعية للمعلمي   .إصدار نرسر

-  . ي مدارس التعليم العام بشك  مستمرة
ز
 تفعي  التعليم عن بعد ف

امن مع التعليم التقليدي.  - ز اتيجية لتعزيز دور التعليم عن ُبعد بالي   وضع اسي 
 

حات التالية  ألهداف البحث الحاىلي تم صياغة المقبر
ً
 :واستكماال

ي مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.  -
ز
 متطللات تفعي  التعليم عن ُبعد ف

ي استخدام المنصات  -
ز
ي واجهت معلىمي مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ف

المعوتات الت 
ي التدريس أثناء

ز
وس كورونا المستجد "كوفيد  الرتمية ف  ". 19أزمة في 

امج التدريبية لمعلىمي مدارس التعليم العام لتفعي  التعليم عن ُبعد.  -   لتطوير الي 
 تصور مقي 

 المراجع

 المراجع العربية: 

وس كورونا من وجهة نمر 2020أبو شخيدم  سحر سالم. ) ي ظ  انتشار في 
ز
ي ف
وئز (. فاعلية التعليم اإللكي 

ي 
ز
ز ف  العلىمي  العدد )المدرسي 

ز التقنية )يضوري(. عمان  المجلة العربية للنرسر (  ص ص 21جامعة فلسطي 
365-389 . 

وس كوفيد2020تقرير وكالة جامعة الملك سعود بن علدالعزيز. ) . الرياض  19(. الخطة التنفيذية لمكافحة في 

 جامعة الملك سعود بن علدالعزيز. 
ي ) التعلم إدارة نمام أدوات استخدام (. واتع2020جرا   يوسف مفل . )

وئز ي إكساب Blackboardاإللكي 
ز
( ف

بوية  بالمملكة العربية طيلة جامعة طللة لدى الثقافة التكنولوجية السعودية. المجلة الدولية للدراسات الي 
 . 179-157(  ص  1(  العدد )8والنفسية )ريفاد(  المجلد )
ي  فهد بن سليمان. )

ي مقررات السنة (. نموذج مقي   ل2020الحافظز
ز
توظيف تكنولوجيا الواتع المعزز ف

 لدى طالب جامعة الملك علدالعزيز. جامعة الملك 
ً
ي تنمية مهارات التعلم المنمم ذاتيا

ز
ية وفاعليتم ف التحضي 

 . 289-252(  ص  12(  العدد )28علدالعزيز  مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية  المجلد )
ي العراق. المجلة الدولية متعددة (2019الرفاغي  وائ  نور الدين. )

ز
وع التعليم عن بعد ف . أنموذج مقي   لمرسر

ي  ص  
 . 438-421اللغات للعلوم والتكنولوجيا  المجلد الرابع  العدد الثائز

ف. ) ي  حامد  وزيدان  أرسر
(. فاعلية تصميم بيئة تعليمية متعددة الوسائ  لعالج صعوبات تعلم 2018الزهرائز

سكلكوليا( لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. المجلة العربية لعلوم اإلعاتة والموهلة  العدد مادة الرياضيات )الدي
 . 279-231الثالث  ص  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حالة دراسية تطاع غزة. المجلة  -(. أزمة كورونا سل  المواجهة واالستعداد 2020السعودي  سعيد أحمد. )
 العلىمي  العدد )

 . 95-68(  ص 19العربية للنرسر
ي ضوء مفهوم المعرفة التدريسية المرتلطة 2018بدر سلمان. )السليمان  

ز
مجة ف (. أثر استخدام لغة الي 

ي تدريس مادة الرياضيات عىل التحصي  الدراسي لطالب المرحلة المتوسطة. المجلة المضية 
ز
بالمحتوى ف

 . 38-15(  ص 58للدراسات المتخصصة. العدد )
ة علدالكريم. ) ي مدارس تصلة (. واتع ت2020الشديفات  مني 

ز
وظيف التعليم عن بعد بسب مرض الكورونا ف
 العلىمي  العدد )

 . 207-185(  ص 19المفرق من وجهة نمر مديري المدارس فيها. عمان  المجلة العربية للنرسر
ي  ريم بنت حمود. ) ي ظ  جائحة كورونا 2020العتيت 

ز
ي تعليم أبنائها ف

ز
 اخأرَس السعودية ف

ْ
ي واجهت

(. التحديات الت 
 العلىمي  العدد )COVID-19المستجد )

 . 175-152(  ص 22(. عمان  المجلة العربية للنرسر
ي  العدد )2020عزمي  نبي  جاد. )

وئز . مجلة التعليم االلكي  ي
وئز -11(  ص  14(. التعليم عن بعد والتعليم االلكي 

27 . 
ي تنمية الوغي الصخي ومكافح2020علة  عيشة. )

ز
ي (. دور وسائ  اإلعالم الجديد ف

ز
ة اخأزمات الصحية العالمية ف

وس كورونا )كوفيد -496( ص  11( دراسة ميدانية. مجلة الدراسات اإلعالمية  العدد )19 -ضوء انتشار في 
515 . 

 (. السوريون ووباء كورونا. الدوحة  مركز حرمون للدراسات المعاضة. 2020المصطفز  طالل  والسعد  حسام. )
ي اخأردن الستخدام (. تصو 2020مقدادي  محمد أحمد. )

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
رات طللة المرحلة الثانوية ف

 العلىمي  العدد )
ي ظ  أزمة كورونا ومستجداتها. عمان  المجلة العربية للنرسر

ز
-96(  ص  19التعليم عن بعد ف

114 . 
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