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ي                                                            العزام     

 
ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ظل جائحة كورونا[
 
ي العملية التعليمية  ف

 
 ]تقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 

 ]أنور عبد الكريم مطر العزامإعداد الباحث: ]

ي جامعة سلمان بن عبد العزيز / السعودية[ ذ أستا [
 
 مساعد سابق ف

 

 الملخص 

ي العملية التعليمية  هدفت الدراسة الحالية إىل الكشف عن 
ز
تقديرات معلىمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

ي ظل جائحة كورونا
ز
ي تصورات معلىمي اللغة العربية عن استخدام التعليم عن بعد , ف

ز
والتعرف إىل داللة الفروق ف

ي 
ي الفصل الدراسي الثائز

ز
ي األردن وفقا لمتغي  الجنس , تم تطبيق الدراسة ف

ز
م , وقد تم استخدام المنهج  2020ف

ي المسخي  , 
ي المدارس الالوصفز

ز
ي لواء قصبة اربتكون مجتمع الدراسة من معلىمي اللغة العربية  ف

ز
د، حكومية ف

( ,  كما بلغ عدد اإلناث 62( طالب وطالبة . وبلغ عدد أفراد العينة من الذكور )136وتكونت عينة الدراسة من  )
ات أن المتوسط(  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة  , وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية ,  74)

ي العملي الحسابية واالنحرافات المعيارية
ز
ي لواء قصبة اربد ألثر التعليم عن بعد ف

ز
ة لتقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ي ظل جائحة 
ز
ي تقديرات أفراد العينة عىل متوسطات األداة ككل ، مرتفعة   بدرجةالتعليمية ف

ز
وعدم وجود فروق ف

ي ضوء النتائج قدم الباحث التوصيات اآلتي
ز
 لمتغي  الجنس ) ذكور ، اناث (, وف

ً
اسات ة إجراء العديد من الدر وفقا

واألبحاث عىل عينات مختلفة , وتشجيع معلىمي المدارس وتسخي  اإلمكانات والتسهيالت الالزمة إلثارة الدافعية 
ي العملية التعليمية . 

ز
 لديهم لتوظيف التعلم عن بعد ف

 .  التعليم عن بعد , معلىمي اللغة العربية  , جائحة كوروناالكلمات المفتاحية : 

 

Abstract  

The current study aimed to reveal the assessments of Arabic language teachers of the impact of 

distance learning on the educational process in light of the Corona pandemic, and to identify the 

significance of the differences in the perceptions of Arabic language teachers on the use of distance 

education in Jordan according to the gender variable, the study was applied in the second semester 

2020 M. The descriptive survey approach was used. The study population consisted of Arabic 

language teachers in government schools in the Irbid District, and the study sample consisted of (136) 

male and female students. The number of male sample members reached (62), and the number of 

females was (74), who were chosen by the simple random method, and the study concluded the 

following results, that the arithmetic averages and standard deviations of the estimates of Arabic 

language teachers in the Irbid District for the impact of distance education on the educational process 

It remained a pandemic of a high degree, and there were no differences in the estimates of the sample 

members on the averages of the tool as a whole according to the variable of sex (males, females). They 

have to employ distance learning in the educational process. 

Key words: Distance education, Arabic language teachers, Corona pandemic 
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ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 المقدمة 

ي التحول نحو العرص الرقىمي مع نهاية األلفية الثانية , حيث اتسم بالتطور المذهل فيما 
ز
بدأت المجتمعات ف

ت من أساليب  ي أثرت عىل مختلف مجاالت الحياة , وغي 
يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت , والت 

ز األفراد والمجتمعات , ويرى علماء االجتماع أنم مع كل تقنية جديدة ممارسة األعم ال والعالقات االجتماعية بي 
ي يصل فيها المجتمع إىل مرحلة 

ز المرحلة الت  ز وقت عرض التقنية وبي  ة زمنية معقولة بي 
تظهر كانت هناك في 

ة ا خلق فرصة لزمنية يستطيع المجتمع أن ياالستيعاب والفهم وكيفية التعامل مع تلك التقنية , وخالل تلك الفي 
ز عىل فهم  ي من شأنها أن تساعد المستخدمي 

لنفسم من حيث توضيح القواعد والسياسات واإلجراءات الت 
 (Ribble & Bailey , 2004التكنولوجيا.)

ت عىل نطاق واسع، وأصابت أع -عير التاري    خ  -وقد واجهت المجتمعات اإلنسانية  ي انترسر
ا دبعض األوبئة الت 

ً
اد
ت  رت هذه األزمات عىل األفراد والدول وغي 

ّ
ة , وقد أث ة زمنية قصي 

ي في 
ز
ز ف ، وأودت بحياة الماليي  هائلة من البرسر

ي 
وسات الت  ة من الفي  وسات كورونا فصيلة كبي  ي المجتمعات , تعد في 

ز
الكثي  من العادات والتقاليد المتبعة ف

ز الزكام وأمراض أكير و  ق األوسط التنفسية  )تسبب اعتالالت تتنوع بي  (، MERS-CoVخامة، مثل متالزمة الرسر
وس كورونا المستجد )SARS-CoVومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم سارس ) ل في 

ِ
( ساللة nCoV( وُيمث

 ( 2020جديدة لم يسبق تحديدها لدى البرسر من قبل .)منظمة الصحة العالمية , 

بوية  واألحداث الجارية والمملكة األردنية الهاشمية كانت موا  ي المجال الي 
ز
كبة للتطورات التكنولوجية الحديثة ف

ي الكثي  من الدول حول العالم لذا 
ز
ز من البرسر ف وس كورونا الذي أصبح يهدد حياة الماليي  رسيعا بعد انتشار الفي 

ي كل البالد وقامت وزارة ال
ز
ي توقفت ف

ي بديل للطلبة خوفا عىل الدراسة الت 
ز
بية و فكرت األردن ف التعليم باألردن ي 

ي تعليم الطلبة والطلبات عن بعد كما يتمكن جميع 
ز
ي تستخدم ف

ي والت 
وئز بإعداد منصة درسك للتعليم اإللكي 
ونية  الطالب من الحصول عىل الدروس ها من خالل هذه المنصة اإللكي  ي يتم نرسر

ويمكن لجميع  .اليومية الت 
ة حيث انطلقت هذه  ي هذه الفي 

ز
ي ف
وئز ي الدروس بشكل إلكي 

ي منصة درسك وتلف 
ز
ي األردن التسجيل ف

ز
الطالب ف

 حيث يقوم 
ً
ي وهي تهدف إىل تقديم دروس تعليمية للطلبة مجانا

ي األيام األوىل من بدء األزمة الماضز
ز
المنصة ف

يام بتصفح كل المحتويات من دون تحمل أية تكاليف الطلبة بالدخول عىل المنصة وكذلك أولياء األمور والق
ىلي 
ز اك الميز نت ومواعيد الدروس اليومية   وذلك من دون استهالك الباقة للموبايل وكذلك االشي  لشبكة اإلني 

تكون من الساعة السادسة صباح اليوم وتستمر حت  الساعة السابعة مساًء ويتمكن الطالب من استماع الدروس 
ي المنصة ومن ثم اختيار المرحلة الدراسية التابع لها والقيام بمتابعة الدروس .)مقدادي , من خالل تسجيلم 
ز
ف

2020 )  

ي 
ز
 عىل ما سبق جاءت هذه الدراسة للتعرف عىل تقديرات معلىمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

ً
وتأسيسا

ي ظل جائحة كورونا 
ز
 العملية التعليمية  ف

 : الدراسات السابقة

ي  المدارس  الحكومية 2020دادي )أجرى مق
ز
( دراسة هدفت إىل  الكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية ف

ي تصورات 
ز
ي ظل أزمة كورونا ومستجداتها , والتعرف إىل داللة الفروق ف

ز
ي األردن الستخدام التعليم عن بعد ف

ز
ف

ي األردن وفقا لمتغي  
ز
ي طلبة المرحلة الثانوية عن استخدام التعليم عن بعد ف

ز
 الفصل  الجنس , تم تطبيق الدراسة ف
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ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ي المسخي  , تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة  2020الدراسي الثائز

م , وقد تم استخدام المنهج الوصفز
ي لواء قصبة اربد، وتكونت عينة الدراسة من  )

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
( طالب وطالبة . وبلغ عدد 167الثانوية ف

(  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة  , وخلصت 78( ,  كما بلغ عدد اإلناث )89ر )أفراد العينة من الذكو 
ز ) ( 1(، حيث جاءت الفقرة )4.78-3.60الدراسة إىل النتائج اآلتية , أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بي 
ي المرتبة األ

ز
ي اثراء التعليم لدي " ف

ز
ي تنص عىل" يعمل التعليم عن بعد ف

ي والت   بلغ وىل، وبمتوسط حسائر
ي القضاء عىل العديد من المشكالت الطالبية  " بالمرتبة 19(.بينما جاءت الفقرة)4.78)

ز
( ونصها " ساعد ف

ي بلغ ) ة وبمتوسط حسائر حليل المتعلقة بالّسؤال األول أن هناك أثًرا  ايجابيا 3.60األخي 
ّ
( , أظهرت نتائج الت

ي ضوء ازم
ز
ا. حيث الستخدام التعليم عن بعد ف

ً
ة جد ي مدارس تربية قصبة اربد، وبدرجة كبي 

ز
ة كورنا المستجدة ف

صورات أفراد العينة )
ّ
ي للت ة جدا للمجال ككل , (558.)(، وانحراف معيار4.30بلغ المتوسط الحسائر ، وبدرجة كبي 

 لمتغي  الجنس ) ذكور ،
ً
ي تقديرات أفراد العينة عىل متوسطات األداة ككل وفقا

ز
 (.  اناث عدم وجود فروق ف

ي والمحمادي )
ي المدينة 2019أجرى المزيتز

ز
(. دراسة هدفت  إىل التعرف عىل اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية ف

ي التعليم. تكونت عينة الدراسة من )
ز
ي ف
وئز ( طالبا وطالبة تّم 390المنورة نحو استخدام نظام التعليم اإللكي 
( طالبا وطالبة من الصف 148( طالبة؛ منهم)188( طالبا و )202اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، بواقع )

ي ثانوي و)133األول ثانوي و)
 وطالبة من الصف الثالث ثانوي. 109( طالبا وطالبة من الصف الثائز

ً
( طالبا

ي 
وئز ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير مقياس للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم اإللكي 

ي التعل
ز
( فقرة، تم التأكد من صدقم وثباتم. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخراج 27يم مكّون من )ف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيم للمقارنات 
ىل وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة البعدية. وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة أشارت نتائج الدراسة إ

ي التعليم حيث بلغ المتوسط 
ز
ي ف
وئز ي المدينة المنورة نحو استخدام نظام التعليم اإللكي 

ز
المرحلة الثانوية ف

ي التعليم )
ز
ي ف
وئز ي الكىلي لتقدير اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم اإللكي  (. كما أشارت 3.82الحسائر

ي التعليم باختالف نتائج الدراسة إىل عدم ا
ز
ي ف
وئز ختالف اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم اإللكي 

ي اتجاهات الطلبة نحو استخدام 
ز
جنسهم )ذكور، إناث(. باإلضافة اىل ذلك، أشارت نتائج الدراسة وجود فروق ف

ي منطقة المدينة المنورة وفقا لمتغي  الصف الدراسي للطالب، 
ز
ي ف
وئز متوسط  حيث بلغنظام التعليم اإللكي 

ي الثانوي 3.75اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي 
ز بلغ متوسط 4.12، وبلغ متوسط طلبة الصف الثائز ي حي 

ز
، ف

 . 3.49طلبة الصف الثالث الثانوي 

  classroom google( دراسة هدفت إىل التعرف عىل أثر استخدام المنصة التعليمية  2019وأجرى الباوي )
ي تحصيل طلبة قسم ا

ز
ي , وقد طبقت   Image processingلحاسبات لمادة ف

وئز واتجاهاتهم نحو التعليم اإللكي 
 , حيث تم تدريس المجموعة التجريبية المؤلفة من 

ً
الدراسة عىل مدى عام دراسي كامل بواقع يوم واحد أسبوعيا

ي تتألف من )47)
 باستخدام المنصة التعليمية , والمجموعة الضابطة والت 

ً
 بالطريقة التقليدية , ( ط48( طالبا

ً
البا

ز هما اختبار التحصيل ,  ز مستلزمات التجربة والتأكد من السالمة الداخلية والخارجية لها , وبناء أداتي  وبعد تجهي 
ية , وبعد االنتهاء من تدريس المادة  ي وتم التأكد من خصائصها السيكومي 

وئز ومقياس االتجاه نحو التعليم االلكي 
ي تحصيل المجموعة العلمية وتطبيق االخ

ز
ي الستخدام المنصة التعليمية ف تبار , أظهرت النتائج األثر اإليجائر

ي بالمقارنة مع الطريقة التقليدية .  
وئز  التجريبية واتجاهاتهم نحو التعليم االلكي 

ي دومي )
ز والطلبة نحو استخدام التعليم 2010واجري الشناق وبتز ( دراسة هدفت إىل تعرف اتجاهات المعلمي 

ز من اإل ي العلوم. وتكونت عينة المعلمي 
ز
ي ف
وئز ياء المحو سبة للصف  28لكي  ز معلما ومعلمة ممن درسوا مادة الفي 
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ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، و ي محافظة  118األول الثانوي العلىمي
ز
ي ثالث مدارس ثانوية للذكور ف

ز
ز عىل خمس مجموعات ف طالبا موزعي 

نت، القرص نت مع القرص المدمج،  الكرك، منها أرب  ع مجموعات تجريبية تعلمت من خالل )اإلني  المدمج، اإلني 
المعلم مع جهاز عرض البيانات( ومجموعة ضابطة تعلمت بواسطة )الطريقة االعتيادية(. ولتحقيق أهداف 
ز نحو  : مقياس اتجاهات المعلمي  الدراسة، تّم استخدام عدد من األدوات بعد التأكد من صدقها وثباتها وهي

، ومقياس اتجاها ي
وئز . ولمعالجة البيانات إحصائيا تّم استخدام التعليم اإللكي  ي

وئز ت الطلبة نحو التعليم اإللكي 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين المصاحب واختبار )ت( واختبار شفية للمقارنات 

جود اتجاهات إيجابية ( و 1البعدية. وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: 
ز عىل مقياس  ي الكىلي لتقدير المعلمي  ، حيث بلغ المتوسط الحسائر ي

وئز ز نحو التعليم اإللكي  لدى المعلمي 
ي 
وئز ي اتجاهات الطلبة 2. 5.00من أصل  3.76االتجاهات نحو التعليم اإللكي 

ز
ي دال إحصائيا ف ( حدوث تغي  سلتر

، حيث كان متوسط عالمات ي
وئز أعىل من  3.78الطلبة عىل مقياس االتجاهات قبل التجربة  نحو التعليم اإللكي 

 . 3.33متوسط عالمات الطلبة عىل المقياس بعد التجربة 

ي الصف العارسر Romi et al , 2002كما قام رومي وآخرين )
ز
( بدراسة هدفت التعرف عىل اتجاهات الطالب ف

ي وأثر المستوى االقتصادي واالجتماغي وا
وئز لقدرة عىل استخدام الحاسب اآلىلي , تكونت نحو التعليم االلكي 

ز من ) ز )60عينة الدراسة من مجموعتي  ز عىل مجموعتي   موزعي 
ً
ي الصف العارسر و )30( طالبا

ز
 ف
ً
 30( طالبا

ً
( طالبا
 لتنمية مهارات القراءة والكتابة األساسية , توصلت النتائج إىل 

ً
ز من التعليم والذين يتلقون تدريبا من المترسبي 

 عدم وجود ف
ً
ي , وأشارت أيضا

وئز ات الديمغرافية عىل االتجاهات نحو استخدام التعليم االلكي   للمتغي 
ً
روق تبعا

ضتم  ي كانت بالمقارنة بالطالب عكس ما افي 
وئز ز من التعليم تجاه التعليم االلكي  إىل أن اتجاهات المترسبي 

 القدرة عىل استخدام الحاسب اآلىلي والتعليم
ز ز االتجاهات الموجبة الدراسة , ووجود عالقة بي  ي وبي 

وئز  االلكي 
 نحوه . 

 التعليق عىل الدراسات السابقة 

ي 
ي االهتداء إىل بعض المصادر العربية واألجنبية الت 

ز
بعد اإلطالع عىل الدراسات السابقة استفاد الباحث منها ف

ات الرئيسية والفرعية للدراسة ومدى  راسة، وتحديد المتغي 
ِ
راسة، وصياغة منهجية الد

ِ
تناولت موضوع الد

راسة الحالية إمكانية تأسيس العالقة بينها، ،  كما تم االستفادة من الدر 
ِ
ي مناقشة نتائج الد

ز
اسات السابقة ف

راسة الحالية، من حيث مدى االتفاق واالختالف، واالستفادة 
ِ
ز نتائج الدراسات السابقة ونتائج الد والمقارنة بي 

ت الدراسة الحالية بتناول موضوع الدراسة، وهو  ز راسة , وقد تمي 
ِ
ي تطوير أداة الد

ز
من الدراسات السابقة ف

ي ظل جائحة كورونا وذلك من خالل  تقديرات
ز
ي العملية التعليمية  ف

ز
معلىمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

ي المسخي  كمنهج للدراسة، واالستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة, وما 
استخدام المنهج الوصفز

راسات األوىل والنادرة حسب حدو 
ّ
راسة أنها من الد

ّ
ز هذه الد ي ركزت عىل بيان تقديرات يمي 

د علم الباحث و الت 
ي ظل جائحة كورونا 

ز
ي العملية التعليمية  ف

ز
ي المملكة األمعلىمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

ز
ردنية ف

 . الهاشمية

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

ي شملت جميع المجاالت ومنها المجال الي  
ي ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة الت 

ز
ن بوي , كان ال بد مف

ي التدريس ال سيما مع الظروف الحالية المتمثلة بانتشار جائحة كورونا وما نتج 
ز
استخدام التكنولوجيا الحديثة ف

بية والتعليم إىل استخدام التعلم  عنها من غياب الطلبة عن المدارس الحكومية والخاصة , مما اضطرت وزارة الي 
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180 
ي                                                            العزام     

 
ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذه الدراسة للتعر 
ي ظل جائحة كورونا ومستجداتها , عن بعد , وتأئ 

ز
ف عن أثر استخدام هذا النوع من التعليم ف

ي 
ز
ز الذين هم أقرب إىل وصف وتقويم التعلم عن بعد  وتكمن مشكلة الدراسة الرئيسة ف وحسب تقديرات المعلمي 

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية  : 

ي العم -
ز
ي ظل جائحة كورونا؟ ما تقديرات معلىمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

ز
 لية التعليمية  ف

ي (α 0.05≥عند مستوى الداللٍة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -
ز
ي تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ز
ف

ي العملية التعليمية  تعزى لمتغي  الجنس؟
ز
ي األردن ألثر التعلم عن بعد ف

ز
 مدارس تربية لواء قصبة اربد  ف

 أهداف الدراسة 

ي ظل التعرف عىل  -
ز
ي العملية التعليمية ف

ز
ي لواء قصبة اربد ألثر التعلم عن بعد ف

ز
تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

 جائحة كورونا. 

ي العملية  -
ز
ي لواء قصبة اربد ألثر التعلم عن بعد ف

ز
ي تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ز
التعرف عىل داللة الفروق ف
ي ظل جائحة كورونا. 

ز
 التعليمية ف

 فرضيات الدراسة 

 سعت الدراسة إىل فحص الفرضية اآلتية : 

ي مدارس (α 0.05≥عند مستوى الداللٍة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
ز
ي تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ز
ف

ي العملية التعليمية  تعزى لمتغي  الجنس. 
ز
ي األردن ألثر التعلم عن بعد ف

ز
 تربية لواء قصبة اربد  ف

 أهمية الدراسة 

ي لواء قصبة اربد ألثر  -
ز
تتمثل أهمية الدراسة من أهمية الموضوع المدروس وهو تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ي ظل جائحة كورونا . 
ز
ي العملية التعليمية ف

ز
 التعلم عن بعد ف

ز  -  يمكن الرجوع إليم من قبل الباحثي 
ً
 شامال

ً
 نظريا

ً
 . من المؤمل أن تقدم الدراسة إطارا

بية والتعليم .  -  من المؤمل أن تقدم الدراسة توصيات مهمة يتم الرجوع إليها من قبل وزارة الي 

راسة
ّ
 حدود الد

راسة عىل المحددات اآلتية: 
ّ
 تقترص الد

:  . أ  ي
 
ي لواء قصبة اربد. المحدد المكان

ز
عليم ف

ّ
بية والت

ابعة لمديريات الي ّ
ّ
 جميع المدارس الحكومية الت

ي  . ب
 
راسي أجري: المحدد الزمان

ّ
ي من العام الد

ائز
ّ
راسي الث

ّ
ي الفصل الد

ز
راسة ف

ّ
 . م 2020ت الد

ي لواء قصبة اربد ألثر   الحدود الموضوعية:  . ج
ز
راسة عىل كشف تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ّ
اقترصت الد

ي ظل جائحة كورونا .  
ز
ي العملية التعليمية  ف

ز
 التعلم عن بعد ف
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ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي:  . د  ابعة  المحدد البشر
ّ
ي المدارس الحكومية والت

ز
راسة من معلىمي اللغة العربية ف

ّ
ديريات لمتكونت عينة الد
ي لواء قصبة اربد

ز
عليم ف

ّ
بية والت

 الي ّ

 مصطلحات الدراسة : 

ز المعلم   التعلم عن بعد :  ي إنجاز العملية التعليمية دون لقاء فعىلي بي 
بأنم نظام تعليىمي نظامي ومنظم، يعتز

باعتماد )الدارس( ضمن )منهاج محدد  ...)م الجهة التعليمية )الجامعة، المدرسة، المعلم، والدارس، أي أن تقو 
 , ز ي حال نجاحم بالوفاء بمتطلباتها . )حسني 

ز
وط خاصة( ومنحم شهادة ف  (2004ورسر

ي التعليم , ويتم ذلك من خالل 
ز
 بأنم توفي  التعليم ألي فرد من أفراد المجتمع لديم الرغبة ف

ً
ويعرف إجرائيا

بية  ي اتبعتها وزارة الي 
الوسائط المتعددة ووسائل االتصال المتنوعة , وهو مجموعة من الخطوات المنظمة الت 

 والتعليم جراء جائحة كورونا ومستجداتها . 
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ّ
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وهم المعلمون الذين يدرسون مبحث اللغة العربية ف
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ز
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ّ
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ز
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الت 
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ً
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ز
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ز
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ز
  ( 2020واالجتماعية والصحية ف
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 :منهج الدراسة
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ز
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ز
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ً
(، كما بلغ عدد اإلناث %45.5( بنسبة مئوية )62وبلغ عدد أفراد العينة من الذكور )( معلما

 بالطريقة العشوائية البسيطة . (.تم اختيارهم %54.5( بنسبة مئوية )74)
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 متغير الجنس الدراسةالتكرارات والنسب المئوية حسب 
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ي ظل جائحة كوروناتقديرات معلمي اللغة العربية ألثر التعلم عن بعد ف

 
 العملية التعليمية  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أداة الدراسة 

حو ن معلىمي اللغة العربية لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير وإعداد استبانة للكشف عن تصورات 
ي ظل أزمة كورونا من خالل الرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة الخاصة 

ز
استخدام التعليم عن بعد ف

 بالموضوع . 

 صدق األداة 

ز بلغ عددهم ) ز .من أصحاب 8تم التأكد من صدق أداة الدراسة بعرضها عىل مجموعة من المحكمي  ( محكمي 
ة واالختصاص،  حاتهم المتعلقة بالشطب أو التعديل للبعض الفقرات أو الخير ة فقرات ضافإوتم األخذ بمقي 

ونيا لهم .   جديدة وتم إرسال االستبانم الكي 

 ثبات األداة 

ز 2تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخىلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول )  ( يبي 
ت هذه القيم معامل االتساق الداخىلي وفق معادلة   كرونباخ ألفا، وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتير

 مالئمة لغايات هذه الدراسة. 

 (2جدول )

 معامل االتساق الداخىلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة  للمجال والدرجة الكلية

 الداخلي االتساق اإلعادة ثبات المجال
 0.88 0.89 ككل

 
ات الدراسة :   متغير

:المتغير المستقل : 
ً
 التعليم عن بعدأوال

ات الوسيطة    (، ثانيا : المتغير  الجنس ولم مستويان) ذكر، أنتر

 المعالجات اإلحصائية 

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة لكل سؤال من أسئلة 
 الدراسة . 

 : ي
 
 المعيار اإلحصان

سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراتم درجة واحدة من تم اعتماد  
ز درجاتم الخمس )  بي 

ً
ة جدا ة, بدرجة كبي   , بدرجة قليلة ,بدرجة متوسطة, بدرجة كبي 

ً
وهي  (بدرجة قليلة جدا

( 
ً
تيب، وقد تم اعتماد المقياس التاىلي ألغراض تح1، 2، 3، 4، 5تمثل رقميا

 ليل النتائج: ( عىل الي 
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 قليلة 2.33 -1.00من 

 متوسطة  3.67 -2.34 من

ة  5.00 -3.68 من  كبي 

 وهكذا

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية: 

 (1الحد األدئز للمقياس ) -( 5الحد األعىل للمقياس )

 (3عدد الفئات المطلوبة )

5-1 =1.33 

3 

 إىل نهاية كل فئة.  (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها  

 يتضمن هذا الجزء عرضا للنتائج الدراسة ومناقشتها وفقا للتسلسل أسئلتها وذلك عىل النحو التاىلي : 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة 

ي لواء قصب
ز
ي ظلما تقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ز
ي العملية التعليمية ف

ز
 ة اربد ألثر التعلم عن بعد ف

 جائحة كورونا ؟  
رات لتقديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن الّسؤال األول فقد قام الباحث بحساب 

ي األردن
ز
 : معلىمي اللغة العربية  لالستخدام التعليم عن بعد ف
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ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات تقديرات معلمي اللغة ( المتوسطات 3جدول )
ي ظل جائحة كورونا  

 
ي العملية التعليمية  ف

 
ي لواء قصبة اربد ألثر التعليم عن بعد ف

 
العربية ف

 والمتوسط ككل
 المتوسط الفقرات الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مصةةةةةةةادر إلى للرجوع فرصةةةةةةةة الطلبة بعد عن التعليم يمنح 1
  للتعلم متعددة

 مرتفعة 1 0.89 4.49

 مرتفعة 7 1.31 3.73  ضلأف بشكل المدرسية المواد استيعاب بعد عن التعلم يسهل 2
 مرتفعة 6 1.28 3.79  الطلبة لدى اإلبداع من نوعا بعد عن التعليم يخلق 3

 متوسطة 9 1.24 3.54  الطلبة لدى والجهد الوقت البعد عن التعلم يختصر 4
 التي األخطةةةا  تصةةةةةةة يح من الطلبةةةة بعةةةد عن التعلم يمكن 5

  فوري بشكل يواجهونها
 مرتفعة 3 1.31 4.12

 مرتفعة 5 1.23 4.04  ناسبم بشكل للطلبة النفسية الرا ة بعد عن التعليم يمنح 6

 متوسطة 10 1.15 3.50  المعرفي ونموهم الطلبة ت صيل من بعد عن التعلم يزيد 7
 متوسطة 11 1.25 3.41  الطلبة بين الفردية الفروقات بعد عن التعلم يراعي 8
 الواجبات إنجاز عند والسةةةةةةةرور بالسةةةةةةةعادة الطلبة يشةةةةةةةعر 9

  المدرسية واألنشطة
 مرتفعة 2 1.15 4.13

 مرتفعة 4 1.14 4.11  للطلبة المستمر التقويم فرص من بعد عن التعلم يزيد 10
 مرتفعة 8 1.29 3.69  ضلأف بشكل للطلبة التدريس عملية بعد عن التعلم يسهل 11
 مرتفعة  0.72 3.87 المجموع 

ي لواء 3يظهر من الجدول )
ز
( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلىمي اللغة العربية ف

ي ظل جائحة كورونا 
ز
ي العملية التعليمية ف

ز
ز )تراو  والمتوسط ككلقصبة اربد ألثر التعليم عن بعد ف -3.41حت بي 

ي تنص عىل 1، كانت أبرزها للفقرة رقم )مرتفعة ومتوسطة ( وجميعها بدرجات4.49
يمنح التعليم عن بعد  "( الت 

ي تنص عىل "9"، ثم جاءت الفقرة رقم )الطلبة فرصة للرجوع إىل مصادر متعددة للتعلم 
يشعر الطلبة  ( الت 

ي )بالسعادة والرسور عند إنجاز الواجبات واألنشطة المدرسية  ( 8(، وأدناها للفقرة رقم )4.13" بمتوسط حسائر
ي تنص عىل "

ز الطلبة  الت  ي ككل )يراغي التعلم عن بعد الفروقات الفردية بي  ( 3.87" . وبلغ المتوسط الحسائر
 . مرتفعةوبدرجة 

ي يتمتع بها هذا ويعزى ذلك إىل الدور الفعال ا
ي نفوس الطلبة وإىل المزايا العديدة الت 

ز
كم التعلم عن بعد ف لذي يي 

ي وإثارة الدافعية لديهم بشكل أكير , 
ز
ي مستويات تحصيل الطلبة ونموهم المعرف

ز
النوع من التعليم من زيادة ف

ار لدى من اإلبداع واإلبتك وتوفي  الوقت والجهد لدى الطلبة مقارنة مع أنواع التعلم التقليدية , وإىل خلق نوع
ي تنظيم موضوعات المنهاج وأساليب التقويم حسب قدرات الطلبة الطلبة , 

ز
واىل قدرة التعليم عن بعد ف
ي اختيار وي

ز
 ,   وهذه النتيجة تتفق مع وظروفهم واىل حرية الطلبة ف

ً
ساعد الفرد عىل االعتماد عىل نفسم كليا

ي أشارت نتائج2020دراسة مقدادي )
ي ضوء ازمة  ( والت 

ز
ها إىل أن هناك أثًرا  ايجابيا الستخدام التعليم عن بعد ف

ا , ومع دراسة الباوي )
ً
ة جد ي مدارس تربية قصبة اربد، وبدرجة كبي 

ز
ي أظهرت 2019كورنا المستجدة ف

( والت 
ي تحصيل المجموعة التجريبية واتجاهاتهم 

ز
 ايجابيا الستخدام منصة التعليمية ف

ً
حو التعليم ننتائجها أن هناك أثرا

ي والمحمادي )
ي مقارنة بالمجموعة التقليدية , ومع دراسة المزيتز

وئز ي أشارت نتائجها إىل وجود 2019االلكي 
( والت 

, وهذا يختلف مع دراسة  ي
وئز اتجاهات ايجابية لدى طلبة المرحلة الثانوية نحو استخدام نظام التعليم االلكي 

ي دومي )
ي أشارت نتائج2010الشناق وبتز

ي اتجاهات الطلبة نحو ( والت 
ز
 ف
ً
ي دال إحصائيا ها إىل حدوث تغي  سلتر

ي 
وئز  . التعليم االلكي 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للدراسة : 
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثان

ي (α 0.05≥عند مستوى الداللٍة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
 
ي تقديرات معلمي اللغة العربية ف

 
ف

ي األردن 
 
ي العملية التعليمية  تعزى لمتغير الجنس؟مدارس تربية لواء قصبة اربد  ف

 
 ألثر التعلم عن بعد ف

(عىل األداة ككل Independent –t-testولإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار نتائج تطبيق اختبار)
 لمعرفة الفروق اإلحصائية وفقا لمتغي  الجنس . 

 ( 4جدول)
 ككل بالنسبة لمتغير الجنس(عىل األداة  Independent –t-testنتائج تطبيق اختبار)

 الداللة مستوى ال رية درجات T قيمة ال سابي المتوسط الجنس المجال

 0.333 0000 -0.965 3.662 ذكر ككل األداة
 3.664 أنثى

ز لنا من الجدول السابق أن قيمة قيم )  عند ( وهي -0.965بلغت  )( لألداة ككل Tيتبي 
ً
قيمة غي  دالة إحصائيا

ي تقديرات أفراد العينة عىل متوسطات األداة  𝛼=0.05الداللة )مستوى 
ز
(، وهذا يدل عىل عدم وجود فروق ف

ز بغض النظر عن جنسهم يعيشون نفس   لمتغي  الجنس ) ذكور ، إناث ( , ويعزى ذلك إىل أن المعلمي 
ً
ككل وفقا

ي الدراسة , ويستخدمون 
ز
ي بيئة واحدة مما انعكس عىل استجاباتهم ف

ز
, تماثل التعليم عن بعد بشكل مالظروف وف

 Romi et al , 2002وتتفق مع دراسة رومي وآخرين )
ً
ي أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق تبعا

(  والت 
ي 
وئز ات الديمغرافية عىل االتجاهات نحو استخدام التعليم االلكي  ي 2020ومع دراسة مقدادي ),  للمتغي 

( والت 
 لمتغي  الجنس.  أشارت نتائجها إىل

ً
ي تقديرات أفراد العينة عىل متوسطات األداة ككل وفقا

ز
  عدم وجود فروق ف

 التوصيات 

 إجراء العديد من الدراسات واألبحاث عىل عينات مختلفة .  -

تشجيع معلىمي المدارس وتسخي  اإلمكانات والتسهيالت الالزمة إلثارة الدافعية لديهم لتوظيف التعلم عن  -
ي العملية 

ز
 التعليمية . بعد ف

ي التعليم عن بعد .  -
ز
ونية ف ز لتدريبهم عىل استخدام النظم اإللكي   عقد دورات تدريبية لجميع المعلمي 

تطوير منظومة التعليم عن بعد بشكل مستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة و االستفادة من  -
 تجارب الدول األخرى . 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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