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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   ردو [
 
  الروبوت التعليم  لدى معلم  تقنية المعلومات  استخدامالكفايات التدريسية ف

 
ف

 ] الباطنة( بمحافظة شمال 10-5مدارس الحلقة الثانية )

 إعداد الباحثتان: 
                                                                                        ]أمنة بنت حسن بن عىلي الشيدية[

بية واالداب جامعة صحار)   ( سلطنة عمان- كلية الي 

                                ]و خط  وةبثين   ة ب  [

بية جامعة بنغازي )   (ليبيا -كلية الي 

 

 صـــالملخ
ي إىل   تهدف الدراس            ة الحالية

الروبوت التعليىمي لدى   اس            تخدامالتعرف عىل دور الكفايات التدريس            ية فز
ي مدارس الحلقة  

الكش         ف عن  إىل    ، باإلض         افة( بمحافظة ش         مال الباطنة10-5الثانية ) معلىمي تقنية المعلومات فز
ي 
 الروبوت التعليىمي    اس          تخداموجود فروق ذات داللة إحص          ائية لدور الكفايات التدريس          ية فز

 
لمتغي  الجنس   تبعا

ة.   لجمع  وس    نوات الخي 
 
ي كمنهج للدراس    ة، كما اس    تخدمت االس    تبانة أداة

  ولتحقيق ذلك تم اعتماد المنهج الوص    كز
ا    70فقرة موزع  ة عىل س               ت  ة مح  اور، طبق  ت عىل عين  ة ال  دراس                ة ع  ددهم    64البي  ان  ات حي  ث تكون  ت من   معلم   
من    وللتأكد   . ( 2019/ 2018العينة العش       وائية البس       يطة خالل الفص       ل الدرا ي )   ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة

، وكذلك تم  تم  لالس  تبانةالص  دق الظاهري   ز ز المختص  ي  ي من خالل   كد التأ عرض  ها عىل المحيمي 
من الص  دق البنائ 

ي تر 
ز درجة كل محور والدرجة الالية لالس          تبانة، والت  ز احس          اب معامالت االرتباة بي  كما ،  .849 -. 700وحت بي 

أن األداة قابلة للتطبيق. وأظهرت  إىل   مما دل،  0.88α=بلغ معامل االتس         اق الداخىلي للثبات بطريقة ألفا كرونبا   
ي النتائج أن درجة تقدير الك

الروبوت التعليىمي لدى معلىمي لمحاور االس           تبانة كيل   اس           تخدامفايات التدريس           ية فز
ي بلغ    جاءت متوس         طة ا  وجود فروق دالة  عدمإىل   ، كما أش         ارت النتائج=3.23Mبمتوس         ط حس         ائ  عند  إحص         ائي 
ي   0.05α ≥ مس        توى الداللة

ز اس        تجابات أفراد العينة لدور كفايات التدريس        ية فز   لتعليىمي الروبوت ا  اس        تخدامبي 
ز توجد فروق دالةتعزى لمتغي  الجنس ي حي 
ا   ، فز ي الكفايات التدريس      ية   α 0.05 ≥عند مس      توى الداللة إحص      ائي 

فز
ة  س       تخدامال  ة أكي  من،  الروبوت التعليىمي تعزى لمتغي  الخي  ي ض       وء    10  وكانت الفروق لص       الح الخي 

س       نوات. وفز
ي مجال الكفايات  بعمل دورات تدر النتائج الس      ابقة أوص      ت الدراس      ة الحالية 

ز قبل وألناء الخدمة فز يبية للمدرس      ي 
ي 
ة من   اس       تخدامالتدريس       ية فز ز ذوي الخي  ورة االهتمام و   س       نوات، 5-1الروبوت التعليىمي خص       وص       ا للمعلمي  ضز

ي مجال الروبوت التعليىمي 
ات فز ز من أجل تبادل الخي  بوية بشيل مستمر للمعلمي 

 .بإعداد وتنفيذ اللقاءات الي 

، معلىمي تقنية المعلومات، دعم التعلم، الكفايات   الروبوت التعليىمي الكفايات التدريسية،  حية: الكلمات المفتا

   التكنولوجية ، التعليم التفاعىلي . 
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

[The Role of Teaching Competencies in the Use of the Educational Robot for IT Teachers in Cycle Two 

Schools (5-10) in the North Batinah Governorate] 

Abstract 

The present study aims to identify the role of instructional competencies in the use of 

educational robot for teachers of information technology in the schools of the second seminar (5-

10) in the North Batinah Governorate, in addition to revealing the existence of statistically 

significant differences in the role of teaching competencies in the use of educational robot according 

to the gender variable Experience. The questionnaire was used as a tool for collecting data. It 

consisted of 64 sections divided into six axes. The sample of the study was 70 teachers who were 

selected in the simple random sampling method during the semester (2018/2019) . The authenticity 

of the questionnaire was verified by presenting it to the competent arbitrators, and the structural 

truth was verified by calculating the correlation coefficients between the score of each axis and the 

total score of the questionnaire, which ranged from 700 – 849. The internal consistency coefficient 

of stability was Cronbach's alpha α= 0.88, indicating that the tool was applicable . The results showed 

that the degree of teaching competencies in the use of educational robots among the teachers of the 

points of the questionnaire as a whole was average with an average of M = 3.23 . As indicated by 

the results that there was no statistically significant difference at the level of significanc α  ≤  0.05 

between respondents' responses to the role of teaching competencies in the use of educational robot 

due to the gender variable, while there are statistically significant differences at the level of 

significan α  ≤ 0.05 in teaching competencies for the use of educational robot due to the variable of 

experience and the differences in favor of experience more than 10 years. Conduct training courses 

for teachers before and during the service in the field of teaching  competencies in the use of 

educational robot, especially  for experienced teachers 1-5 years that need to pay attention to the 

preparation and implementation of educational meetings on a continuous basis for teachers to 

exchange experiences in the field of robotics educational. 

Keywords: teaching competencies, educational robot, information technology teachers, 

learning support, technological competencies, and interactive education.  

 

 ة    دم   لمق

ي تص               ميم النظم   تكنولوجي ا المعلوم ات  س               اهم ت
امج  فز بويةوالي  ي العملي ة الي 

  الج دي دة وخدخ ال التعليم الرقىمي فز
ي فلس               ف  ة التعليم  تطوراتإح  داث  إىل    ه  ذا أدىوب  الت  اىلي    ،التعليمي  ة

الرقمي  ة    ومن ه  ذه التطورات التكنولوجي  ة  . فز
ي مجال التعليم،

ي لها تألي  فز
واس           تخدام تقنيات   الرقميةو   األجهزة والوس           ائل التفاعلية  اس           تخدام هو  الحديثة الت 

  مهام مختلفة،بأداء مييانيكية تقوم    أداة  بأنهالروبوت التعليىمي   ( 2018)   الش     هري  عرففقد    الروبوتات التعليمية. 
ي تم برمجتها 

ا   والت 
 
مجة  مس         بق ة من الش         خص المس         تخدم للروبوت أو  بس         يطرة إما وقد تكون هذه الي  من   مبارسر

وظف المعلمون الروبوت  ات التعليمي  ة ل  دعم التعليم وتعلم بعض المواد وق  د    . جه  از الح  اس                 ب  ىلي   خالل برامج
ي ذل ك كن دا والي اب ان وكوري ا  

ي الع دي د من البل دان، بم ا فز
ال دراس               ي ة مث ل الري اض               ي ات والعلوم وتكنولوجي ا التعليم فز

ي المن  اهج  و  .( Khanlari, 2014الجنوبي   ة وت  ايوان والوالي  ات المتح   دة ) 
ز تجرب  ة إدخ  ال الروبوت  ات التعليمي  ة فز تتمي 

ات ومنها أنها تش       اركية، وتخلق بليات تعليمية بناءة مناس       بة لفهم أفض       ل، ولها تألي  كبي   الدراس       ية  ز بالعديد من الممي 
ألمر اه ذا   .( Weinberg, 2003عىل تطوير مه ارات ح ل المش              يالت واإلب داع والتفكي  النق دي والمه ارات التع اوني ة ) 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي العملي ة التعليمي ة  أس               تخ دام ا  أدى إىل
س                الي ب ت دريس               ي ة ح ديث ة مرتبط ة ب اس               تخ دام التكنولوجي ة الرقمي ة فز

،؛  2007)العس      اف،  ي ي مجاالت اس      تخدام   وهذا   (. 2011 الحدائ 
يتطلب مس      توى جيد من الكفايات التدريس      ية فز

( مفهوم الكفايات التدريس       ية  2014ل ) فقد عرف بلهام (. 2014؛ العقيل، (Liu, 2010  بفاعليةالتقنيات الرقمية 
ورية ألداء   ي تحتوي عىل مجموعة من االتجاهات والمفردات والمعرفة ال               ز

بأنها تلك االس              تطاعة المتياملة الت 
ابطة من المهام ومن هنا أص              بحت عملية إعداد المعلم   . وفاعلية عالية بنجاح المحددة مهمة ما أو مجموعة مي 

، وأص     بح اس     تخدام األجهزة الس     تخدام التكنولوجيا الحد ي والعلىمي
ي المجال المهتز

يثة من المتطلبات األس     اس     ية فز
ورة حتمي ة للمعلم )الطراون ة،   ي تص               ميم العملي ة التعليمي ة وتنفي ذه ا وتقويمه ا ضز

امج التكنولوجي ة فز ؛ 2015والي 
  (. 2017؛ حسن، 2015قطيط، 

من الرقمية،  بالتقنيات  المتعلقة  النظريات  من  العديد  )المستحدلات( ها  وبرزت  المبتكرات  انتشار  ويعد نظرية   ،
النظرية(    Rogers Everett)  إيفرت  أبرزعلماء هذه  المستحدلة وقد    ،من  نها العملية  بأ   المتطورة و   عرف األفيار 

ي ينقل الفرد عن طريقها الفكرة من مجرد العلم 
ي الفكرة أو المستحدث تب إىل    الفعلية الت 

كما مراحل    بخمس   وهي تمر   تز
 : ( 2014)   خليصة أشار  

ي هذه المرحلة يعلم الفرد بالفكرة ال : مرحلة الوع  بالفكرة الجديدة •
 مرة جديدة المبتكرة ألولوفز

ليص  بح س  لو    المعلومات   جمع   التعرف عىل تفاص  يل الفكرة الجديدة من خالل يقوم الفرد ب   : االهتمام مرحلة   •
   . الفرد هادف بشيل كبي  

ز مقارنة  و  وم الفرد بعمل موازنةيق  : )المســــــــــــتحد ات(  مرحلة تقييم الفكرة • ي   معلوماتال  بي 
تم جمعها عن  الت 

ي يمتلكه
ي ضوء ظروفه والكفاءات الت 

أن يتخذ  إىل   والتوقعات المستقبلية لهذا الفكرة،  ،ا الفكرة المستحدلة فز
  . الفكرة هالتجريب العلىمي لهذ بشأن رفض الفكرة أو القبول بمعتز الفرد قرار 

ي   الفائدةوتحديد    التجربة ض         يق بهدف  مجالفرد الفكرة المس         تحدلة عىل يس         تخدم ال  : التجريبمرحلة   •
فز

  . تبنيها وتطبيقها عىل نطاق أوسع بعد ذلكفإنه يقرر ة الفكرة فإذا اقتنع بفائد ظروف خاصة، ضوء

•   
ي هذه المرحلة ي   : مرحلة التبن 

الفرد قد اتخذ  ثبات الاىلي واالستقرار، بمعتز أن ال هنا  نوع من    كون وفز
ي الفكرة الجديدة قرار ت 
ي الروبوتات  النظرية و  ( يوض   ح نموذج 1.1الش   يل )  )المس   تحدلة(  بتز

خطوات تبتز
ي التدريس

 . التعليمية فز
 
 

ي التدريس  1.1الشيل 
ي الروبوتات التعليمية فز

 نموذج خطوات تبتز

 

استخدام الروبوت 
التعليمي 

في التدريس

وعي المعلم بفكرة 
تكوين سلسلة استخدام الروبوت

الكفايات الالزمة من 
خالل جمع المهارات 
والمعارف الستخدام 

الروبوت
الل من ختقييم الفكرة

مقارنة معلومات التي
جمعها في ضوء 

تجريب فكرة الكفايات
استخدام الروبوت 

التعليمي
ق اتخاذ قرار التطبي

والتبنى
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تحديد عينة الدر   وقد اعتمدت هذه الدراس ة عىل اس تخدام نظرية انتش ار المبتكرات، 
اس ة وهم معلىمي  وس اهمت فز

ي تح دي د عنوان ال دراس                ة لمعرف ة دور 
، وك ذل ك فز ي م دارس الحلق ة الث اني ة للتعليم األس                ا ي

تقني ة المعلوم ات فز
 .  الكفايات التدريسية حول الفكرة المستحدلة وهي استخدام الروبوت التعليىمي

ي  عىل النظرية البنائية وكذلك اعتمدت هذه الدراس       ة 
ة، والتعلمتبتز م  تتض       من أن المعرفة الت  هو تفس       ي    ن الخي 

ة )زيتون،  عىل  تتبلور هذه النظرية . ( 2007ش     خع     ي للعالم، وهو عملية نش     طة لتص     ميم المعتز المبتز عىل الخي 
وبناء  عىل هذا المبدأ،    ،ميمبدأ إقناع المعلمون بتجربتهم الش          خص          ية إلميانيات التكنولوجيا الروبوتية كأداة للتعل

ي  يتم تطوير وتنفيذ دورة تد
ز لدعم التطوير المهتز ة   وكذلك . لهمريبية للمدرس    ي  ي رسر

نجاح تش    غيل التدريس البنائ 
  (. Alimisis, 2014) الكفايات و  ،عىل أساس المعرفة هو خلفية تنظيمية جيدة للمدرس،

   وأسيلتها  ة  دراس  ال ة   مشيل

بية والتعليم بسلطنة ُعمان إىل إدخال التقنيات الرقمية المت ي منهاج سعت وزارة الي 
قدمة مثل الروبوت التعليىمي فز

ا لبناء أجيال تمتلك المهارات والقدرات الالزمة  ا هام  تقنية المعلومات. وأصبح تطبيق مثل هذه التقنيات الرقمية أمر 
ي مجال التقنيات الرقمية

مستوى جيد   هذا يتطلب(.  2013؛ الخالدي والورييات،  (liu, 2010 لمواكبة التطور فز
ا الكفايات  الرقميةمن  التقنيات  استخدام  مجاالت  ي 

فز الكفايات   . لتدريسية  دور  مجال  ي 
فز الدراسات  عدد  فقلة 

 ، ز الباحثي  علم  العمانية حسب  البلية  ي 
فز المعلومات  تقنية  معلىمي  لدى  التعليىمي  الروبوت  التدريسية الستخدام 

ت لم  المجال  تناولت هذا  ي 
الت  السابقة  العمانية  الدراسات  أن هذه  إىل  ي باإلضافة 

فز التدريسية  الكفايات  ركز عىل 
  . ، ولكنها ركزت عىل واقع استخدام الروبوت التعليىمي من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة  استخدام الروبوت التعليىمي

ي مدارس 
تقنية معلومات فز التعليىمي لدى معلىمي  الروبوت  ي استخدام 

التدريسية فز الكفايات  البحث عن دور  ي 
فز

 .ة شمال الباطنة ( بمحافظ10-5الحلقة الثانية ) 

ز بمحافظة شمال الباطنة، وبلغ عدد العينة االستطالعية  ز العاملي  بويي 
ز الي  في  ز باستطالع  راء المرسر كما قام الباحثي 

ي استخدام 8) 
ز لمنهج تقنية المعلومات، وذلك من أجل أخذ  رائهم حول الكفايات التدريسية فز ز تربويي  في  ( مرسر

، وتكون هذا االس ز هما ) الروبوت التعليىمي ( هل يمتلك معلىمي تقنية المعلومات الكفايات الالزمة 1تطالع من سؤالي 
؟، )  ي استخدام الروبوت التعليىمي

ي استخدام الروبوت؟2فز
 (هل هنا  دور للكفايات التدريسية فز

ي استخدام الروبوتات التعليمي
ي مستوى الكفايات التدريسية فز

ز أن هنا  انخفاض فز ة ومن خالل هذا االستطالع تبي 
ي المعلم للتدريب هو تراجع مستوى استخدام الروبوت و أن سبب  ، المعلوماتلدى بعض معلىمي تقنية 

عدم تلك 
وري معرفة دور الكفايات التدريسية   . فيان من ال ز ي قبل البدء بمهنة التدريس الستخدام الروبوت التعليىمي

الاافز
ي  
تقنية معلومات فز التعليىمي لدى معلىمي  الروبوت  ي استخدام 

) فز الثانية  الحلقة  ( بمحافظة شمال 10-5مدارس 
ي استخدام الروبوت التعليىمي لدى معلىمي   .الباطنة

وعليه جاءت هذه الدراسة لمعرفة دور الكفايات التدريسية فز
ي مدارس الحلقة الثانية

وعليه جاءت هذه الدراسة لتجيب    ( بمحافظة شمال الباطنة. 10-5)  تقنية المعلومات فز
 : عن األسيلة األتية

ي مدارس الحلقة   .1
ي استخدام الروبوت التعليىمي لدى معلىمي تقنية المعلومات فز

ما دور الكفايات التدريسية فز
 ( بمحافظة شمال الباطنة؟10-5الثانية ) 

ي دور الكفايات التدريسية الستخدام  ( α≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .2
فز

ي مدارس الحلقة الثانية تعزى لمتغي  الجنس )ذكور، اإلناث(؟  الروبوت التعليىمي لدى معلىمي 
 تقنية المعلومات فز

ي دور الكفايات التدريسية الستخدام  ( α≤  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  .3
فز

ي مدارس الحلقة الثانية تعزى لمتغي  سنوات ا
ة؟ الروبوت التعليىمي لدى معلىمي تقنية المعلومات فز  لخي 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ةــدراســال دافـــأه

  : إىلتهدف هذه الدراسة 
ي  .1

ي  ال  الروبوت التعليىمي لدى معلىمي تقنية  اس               تخدامالتعرف عىل دور الكفايات التدريس               ية فز
معلومات فز

 مدارس الحلقة الثانية بمحافظة شمال الباطنة. 
ي   إحص         ائيةالكش         ف عما إذا كان هنا  فروق ذات داللة   .2

الروبوت    س         تخدامال  دور الكفايات التدريس         يةفز
ي مدارس الحلقة الثانية تعزى لمتغي  الجنسالالتعليىمي لدى معلىمي تقنية 

 اإلناث(.  ،ذكور )  معلومات فز
ي  فروق ذات داللة إحص    ائية  عما إذا كان هنا  الكش    ف   .3

الروبوت التعليىمي   س    تخدام دور الكفايات التدريس    ية ال   فز
ي مدارس الحلقة الثان ال لدى معلىمي تقنية  

ة   سنوات ية تعزى لمتغي  معلومات فز  . الخي 
 ة ـدراسـال ةــأهمي

العمانية بص          فة  و   ندرة الدراس          ات العربية بص          فة عامةإىل   ترجع أهمية هذه الدراس          ة بالنس          بة للجانب النظري
ي بالنس    بة للجانب  أما   . نفس المجال خاص    ة، كما قد تكون هذه الدراس    ة انطالقة لدراس    ات أخرى تتناول

 ،التطبيك 
ي تقنيةيمكن أن تفيد  

فز ش          اد    نتائج الدراس          ة مرس          ر ي االس          ي 
الروبوت عند تقويم    اس          تخدامكفايات  بالمعلومات فز

ز  ي   أن تس      اعد يمكن    وكذلك ،المعلمي 
  اس      تخداممعرفة ما يحتاجه المعلم من تدريب ليتمكن من امتال  كفايات   فز

 
 
ا   لها،  ا الروبوت حت  يكون مس  تعد

 
ي  وفرت هذه الدراس  ة مقياس  ا لمعرفة دور الكفوأيض  

  اس  تخدامايات التدريس  ية فز
ي مدارس الحلقة الثانيةالالتعليىمي لدى معلىمي تقنية  الروبوت

 ( بمحافظة شمال الباطنة. 10-5)  معلومات فز
 التعـريفـات اإلجـرائيـة

 (: Teaching competencies)  الكفايات التدريسية
ا بجمل  ة من المه  ا ي يتم التعبي  عنه  ا س               لوكي   

م الت  الي  ة ومنه  ا الوج  داني  ة، والمه  اري  ة،  هي مجموع  ة من الق  درات الت 
ز يتطلب الوصول إليه، ويتم تقويمه بوسائل متعددة )بلهامل،  ي النهاية مستوى معي 

 (. 2014والمعرفية، تنتج فز
ا   تعرفو  ات،    إجرائي     الواج   ب توافره   ا ل   دى معلىمي تقني   ة    والق   دراتب   أنه   ا جمل   ة من المع   ارف، والمه   ارات، والخي 

ي مدارس 
ي تمكنه منالحلقة الثانية، المعلومات فز

اس تخدام الروبوت التعليىمي وقد تم ربطه بأداة الدراس ة كونه   الت 
: كفايات المعرفة والثقافة التكنولوجية، كفايات   ي أداة الدراس        ة هي

ي تم تناولها فز
المتغي  المس        تقل، والكفايات الت 

 فايات تقويم التدريس. االستخدام الفعال، كفايات تخطيط التدريس، كفايات تنفيذ التدريس، ك

(: فهو عبارة عن  لة تتكون من عدة أجزاء وتقوم بأداء  educational robot)   أما عن تعريف الروبوت التعليم  
ي ذاكرة الجه  از

، ويتم تكوين وتص               ميم    وخنج  از أعم  اله  ا من خالل اتب  اع مجموع  ة من التعليم  ات المخزن  ة فز الرقىمي
مجيات المتخص            ص            ة ي جهاز الحاس            ب اآلىلي ومتص            لة بأجزاء الروبوت    هذه األوامر بواس            طة الي 

والموجودة فز
 (Khanlari,2014 .) 

ي هذه الدراس ة: بأنه حقائب
ا فز كة الليغو  من منتجة بالس تيكية ويعرف الروبوت التعليىمي إجرائي  ( RCXنوع )  من رسر

ي العملي    ة التعليمي    ة التعل
مجي    ات المس                  اع    دة فز ي يتم  وتتكون من مجموع    ة من القطع واألدوات والي 

مي    ة، والت 
ي مدارس الحلقة الثانية بمحافظة شمال الباطنة، وقد تم ربطه بأداة الدراسة  

ي منهج تقنية المعلومات فز
تدريسها فز

 كونه المتغي  التابع. 
 ة ـدراسـال محددات

 اقت ت الدراسة عىل المحددات التالية: 

ية • ي الالدراس            ة عىل معلىمي تقنية   اقت             ت : الحدود البـشــــــــــر
بمحافظة   مدارس الحلقة الثانيةمعلومات فز

 شمال الباطنة. 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   اقت              تطبيق هذه الدراس            ة  : الحدود المكانية •
بمحافظة    ( 10-5 الحلقة الثانية)   مدارس الحكوميةالفز

 شمال الباطنة. 

ز   : الحدود الزمنية • ة بي 
ي الفي 
اير و 17تم إجراء هذه الدراس     ة فز الفص     ل الدرا ي  خالل ،2019 مايو  25في 

ي للعا
 م. 2019/ 2018م األكاديىمي الثائز

ي موض               وع ال دراس               ة هي  الروبوت:  الحـدود المووــــــــــــــوعيـة •
ي تم تن اوله ا فز

كف ايات    : التعليىمي والكف اي ات الت 
كف  اي  ات تنفي ذ    الفع  ال، كف  اي  ات تخطيط الت  دريس،  س               تخ  دامالمعرف  ة والثق  اف  ة التكنولوجي  ة، كف  اي  ات اال 

 تدريس. التدريس، كفايات تقويم ال
 ة الخلفية النظرية للدراس  .2

 دريسية ات الت اي الكفمفهوم  2
ي ) عرف 

ي يتوقع أن يص              ل إليه بأنها    الكفايةمفهوم (  2010خزعىلي ومومتز
الفرد إذا   ا مجموعة اإلميانات والمهارات الت 

ا    حص              ل عىل أفض              ل الت دريب ات التعليمي ة، وبذلك تجعل ه  عىل تحقيق األهداف المنش              ودة بأفض              ل ما يمكن.  قادر 
ي  و   المعارف   من جملة   هي  ة كفايات التدريس     ي لل  بالنس     بة و

مت  ما المعلم   يحققها المفاهيم والمهارات واالتجاهات الت 
ي وق    ت قلي    ل وجه    د إىل    وتقويم العملي    ة الت    دريس               ي    ة للوص               ول   تخطيط وتنفي    ذ   من تمكن  

تعليم أكي  ف    اعلي    ة فز
،  واض              ح  ي

ة بأنها  ( الكفايات التدريس              ي 2015)  مقدادي وأحمد   كما يرى و .  ( 2016؛ الس              ائح،  2010)خزعىلي ومومتز
امج األك    اديمي    ة وتزداد تل    ك  ي الي 

مه    ارات وق    درات يحققه    ا المعلم من خالل ان    دم    اج الج    ان    ب النظري المتمث    ل فز
ي  ال 

ي الج ان ب التطبيك 
 اإللم ام  مف اهيم الكف اي ات الت دريس               ي ة الس               ابق ة معظمه ا ركزت عىل لمهن ة التعليم. مه ارات فز

ي يمتلكه  ا المعلم و 
الكف  اي  ات    فتعتي  ب  ذل  ك  . التطبيق الفعىلي لتل  ك المه  ارات  عىلب  المعرف  ة والمه  ارات والق  درات الت 

مهارات والقدرات لال معلم وفق مس              توى ال ارتقاءو   ،المتواص              لو   داية للتطوير المس              تمر نقطة الب  التدريس              ية
ي الرقىمي و  ومواكبة الع   ،العمليات التدريسيةاتجاهات 

، المعرفز  (. 2005 )صبخي

ي تناول
ي اس  تخدام التقنيات الرقمية ومنها دراس  ة الكيندي  هنا  العديد من الدراس  ات الت 

ت الكفايات التدريس  ية فز
kennedy   (2002  ،ي استخدام الكفايات

ز الذكور واإلناث فز ي توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
( الت 

ة )  ز ذو الخي  ا لل4-1وك  ان  ت لص                الح ال  ذكور، كم  ا أظهرت النت  ائج أن المعلمي  كف  اي  ات  ( س               نوات أكي  اس               تخ  دام   
ة من )  ز ذوي الخي  ا أش     ارت نتائج دراس     ة  7 -4التكنولوجية من المعلمي 

 
( إىل أن  2010)   Husain( س     نوات. وأيض     

ي يحتاج المعلمون إىل تطويرها الكفاءات  
ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتص           االت هي  الت 

: اس           تخدام مهارات  فز

ي تطوير وتقديم المعلومات، إعداد بلية تع
ات تعلم فعال. التكنولوجيا فز   لم قائمة عىل التكنولوجيا، وتص               ميم خي 
ز ) كما أن  ز للكفايات التكنولوجية كان مرتفع    ( 2012دراس       ة حس       ي  أظهرت نتائجها أن مس       توى ممارس       ة المعلمي 

 المتوس    طات تعزى للمؤهل العلىمي  
ز ا عدم وجود فروق ذات داللة إحص    ائية بي 

 
، وأش    ارت النتائج أيض     بش    يل كبي 

ة التدري  سية. والخي 
ي استخدام التقنيات الرقميةامعايي   3

 لكفايات التدريسية فز
ي اس           تخدام التقنيات الرقمية من قبل من   العديد حددت  

للكفايات التدريس           ية فز المنظمات والهييات العالمية    المعايي 
ي التعليم، للتقن   المهتم  ة ب  إع  داد المعلم مث  ل المنظم  ة ال  دولي  ة 

ز إ والمجلس القومي العتم  اد برامج    ي  ات فز .  ع  داد المعلمي 

 : ي   البناء   فهم   ومن هذه المعايي  أش   ارت   وقد   (. Spector, 2001) والتقويم  التعلم،   بلية ، وتخطيط وتص  ميم التكنولوج 
ي التعليم  

  توافره ا ل دى معلم التكنولوجي ا   الكف  اي ات الواج ب  أن  إىل  ISTE   (2008 )الجمعي  ة ال دولي  ة للتكنولوجي  ا فز
ي اس        تكش        اف قض        ايا :  هي 

ا  الطالب فز ي وحل المش        اكلإرسر
  األدوات والموارد الرقمية،  اس        تخدامب  العالم الحقيك 

ا 
 
اتيجيات بو   أن يقوم المعلم بتص       ميم أنش       طةوأيض        ، وكذلك يجب عىل المعلم التقنيات الرقمية  اس       تخداماس       ي 

ي أنظمة التكنولوجيا ونقل المعرفة الحالية
ا    المواقف الجديدة. إىل  إظهار الطالقة فز

 
ية  وض      عت نفس الجمعوأيض      
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ISTE   (2010 )  ي من الواج    ب توافره    ا الع    دي    د من ا
ي مج    ال    لمع    ايي  الت 

ي أداء المعلم الت    دريس               ي فز
  اس               تخ    دامفز

اتيجيااال   اس              تخدام  : من هذه المعايي  ما يىلي و   التكنولوجيا  ، بليات التعلم الفعالتص              ميم  و   ،ت التدريس              يةس              ي 
وكذلك التطوير الفعال، ، والتدريس اآلىلي معرفة محتويات علم الحاس               ب  و   ،المعارف والمهارات المهنيةامتال  و 

ز   ي للمعلمي 
ي مج   الالمهتز

ي   يتم دمجبحي   ث  ؛  التقني   ات الرقمي   ة  فز
 مش                 ارك   ةالتع   اون و التس                 اع   د عىل    الطرائق الت 

 . الغرفة الصفيةخارج و  داخل التكنولوجيا  ستخدامال 

ها البعض  تدريس               ية  هنا  كفايات   الكفايات الثانوية منمجموعة  إىل    تحليلها  من لمو   ،كفايات أس               اس               ية  اعتي 
ي دراس      ت2014أحمد ) و  فقد أش      ار الش      يخ (. 2011 )كالب،

كفايات وحدات التعلم الرقمية    اس      تخدامحول  هما ( فز
، وفيها ص            نف  لدي معلىمي مرح  المعرفةكفاية    : هي و محاور   خمسإىل    التعلم الرقىمي   كفاياتلة التعليم األس            ا ي
، كف  اي  ة  التعلم ال  اختي  ار كف  اي  ة  ،  التعلم الرقىمي بوح  دات   ،  التعلم  تخطيطرقىمي ،    تق  ديمكف  اي  ة    الرقىمي التعلم الرقىمي
.   اس          تخدامكفاية   ، كفاية  يةكفايات التدريس          العدة كفايات منها إىل   ( 2014)  بلهامل  وكذلك أش          ار   التعلم الرقىمي

  كف   اي  ةو   ،تنظيمه   ا و   الغرف   ة الص               في   ةدارة  إال   درس، كف   اي   ة  لمحتوى    ي   ةتقويمال، كف   اي   ة  ال   درس  التنفي   ذي   ة لمحتوى
 . ي
 التفاعل الصكز

ز  ي تناولت و   عىل تص   نيفات المنظمات العالمية  ومن خالل إطالع الباحثي 
تص   نيفات الكفايات  الدراس   ات الس   ابقة الت 

ي  
  Celikدراس           ة  و   ( 2009)  العمري التكنولوجيا منها دراس           ة    اس           تخدام التدريس           ية بش           يل عام وكذلك الكفايات فز

الكفايات التدريس   ية لمعلىمي تقنية المعلومات    يمكن رسد   ( 2015)  دراس   ة عثمان و   (، 2011دراس   ة كالب ) و   ( 2011) 
ي هذه الدراسة 

ي تبنتها الباحثة فز
ي وهي  الت 

 : كاالئ 

 أ  •
ا
ودمج موض               وعات   ، بفاعلية عالية   فهي تمكن المعلم من تدريس المادة :  المعرفة والثقافة التكنولوجية :  ول

ز ألناء عملية ا مش     ارك   عىل   والحرص الدرس بالواقع،  المفاهيم المتعلقة  و   وختقان التعميمات  ، لتدريس ة المتعلمي 
 العمري،؛  2003  )الفتالوي،  ال دراس               ي ة   للمن اهج واإللم ام ب األه داف التعليمي ة  بت دريس               ه،   ب المنهج ال ذي يقوم 

التع رف عل ى برمجي ات الت شغيل و لألجهزة  معرفة المكونات المادية تشمل  كذلك  الكفاية المعرفيةو   . ( 2009
ي  المفاهيممعرفة  و عملي                  ة التعليمي                  ة،  بال ألناء القيامات المختلفة  دامس   تخاال و والوس   ائط، 

المس   تخدمة فز
ه ذا يتطل ب المط الع ة المس               تمرة واإللم ام ب الم ادة ال دراس               ي ة لتح دي ث المعرف ة  ب الت اىلي  و  الح اس               وبمج ال 

ي اعتمدت عليها نظرية البنائية اليتفق مع ما وهذا   (. 2005 دبابنه،و  بالمنهج )الفرح
 . الدراسةهذه  الت 

ي و   عبارة عن مجموعة من اإلجراءات  وهي : كفايات إدارة الصف:  ا ــــــ  انيــــــ  •
ينفذها المعلم داخل   األساسيات الت 

امهم بالقواعد و   انض   باطهمو  منها هدوء الطلبةو   الغرفة الص   فية لتحقيق هدف حفل النظام ز  التعليمات؛و   الي 
 (. 2005 العبادي، ؛2003 )الفتالوي، حت  يتمكن المعلم من تحقيق األهداف التعليمية

ي التعامل مع نظم التش   غيل:  الفعال ســـتخدامكفايات اال :  ا ـــــــــــــــــ  الثـــــــــــــــــ  •
مجة  ختقانو   وتتمثل هذه الكفايات فز   الي 

وري   ة منالتكنولوجي   ة والفني   ة    المعلمالتحقق من مه   ارات  و  المرتبط   ة به   ا  اللغ   ةو  تع   ام   ل مع  ال  أج   ل  ال                ز
ونية   (. 2013 ،علوش)  واألجهزة الرقميةالمقررات اإللكي 

  وض        ع  وعمليات   تتض        من مواقف تعليمية متياملة  هي خطة تدريس        ية  :  كفايات التخطيط للتدريس :  ا ـــــــــــــــــــــرابعا  •
األس                      ال    ي        ب   األه        داف  وت    ق    وي    م    ه        ا اإل و   واخ    ت    ي        ار  ت    ح    ق    ي    ق    ه        ا  ي 

فز تس                      اع        د  ي 
ال    ت     وت    ن    ف    ي        ذه        ا   ج    راءات 

ي 
ي و  فهي تصور المعلم للموقف  (. 2019 ، ممادي و   )طبسر

العلمية داء  سوف يقوم بها أل   اإلجراءات التدريسية الت 
 (. 2003  )الفتالوي،  المنشودة ، وذلك من أجل تحقيق األهداف التدريسية 

ــ  امســـــــخ • تحقيق  إىل  الذي يهدف  ،الغرفة الصفيةالمعلم التدريسي داخل أداء  وُيقصد بها :  كفايات التنفيذ :  ا ـــــ
ي تس            اعد   هذه الكفاية، وتعد الطلبةمن األهداف لدى   مجموعة

ة األس            اس            ية الت  ز عىل تحقيق   المعلم  الركي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي العملية التدريس   ية النجاح
ي  اس   تخداموقد تش   مل كفايات التنفيذ عىل  (. 2014  )بلهامل، فز

تنىمي    األس   يلة الت 
ي الوق ت  ، وخجراء األنش               ط ةالمش               يالت ل دى الطلب ةح ل و   مه ارات التفكي  

،  المن اس               ب للحص               ة   العملي ة فز
ي الوقت المناس   ب من  الو  اس   تخدامو  المختلفة ألناء الحص   ة  يةطرائق التدريس   ال  اس   تخدامو 

س   ائل التعليمية فز
 (. 2005 دبابنه،و   )الفرح الدرس

ي يقوم بها المعلم قبل بداية عملية التدريس،   مجموعة وهي عبارة عن  : التقويم كفايات    : ا ـــ  ادس ـــس  •
  من اإلجراءات الت 

معرف ة م دى   نت ائج التعلم، وذل ك به دف  معلوم ات كمي ة حول عىل   من أج ل الحص              ول وبع د االنته اء منه ا،    وألن ائه ا 
ي   ات التغي  

ومنها األس   يلة الكتابية  مجموعة من األدوات   اس   تخدام خالل    يتم وذلك   ، عىل س   لو  الطلبة   حص   لت الت 
   (. 2017  والزهراء،  مريم )  سلو  ال  والشفوية، ومالحظة 

 ( Education Robot)  مفهوم الروبوت التعليىمي  4
ة ومتنوع   ة  التقني   ات الرقمي   ة   ي الوق   ت الح   اىلي  كثي 

ي تق   دم  وفز
ومن ه   ذه األجهزة الرقمي   ة جه   از ،  كبي  ومتس                 ارعفز

ا   أو در عىل تنفيذ مهام جهاز أوتوماتيكي قا   الروبوت فعرف بأنه
 
مجة مس بق ز   أوامر مي  تعليمية   أداة   فهي (.  2016،  )ياس ي 

ة بس     بب   وكذلك   ، الب من خالل التعلم العمىلي تعزز تجربة الط    2014) طبيعتها العملية   توفر بلية تعليمية ممتعة ومثي 
  ،Eguchi ز  ها لتسهيل استخدام يتم    (، وكذلك  التفاعل االجتماغي لدى الطالب، وتوفي    ألداء التعليىمي التعلم وا وتحسي 
 .(  ,2013Mubin)  التعليم والتعلم سياق  إىل  

ي لذلك 
ي مجال التعليم والمتمثلة فز

بية والتعليم بس              لطنة ُعمان باالبتيارات المس              تحدلة فز دمج  اهتمت وزارة الي 
ي  الرقمي   ة المتطورة    التقني   ات

ي من   اهج تقني   ة المعلوم   ات وذل   ك من خالل تص               ميم وح   دة الروبوت التعليىمي فز
فز

ي المناهج الدراس  ية   و (.  2013الص  فوف الس  ابع والثامن )الخالدي والورييات، 
أص  بح تص  ميم محتوى الروبوتات فز

تق      ديم طرق وأس                     الي      ب تعليمي      ة مش               جع      ة  ي التكنولوجي      ا وتحرص عىل  اس               تخ      دام  للطلب      ة  ش               جع عىل 
 (Ospennikova, 2015  وكذلك ،) توفر األنش       طة المرئية والعملية، وتربط الموض       وع بحياة الطلبة الحقيقية، وتوفر

ي وتقديم الحلول االبتيارية للمشيالت  بلية تعليمية  
  Eguchi  ، 2014؛  Antoniou, 2017) تشجيعية والتعلم الذائ 

اكهم بمش ( Khanlari, 2014؛  ا  . وذلك يتحقق من خالل إرسر
 
اري    ع يتم تطبيقها عىل أس اس معرفتهم الس ابقة، وأيض 

، ز  (. 2007من خالل مصادر المعرفة المتواجدة لديهم )ياسي 
ي تناولت الروبوت التعليىمي ومنها دراس     ة  

ي  Mikropoulos  (2013)وهنا  العديد من الدراس     ات الس     ابقة الت 
الت 

أن     ه يمكن اس               تخ     دام الروبوت التعليىمي ك     أداة عق لي     ة ت     دعم بن     اء المعرف     ة عن طريق التعلم  أظهرت نت     ائجه     ا 
ي أنش  طة حل Afari and Khine   (2017بالممارس  ة.كما أظهرت نتائج دراس  ة  

ز يوظفون الروبوتات فز ( أن المعلمي 
ي  
ا يس    تخدم فز

 
 التفكي  اإلبداغي والتفكي  النقدي لدى طلبة، وأيض    

ز المش    يالت وخجراء العمليات الحس    ابية، وتحفي 
ز األقران.   ي تحول دون دمج  Khanlari   (2014بلنم ا كش               ف ت نت ائج دراس               ة التع اون بي 

( إىل ع دد من العوائق الت 
ي األنشطة التعليمية الخاصة بهم ومن

، وأعربوا عن الدعم الذي يحتاجونه  ها مستوى المعرفة والثقافةالروبوتات فز
 .  من أجل التمكن من استخدام الروبوت التعليىمي

ي تناولت الكفاي  أما عن الدراس ات
ي الواليات  Deluca   (2003ات التدريس ية والروبوت التعليىمي ومنها دراس ة  الت 

( فز
ة من   ز الذين لديهم خي  ي كش              فت نتائجها عىل أن المعلمي 

س              نوات أكي  اس              تخداما   5  -1المتحدة األمريكية الت 
ة من   ز ذوي الخي  ي اس تخدام الروبوت من المعلمي 

ا نتائج در   8-5للكفايات التدريس ية فز
 
  Auriniاس ة  س نوات. وأيض 

ي مجموع    ة متنوع    ة من الطرق 2017) 
ز يس               تخ    دمون الروبوت    ات فز ي أظهرت أن بعض المعلمي 

ي أونت    اريو الت 
( فز

ز  لي ة مراع اة الفروق   ا إىل اتب اع المعلمي 
 
ي الغرف ة الص               في ة، كم ا أش               ارت أيض               

اإلب داعي ة ل دعم الت دريس والتعلم فز
ز الطلب ة ألن اء اس               تخ دام الروبوت ات، بلنم ا ه ي اس               تخ دام  الفردي ة بي 

ز الج دد فز ن ا  تراجع وتردد من قب ل المعلمي 
ي الفص               ول ال دراس               ي ة. كم ا أظهر النت ائج أن  

الروبوت، وذل ك بس               ب ب ع دم تي ام ل الوغي بفكرة دمج الروبوت ات فز
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي والتواص      ل وحل المش      يالت.   ي س      لطنة 2013دراس      ة الخالدي والورييات )   أما الروبوتات تش      جع التعاون الطالئ 
( فز

ي أش              ا 
ي اس              تخدام التقنيات الرقمية كالروبوت  ُعمان الت 

ز فز رت إىل انخفاض مس              توى القدرات والمهارات لدى المعلمي 
ز ألناء دراس    تهم األكاديمية حول كيفية اس    تخدام الروبوت  ، يعود ذلك إىل عدم تأهيل المعلمي  ، وكذلك   التعليىمي التعليىمي

ي مجاالت التقنيات الرقمية للقيام بمه 
ز فز ز قبل وألناء الخدمة قلة األشخاص المتخصصي   مة التدريب لهؤالء المعلمي 

 المنهجية والتصميم  5

 منهجية الدراسة  6
ي التعامل مع المجتمع 

، ألنه هو األنس              ب فز ي
،   اعتمدت هذه الدراس              ة الامية عىل المنهج الوص              كز فالبحث   المدر ي

 عىل جمع البيانات والمعلومات عن 
 
ي يدرس الظاهرة أو المش       يلة اعتمادا

ها و  بهدف تحليلها ؛  المش       يلة   الوص       كز  تفس       ي 
،   نتائج أو تعميمات عن الظاهرة إىل    قياسها من أجل الوصول و  ي

   (. 2006  )الحمدائز
 وعينتها  ة دراس ال ع  مجتم  7

ي مدارس الحلقة الثانيةاليتكون مجتمع الدراس ة من معلىمي تقنية  
ي    ( 10-5)  معلومات فز

بمحافظة ش مال الباطنة فز
ا    134غ ع  ددهم الب  الو   ( 2019  -  2018)   الع  ام ال  درا ي  ز عىل    معلم  ةو معلم    حي  ث بلغ ع  دد   ة،م  درس                  80موزعي 
ز  بية )المديرية العامة ،77عدد المعلمات  ، و 57المعلمي  تكونت  و  (. 2019 التعليم بمحافظة ش    مال الباطنة،و   للي 

ا    70من   عينة الدراس    ة  و معلم 
 
% 52نة  وتبلغ نس    بة العي تم اختيارهم بتقنية العينة العش    وائية البس    يطة،، و معلمة

ي جدول 
 . 1من حجم المجتمع الفعىلي كما هو موضح فز

ي مجتمع وعينة الدراسة  1جدول 
ز والمعلمات فز  توزي    ع المعلمي 

ا    المجموع معلمة  معلم 

 134 77 57 المجتمع

 70 40 30 العينة 

  وصف الخصائص المرتبطة بعينة الدراسة 8
ات الديموغرافية ألفراد عين ز المتغي   ة الدراسة: الجداول التالية تبي 

توزي    ع أفراد العينة وفق متغي  الجنس؛ حيث أظهر الجدول أن أعىل نسبة من   2يتضح من جدول  متغيـر الجنـس:   . أ
العينة قد كانت من اإلناث بنسبة بلغت   الدراسة بنسبة بلغت  57.1أفراد  ي عينة 

الذكور فز % فيما جاءت نسبة 
42.9% . 

 ة الدراسة لمتغي  الجنس التوزع التكراري والنسبة الميوية لعين 2جدول 
 النسبة المئوية%  التكرار الجنس 

 42.9 30 ذكر 

 57.1 40 إناث

 % 100 70 المجموع

 متغيـر الخبـرة .ب
ي   3يش     ي  الجدول 

ة فز ة؛ حيث أظهر الجدول أن أعىل نس     بة لمتغي  الخي  إىل توزي    ع أفراد العينة وفق س     نوات الخي 
ة أكي  38.6عينة الدراس     ة بغلت   ة    10 من  % للمس     توى الخي  س     نوات بلنما نس     بة أفراد العينة عند مس     توى الخي 

ة بلغت 34.3سنوات بلغت  5-1من  ز 27.1%، بلنما أقل نسبة للخي  ة ما بي   سنوات.  10-6% للمستوى للخي 
ة  التوزع التكراري والنسبة الميوية لعينة الدراسة لمتغي   3ج  دول   سنوات الخي 

ة  نوع المتغير   النسبة المئوية% التكرار سنوات الخير

 
ة  الخير

 34.3 24 سنوات 5 -1

 27.1 19 سنوات 6-10

 38.6 27 سنوات 10أكي  من 

 % 100 70 المجموع 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أدوات الدراسة  9
ز   لتحقيق أهداف الدراسة ي  قام الباحثي 

،  استخدامبتصميم استبانة الكفايات التدريسية فز وذلك   الروبوت التعليىمي
دي ، الخال( 2011كالب ) مثل دراس       ة   لس       ابقة ذات الص       لة بمش       يلة الدراس       ةعىل الدراس       ات ا االطالعمن خالل  
االس               تب  ان  ة عىل مجموع  ة من الفقرات    احتوتبحي  ث  ؛  ( 2015عثم  ان ) ،  ( 2015الطروان  ة )   (،2013) والوريي  ات  

ي تعكس مش               يل ة ال دراس               ة وأس               يلته ا ل ج اب ة عليه ا من قب ل أفراد العين ة
االس               تف ادة من  راء   . وتموالمح اورالت 

ي الم
ز فز ز واألكاديميي  ي تتضمنها االستبانة.  هذا المجالتخصصي 

 : وفيما يىلي توضيح المحاور الت 

 فراد العينة. ألتضمن البيانات العامة  : األولالقسم  •

•   
، وتض   منت    اس   تخدام كفايات   : القســـم الثان  ويوض   ح    محاور   تم توزيعها عىل خمس   ة   فقرة  55الروبوت التعليىمي
ي صورتها النهائية كما توزي    ع فقرات االستبان   4 الجدول 

 : يىلي  ة عىل المحاور فز

ي صورتها النهائية  4دول  ج
 توزي    ع فقرات األداة عىل المحاور فز

 أرقام الفقرات عدد الفقرات ور ــوان المحــعن ورـالمح

 11-1 11 متطلبات المعرفة والثقافة التكنولوجية للروبوت التعليىمي  1

 22-12 11 يىمي الفعال للروبوت التعل ستخدامكفايات اال  2

 32-23 10 كفايات تخطيط التدريس لوحدة الروبوت 3

 44-33 12 كفايات تنفيذ تدريس وحدة الروبوت 4

 55-45 11 كفايات تقويم تدريس وحدة الروبوت 5

ي مجال الروبوت  التحدياتتض              من   : القســـــــــــــم الثالث •
ي تواجه معلىمي تقنية المعلومات فز

التعليىمي والذي  الت 
 فقرات.  9 تضمن

ي األداة ا 10
 لمقياس المستخدم فز
 -  يطل ب من المعلم وتق اس ك ل فقرة من فقرات االس               تب ان ة من خالل س               ؤال  ( 64)  بلغ ع دد فقرات االس               تب ان ة
ي (  ✓)   المعلمة وض    ع عالمة

ي تعي  عن وجهة نظر   فز
،  عىل مقياس  ،هالخانة الت   5ويوض    ح الجدول  ليكرت الخما ي

ي تعىط 
ي المعالجة اإلحصائية.  للتصنيفتصنيف مستويات الموافقة والدرجة الت 

 فز

 مقياس ليكرت الخما ي ل جابة عن فقرات االستبانة  5دول  ج
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق  موافق بشدة   التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة 

ي اس            تخدام الروبوت التعليىمي ولغرض تحليل البياناتات  
 لدى وتحديد درجة التقدير لدور الكفايات التدريس            ية فز

؛ حيث تم  اتالنس  بية للفقر  وتحديد األهمية  حرافات المعياريةأفراد العينة، اعتمدت المتوس  طات الحس  ابية واإلن
ي عدة دراس      ات ومنها دراس      ة )المعمري، 

ا للمعيار المعتمد فز
 
؛ علوش،  2009تقس      يم المتوس      طات الحس      ابية وفق

ي  اس ليكرت الخم  ا ي ال  ذي تعتم  د علي  ه أداة  (، وذل  ك ألن  ه يتن  اس                ب مع مق2013؛ الخ  ال  دي والوريي  ات،  2013
 6الدراسة، وهو كما يوضحه الجدول 

ي  ي تفسي  النتائج حسب المتوسط الحسائ 
 المعيار المعتمد فز

 5 4 3 2 1 الدرجة 

 5-4.21 4.20  -3.41 3.40-2.61 2.6  -1.8 1.8  -1 قيمة المتوسط

األهـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
 النسبية

مــنــخــف ــــــــــــــــــــة  
 جدا

 جدامرتفعة   مرتفعة   متوسطة منخف ة

11  
12  
13  
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الظاهري ألداة الدراسة الصدق 14

ز  اء،و  للتحقق من الص        دق الظاهري لالس        تبانة تم عرض        ها بص        يغتها األولية عىل المختص        ي  وذلك من أجل    الخي 
ز مدى اكتمال  قياس ها، ي مدى مالئمة جميع البنود لمش يلة الدراس ة المراد أقياس ص دق المحتوى  وص دق التعيي 

ات الدراس          ة ز وقد بلغ عدد    . عناض االس          تبانة لمتغي  احاتهم 10)  المحيمي  ( حيث تم االس          تفادة من  رائهم واقي 
ي 
ز   تعديل االس     تبانة، المفيدة والبناءة فز قامت الباحثة بإجراء ما قد و  ،وقد تم اعتماد ما جمع عليه غالبية المحيمي 

ز  يلزم من ي قدمت من قبل المحيمي 
حات الت    صورتها النهايةوخخراج االستبانة ب حذف وتعديل بناء عىل المقي 

 االتساق الداخل    15

عينة الدراس     ة(، مكونة   )من خارج  تم تطبيقها عىل عينة اس     تطالعية  بعد تحكيم األداة وقياس ص     دقها الظاهري،
ا   ( 30من )  ي و معلم 

ز فز  حيث بلغ عدد المعلمات  الباطنة.  مدرس               ة من مدارس محافظة ش               مال  25معلمة موزعي 
ز ) ،  ( 15)  رتباة الفقرات من خالل  امص             فوفة  حقق من االتس             اق الداخىلي بحس             اب  وتم الت  (. 15وعدد المعلمي 

س       ون حس       اب معامل فظهرت النتائج  والدرجة الالية للمحور،  لدرجة كل فقرة من فقرات االس       تبانة،  االرتباة بي 
 7كما هو موضح بالجدول 

 معامالت ارتباة فقرات االستبانة )أداة الدراسة( بالدرجة الالية للمحور  7 جدول

 : األول محور ال
والثقافة التكنولوجية  "متطلبات المعرفة
" للروبوت  التعليم 

   المحور 
  : الثان 

 الفعال  ستخدام""كفايات اال 
"  للروبوت التعليم 

 : الثالث المحور 
 التدريس  "كفايات تخطيط

 لوحدة الروبوت" 

 االرتباط  لمعام الفقرة رقم  االرتباط  معامل رقم الفقرة اط ــاالرتب  لـامـمع رةـالفق م ـرق

1 **709 . 12 .570 ** 23 .543 ** 
2 **786 . 13 .577 ** 24 .557 ** 
3 **649 . 14 .768 ** 25 .599 ** 
4 **578 . 15 .617 ** 26 .782 ** 
5 **632 . 16 .767 ** 27 .614 ** 
6 **548 . 17 .764 ** 28 .820 ** 
7 **548 . 18 .731 ** 29 .558 ** 
8 **610 . 19 .728 ** 30 .706 ** 
9 **584 . 20 .705 ** 31 .645** 
10 **634 . 21 .718 ** 32 **662 . 
11 **571 . 22 .592 **  

   المحور معامل االرتباط   . 839**األول  المحور معامل االرتباط  
 . 849**  معامل االرتباط المحور الثالث . 795**  الثان 

 المحور الرابع: 
 الروبوت"   "كفايات تنفيذ تدريس وحدة 

 المحور الخامس: 
 تدريس وحدة الروبوت"  تقويم ات "كفاي 

 المحور السادس: 
  تواجه معلم  تقنية المعلومات 

"الصعوبات الن 
"   مجال الروبوت التعليم 

 
 ف

 معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباط  رقم الفقرة معـامـل االرتبــاط  رقـم الفقـرة

33 **709 . 46 .630 ** 57 .832 ** 
34 **786 . 47 .585 ** 58 .600 ** 
35 **649 . 48 .664 ** 59 .648 ** 
36 **878 . 49 785 ** 60 .681 ** 
37 **832 . 50 .832 ** 61 .711 ** 
38 **853 . 51 .782 ** 62 .751 ** 
39 **593 . 52 .640 ** 63 .672 ** 
40 **610 . 53 .661 ** 64 .648 ** 
41 **834 . 54 .693 **   
42 **808 . 55 .792 **   
43 **527 . 56 .670 **   
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . 832معامل االرتباط المحور السادس ** . 700معامل االرتباط المحور الخامس ** . 759معامل االرتباط المحور الرابع **

ا  دالة  **    (0.01)  مستوى الداللة عند إحصائي 

كما هو مالحل أن  و   مرتفعة،  ذات قيمة للمحور  أن معامالت ارتباة الفقرات بالدرجة الالية 7 يتض      ح من الجدول
ا  الفقرات حققت ارتباطات دالةجميع     وهذا يش   ي   ،0.01 عند مس   توى الداللة  للمحاور  مع الدرجة الاليةإحص   ائي 
 صالحية تطبيق االستبانة.  قوة الفقرات، واتساق داخىلي بلنها، وبالتاىلي إىل 

 داة الدراسة أ بات  16

ز  ا   ( 30)  بلغ عددها  من خارج عينة الدراس     ة(،)   عىل عينة اس     تطالعية  بتطبيق االس     تبانة قام الباحثي  معلمة  و معلم 
ي 
ز فز ز 15)  المعلمات  مدرسة من مدارس محافظة شمال الباطنة، حيث بلغ عدد  25موزعي  (  15)  (، وعدد المعلمي 

معامالت االتس       اق  وذلك للكش       ف عن ؛ من محاورها   لم حس       اب معامل ألفا كرونبا  لالس       تبانة كيل ولال محور 
  8، كما هو موضح بالجدول الداخىلي للمقياس

 . لمحاور االستبانة بطريقة ألفا كرونبا  معامالت االتساق الداخىلي  8الجدول 
 ألفا كرونباخ  ور ـــالمح

"األول   المحور   .750 "متطلبات المعرفة والثقافة التكنولوجية للروبوت التعليىمي

ي "كفايات اال  المحور 
" ستخدامالثائز  85.0 الفعال للروبوت التعليىمي

 0.81 التدريس لوحدة الروبوت"  تخطيط  الثالث "كفايات المحور 

 0.85 الرابع "كفايات تنفيذ تدريس وحدة الروبوت" المحور 

 .830 وحدة الروبوت" تدريس  الخامس "كفايات تقويم المحور 

" المحور  ي مجال الروبوت التعليىمي
ي تواجه معلىمي تقنية المعلومات فز

 .870 السادس "الصعوبات الت 

 88.0 الثبات الكل  لألداة 

للمحور الس    ادس  = r 87.0 أن أعىل قيمة لمعامل ألفا كرونبا  لالتس    اق الداخىلي بلغ 8يتض    ح من خالل الجدول 
ي مج ال الروبوت

ي تواج ه معلىمي تقني ة المعلوم ات فز
" وأق ل قيم ة لمع ام ل ألف ا كرونب ا     "الص               عوب ات الت  التعليىمي

"المعر   "متطلباتاألول  للمحور  r=   .750لالتس            اق الداخىلي بلغ   كما   ،فة والثقافة التكنولوجية للروبوت التعليىمي
 تجعل من  = r 88.0الداخىلي لالس         تبانة كيل  بلغت قيمة معامل ألفا كرونبا  لالتس         اق

 
، وهي قيم مرتفعة نس         بيا

 األداة صالحة للتطبيق. 

 نت ائج الدراس ة ومن اقشته ا والت وصي ات 17

ي  18
 اإلحصاء الوصكز

الس          تجابات عينة الدراس          ة عىل فقرات    االس          تداللية،ية الوص          فية و اإلحص          ائ  المعالجات  اس          تخداممن خالل  
حات المش تقة من النتائجو  تقديم بعض من التوص يات كما يتض منس لتم مناقش ة نتائج الدراس ة،  االس تبانة،    المقي 

ي  و 
ي تطوير الكفايات التدريس       ية فز

ي تس       هم فز
.   اس       تخدامالت  اء  باإلحص         مناقش       ة النتائج المتعلقةالروبوت التعليىمي

ي 
عة المركزية ومقاييس التشتت ،ستبانةلال الوصكز ز ي مقاييس اليز

ي تمثلت فز
  . والت 

   9الجدول 
 نتائج اإلحصاء الوصف 

عة المركزية   خصائص التوزيــــع مقاييس التشتت مقاييس الي  

 التفلطح االلتواء االنحراف المعياري المدى التباين المنوال الوسيط المتوسط

3.22 3.2 3.09 .22 2.38 .46 .13 .11 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   9يوض  ح الجدول   : المتوس  ط الحس  ائ  ي
عة المركزية الس  تجابات أفراد العينة جاءت عىل النحو اآلئ  ز أن مقاييس اليز

3.22M=  3.2، والوسيطM= 3.09، والمنوالM=  وهذه القيم قريبة من بعضها، مما يشي  إىل عدم وجود تباعد ،
حي    ث يالحل أن قيم    ة    ،SD=.46  نحراف المعي    اريواال   =V. 22التب    اين    2.4يوض               ح الج    دول  كم    ا    فيم    ا بلنه    ا. 

،  من بعض  ها فهي غي  مش  تتة   مما يدل ذلك عىل أن القيم متقاربة التباين، وكذلك نس  بة،  االنحراف المعياري قليلة
ي أن
 والتفلطح ،Sk=.13  أن االلتواء 2.4وكما أظهر الجدول  ،المتوس          ط قليل االس          تجابات عن تش          تت  مما يعتز

Ku=.11،  ز هذه وبالتاىلي ي أنه ال يوجد ( 1-،1)+ القيم محصورة بي 
ي و  التواءوهذا يعتز

 توزي    ع البيانات.  تفلطح فز

 اختبار طبيعة البيانات  19
ي اس      تخدام الروبوت، ويتض      ح أن التو دور توزي    ع بيانات    1.4يوض      ح الش      يل 

زي    ع يأخذ الكفايات التدريس      ية فز
 ، وبالتاىلي تعد هذه القيمة مناس       بة النتش       ار  (،  ku=0.11( و)تفلطح sk=0.13إذ كان )االلتواء   الش       يل الطبيغي

، ويظهر   ي  ويس    ار المتوس    ط الحس    ائ 
ز الدرجات حول المتوس    ط، حيث أن االس    تجابات تتوزع بانتظام عن يمي 

ي   ي منتص        ف القيم، ويظهر أن قيمة االنحراف المعياري  M=3.22أن المتوس        ط الحس        ائ 
  SD=.46فهو يقع فز
ا؛ وب 
 
ا. قليلة، فالدرجات المشتتة قليلة جد ا طبيعي   التاىلي البيانات موزعة توزيع 

 
ي استخدام الروبوت التعليم   1.2شيل  

 توزي    ع البيانات لتقدير أفراد عينة الدراسة لدور الكفايات التدريسية فز

ب     إجراء اختب     ارين )  البي     ان     ات  الطبيغي للبي     ان     ات تم فحص  ،  Kolmogorov-Smirnovوللت     أك     د من التوزي    ع 
Shapiro-Wilkي اختبار أن ق  1.2  (، يوض  ح الجدول

نوف يمة الداللة اإلحص  ائية فز تس  اوي  للذكور واإلناثس  مي 
و تس               اوي ) 200.)  ( ل ناث، وبالتاىلي القيم عند الذكور 215.( للذكور و) 704.(، أما بالنس               بة لالختبار ش               بي 

ا   موزعة   إىل أن بيانات عينة الدراس     ة(،مما يش     ي  α=0.05واإلناث أعىل من مس     توى الداللة اإلحص     ائية )  توزيع 
ي اإلحص      اء االس      تدالىلي ل جابة عن أس      يلة  

ية فز ا؛ لذلك س      تلجأ الباحثة إىل اس      تخدام االختبارات البارامي  طبيعي 
 الدراسة. 

 اختبار التوزي    ع الطبيغي للذكور واإلناث 10الجدول 
و وولك  نوف كلمجروف  شبير  سمير

 مستوى   الجنس 
 الداللة 

 درجات  
 الحرية

 القيمة
 مستوى  
 الداللة 

 ات درج
 الحرية

 القيمة

 الذكور 121. 30 *200. 976. 30 704.

 اإلناث 103. 40 *200. 963. 40 215.

 اقشتها ومناألول  ؤال الس ج ائ نت 20
حيث تمت اإلجابة عىل هذا الس   ؤال من خالل حس   اب المتوس   طات الحس   ابية واالنحرافات المعيارية الس   تجابات أفراد  

 لستة كل عىل حدة ولالستبانة كيل. العينة عىل جميع محاور االستبانة ا 
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 الشيدية وبوخطوة      الباطنة( بمحافظة شمال 10-5ف
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   السؤال األول:  21
 
 الروبوت التعليم   استخدامما دور الكفايات التدريسية ف

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لمحاور االستبانة  11الجدول 

رقم 
 المحور

 الرتبة  راتــــالفق
المتوس
 ط 

 الحسانر  

االنحرا
 ف 

 المعياري 

 درجة  
 لتقدير ا

1  .  متوسطة  72. 3.22 4 متطلبات المعرفة والثقافة التكنولوجية للروبوت التعليىمي

.  ستخدامكفايات اال  2  متوسطة  92. 2.83 6 الفعال للروبوت التعليىمي

ة  87. 3.51 2 كفايات تخطيط التدريس لوحدة الروبوت.  3  كبي 

 متوسطة  67. 3.29 3 كفايات تنفيذ تدريس وحدة الروبوت.  4

 متوسطة  59. 3.16 5 .كفايات تقويم تدريس وحدة الروبوت 5

6  . ي مجال الروبوت التعليىمي
ي تواجه معلىمي تقنية المعلومات فز

ة  65. 3.64 1 الصعوبات الت   كبي 

 45. 3.23  المجموع الكل  للمحاور 
متوسط

 ة

ز الجدول   ي اس       تخدام الروبوت التعليىمي   أن تقديرات أفراد عينة الدراس       ة عىل دور الكفايات التدريس       ية  11ويبي 
فز

ي م دارس الحلق ة الث اني ة ) 
( بمح افظ ة ش               م ال الب اطن ة ج اءت ب درج ة تق دير  10-5ل دى معلىمي تقني ة المعلوم ات فز

 : ز ي =2.83M - 3.64متوسطة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للمحاور بي   بلغ المتوسط الحسائ 
ز ي حي 
، فز

ي المرتبة األوىل المحور الس        ادس وبدرجة تقدير  SD=.45، وبانحراف معياري  =3.23Mللمحاور كيل  
، وقد جاء فز
، وبلغ  ي ة؛ حيث حص              ل عىل أعىل متوس              ط حس              ائ  ا جاء  ، SD=.65، وانحراف معياري بلغ  =3.64Mكبي  وأخي  

، وبلغ  ي ي المرتبة الس       ادس       ة؛ حيث حص       ل عىل أقل متوس       ط حس       ائ 
ي فز
وانحراف معياري   =M 2.83المحور الثائز

SD=.92. 

ز ويعزى البا ي الكفايات التدريس         يةحص         ول المقياس كيل عىل درجة تقدير متوس         طة    حثي 
الروبوت    س         تخدامال  فز

ز بتقديم التغذية الراجعة  من قبل  االهتمام  تراجع مس        توى : عدة أس        باب منها لالتعليىمي   بويي 
ز الي  في  بعض المرس        ر

ز دى تزايد نس         بة الص         عوبات لإىل  وبالتاىلي هذا يؤدي، الكفايات التدريس         يةب المرتبطة يمكن أن يكون   و ،  المعلمي 
ي  لمعلم  البس               ب  ب قل  ة ال  دعم ال  ذي يق  دم  ه دلي  ل  

تطوير  إىل    فهو يحت  اج،  اني  ةالث  حلق  ة  المنهج تقني  ة المعلوم  ات فز
لتحقيق كفايات تدريس  ؛  ودقيقة واض      حة تدريس الروبوت وفق خطواتلوتحديد الطرائق التدريس      ية المناس      بة  

  الروبوت. 

ز التوض        يح اس        تخدم ا ولمزيد من المتوس        طات الحس        ابية واالنحرافات المعيارية كذلك للتعرف عىل دور   لباحثي 
ي ال

ي مدارس الحلقة الثانية ) الالروبوت التعليىمي لدى معلىمي تقنية    اس          تخدامكفايات التدريس          ية فز
-5معلومات فز

نتائج ( بمحافظة ش         مال الباطنة وذلك عىل مس         توى المحاور الس         تة وكذلك فقرات هذه المحاور، وجاءت ال10
 : عىل النحو التاىلي 

 ول: متطلبات المعرفة والثقافة التكنولوجية ألا المحور  22

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المحور األول "متطلبات   12جدول 
ي   حسب المتوسط الحسائ 

 
 تنازليا

 
 المعرفة والثقافة التكنولوجية للروبوت ". مرتبة ترتلبا

 رقم 
 لفقرةا

 الرتبة  الفقــــرات
 المتوسط
 الحسانر  

 االنحراف
 المعياري 

 درجة 
 التقدير 

1 
ي  
فز وأهميته       ا  والرقمي       ة  التكنولوجي       ة  المعرف       ة  مفهوم  يعرف 

 تطوير العملية التعليمية. 
ة  1.06 3.6 1  كبي 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة  1.11 3.5 2 التمكن من معرفة المكونات األساسية للروبوت.  5  كبي 

 مصادر المعل 2
 
 متوسطة  09.1 3.37 3 ومات الرقمية. يغي جيدا

 متوسطة  1.18 3.31 4 التعليىمي واالجهزة الملحقة به.   الروبوت يحدد مكونات   9

4 
الروبوت   التمكن من معرف     ة مف     اهيم ومص               طلح     ات وح     دة 

 .  التعليىمي
 متوسطة  1.18 3.29 5

7 
الروبوت التعليىمي ب    اس               تخ    دام برن    امج    يعرف كيفي    ة برمج    ة 

EV3. 
 طة متوس  1.15 3.27 6

3 
العملي      ة  ي 

فز وأهميت      ه  الروبوت  االس               تف      ادة من علوم  يعرف 
 التعليمية. 

 متوسطة  1.09 3.24 7

8 
مع  تتن       اس                      ب  ي 

الت  التكنولوجي       ة  واألجهزة  األدوات  يح       دد 
 المواقف التعليمية المختلفة. 

 متوسطة  1.12 3.21 8

10 
اس                 تخ    دام الروبوت  ي 

يمتل    ك مه    ارة التفكي  االبتي    اري فز
 .  التعليىمي

 متوسطة  1.36 2.97 9

 متوسطة  1.15 2.91 10 .التمكن من معرفة لغات برمجة الروبوت المختلفة 6

ي مختلف مجاالت الحياة.  11
 متوسطة  1.24 2.81 11 يعرف أهمية الروبوت فز

 متوسطة  72. 3.22  المجموع الكل  للمحور 

ي أش       ارت إىل وجود درج2015( مع دراس       ة عثمان ) 1وتتفق نتيجة الفقرة ) 
ة من المعرفة التكنولوجية  ( والت  ة كبي 

ز بنس        بة )  ي هذه  93.33لدى المعلمي 
%(، كما أن نتيجة الفقرة تتفق مع نظرية انتش        ار المبتكرات المعتمد عليها فز

ي العملية التدريس         ية من قبل 
الدراس         ة وهي أهمية فكرة الوغي لتطبيق األفيار المس         تحدلة للتكنولوجيا الرقمية فز

، واالهتمام بت ز . وهذا المعلمي  ورية الس        تخدام الروبوت التعليىمي
جميع المعارف لتكوين س        لس        لة الكفايات ال         ز

ي اس               تخ دام الروبوت  Aurini   (2017أك دت ه ك ذل ك دراس                ة  
ز الج دد فز ( ب أن هن ا  تراجع وتردد من قب ل المعلمي 

ي الفصول الدراسية. 
 بسبب عدم تيامل الوغي بفكرة دمج الروبوتات فز

ي المرتبة الثا 
ي تنص عىل: "التمكن من معرفة المكونات األس اس ية للروبوت" بدرجة  5نية الفقرة ) بلنما جاءت فز

( والت 
ي بلغ   ي حص      لت عىل متوس      ط حس      ائ 

ة، والت  ، وقد يعزى ذلك إىل =1.11SDمع انحراف معياري  =3.5Mتقدير كبي 
ي وجود أس       اس       يات لدى معلىمي تتعلق بالمعرفة الرقمية، وكذلك يمكن أن يكون بس       بب نو 

 ع الروبوت المس       تخدم فز
ا يمكن أن يكون بس         بب احتواء  EV3المدارس وهو 

 
ز بس         هولة التعرف عىل مكوناته األس         اس         ية، وأيض          والذي يتمي 

ي اعتمدت عليها   يع مكونات الروبوت األس اس ية. الكتاب المدر ي عىل جم 
نتيجة الفقرة تتفق مع النظرية البنائية الت 

ي هذه الدراسة من حيث عمل 
. ية بناء المعرفة واألساسيات المتعلقة بمكونات الروبوت التعل الباحثة فز  يىمي

ة الفقرة )  ي المرتب     ة األخي 
ي مختلف مج     االت الحي     اة" 11وج     اءت فز

ي تنص عىل "يعرف أهمي     ة الروبوت فز
( والت 

ي هذا المحور والذي بلغ  
ي فز ي حص    لت عىل أقل متوس    ط حس    ائ 

وبانحراف   M=2.81بدرجة تقدير متوس    طة، والت 
ي مج االت الحي اة،  =1.24SDمعي اري  

ز ل ديهم المعرف ة ب أهمي ة الروبوت ات فز ، وتش               ي  ه ذه النتيج ة إىل أن المعلمي 
ي   مكن أن يعزى ذلك إىلي  رفة توجد لديهم بمس      توى متوس      ط، و ولكن هذه المع

ز فز تراجع مس      توى لقافة المعلمي 
( مع دراس          ة  11نتيجة الفقرة ) وتتفق  . األعمال ومجاالت الحياة العملية   مجال الروبوتات المس          تخدمة بمختلف

Khanlari   (2014  ي أش   ارت إىل قلة المعرفة حول الروبوتات، وهذا ما أش   ارت إليها نظرية انتش   ار المبتكرات
( والت 
ي مرحلة الوغي بالفكرة

 . فز

23  
24  
25  
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  مدارس الحلقة الثانية )الروبوت التعليم  لدى معلم  تقنية المعلومات  استخدامالكفايات التدريسية ف

 
 الشيدية وبوخطوة      الباطنة( بمحافظة شمال 10-5ف
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الفعال للروبوت التعليم   ستخدامي: كفايات اال ـانـ الث ور ـ المح 26

ي " كف   اي   ات  المتوس               ط   ات الحس                 ابي   ة واالنحراف   ات المعي     13ج   دول  
اري   ة ودرج   ة التق   دير لفقرات المحور الث   ائز

ي   حسب المتوسط الحسائ 
 
 تنازليا

 
 االستخدام الفعال للروبوت التعليىمي ". مرتبة ترتلبا

 رقم 
الفقر 
 ة

 الرتبة  الفقـــــرات 
 المتوسط
 الحسانر  

 االنحراف
 المعياري 

 درجــة 
 التقدير 

12 
الجل أم      اكن  التعلم من حي      ث  بلي      ة  ز  وس ووض               ع تهيي      ة وتجهي 

ح وحدة الروبوت.   األدوات والظروف الميانية والتهوية ألناء رسر
ة  85. 3.90 1  كبي 

13 
الق   درة عىل التع   ام   ل وبرمج   ة الروبوت ب   اس                 تخ   دام برن   امج  

EV3 . 
 متوسطة  30.1 3.13 2

16  .  متوسطة  1.37 3.04 3 القدرة عىل التعامل مع مكونات الروبوت التعليىمي

14 
ال رو  ب رم ج        ة  ع ىل  م ن  ال ق        درة  م ع ل وم        ات  ع ىل  ل ل حص                ول  ب وت 

 المستشعرات. 
 متوسطة  1.28 2.94 4

 متوسطة  1.23 2.94 5 القدرة من برمجة الروبوت ليتمكن من أداء وظائف محددة.  15
 متوسطة  1.22 2.91 6 تجريب الروبوت التعليىمي للتأكد من صالحيته لالستخدام.  17
. القدرة عىل تطبيق مبادئ وأساسيات عمل الروبوت ا  18  متوسطة  1.19 2.90 7 لتعليىمي
 قليلة  1.20 0.152 8 .السيطرة عىل الصعوبات ألناء استخدام الروبوت التعليىمي  19

20 
ي 
القدرة عىل اس        تخدام العمليات الرياض        ية والخواص المتوفرة فز

مجة الروبوت EV3برنامج    .لي 
 قليلة  1.30 2.4 9

22 
عىل تنمية   القدرة عىل تص       ميم أش       يال متعددة للروبوت تس       اعد 

 الفكر االبداغي للطالب. 
 قليلة  1.13 2.20 10

21 
اض                 ي    ة    LEGOالق    درة عىل اس                 تخ    دام بلي    ة الروبوت االفي 

Digital Designer    ي بن    اء نم    اذج لروبوت    ات
لاللي    ة األبع    اد فز

 مختلفة. 
 قليلة  1.19 2.19 11

 متوسطة  92. 2.83  المجموع الكل  للمحور 

ي ج اءت    إىل أن  13أظهرت نت ائج الج دول  
المتوس               ط ات الحس                ابي ة لتق ديرات أفراد العين ة لفقرات المحور الث ائز

  : ز ة ومتوس               طة وقليلةM=2.19 -  3.90بدرجة تقدير متوس               طة، وتراوحت بي  ز كبي  اوح بي 
حيث بلغ  ؛  ، وهي تي 

ي العام   ي المرتبة األوىل الفقرة ) SD=.69، وبانحراف معياري  =M 2.83المتوس           ط الحس           ائ 
ي 12، وجاءت فز

 ( والت 
ز بلي   ة التعلم من حي   ث أم   اكن الجلوس ووض               ع األدوات والظروف المي   اني   ة والتهوي   ة  تنص عىل "تهيي   ة وتجهي 
ي   ي حص    لت عىل أعىل متوس    ط حس    ائ 

. والت  ح وحدة الروبوت" بدرجة تقدير كبي  واإلض    اءة ودرجة الحرارة ألناء رسر
ي ه    ذا المحور وال    ذي بلغ  

ز ، وتش               ي  ه    ذSD=.85، وب    انحراف معي    اري  M=3.90فز ام المعلمي  ز
ه النتيج    ة إىل الي 

ي  
، كما قد تش     ي  إىل أن توافر هذه الكفاية لدى معلىمي تقنية  كفايات اإلدارة الص     فيةبكفايات التدريس     ية المتمثلة فز

ات الحاس        وب. وتتفق نتيجة فقرة )  ي مختي 
ة ألناء القيام بعملية التعليمية فز ( مع نتيجة  12المعلومات بدرجة كبي 

ي بلغ  2010دراس          ة العليمات )   بمتوس          ط حس          ائ 
ز ة لدى معلمي  ي أش          ارت إىل وجود هذه الكفاية بدرجة كبي 

( الت 
ي المرتب    ة الث    اني    ة الفقرة ) 3.85) 

ي تنص عىل "الق    درة عىل التع    ام    ل وبرمج    ة الروبوت  13(، بلنم    ا ج    اءت فز
( والت 

ي بلغ  EV3باس    تخدام برنامج   ي حص    لت عىل متوس    ط حس    ائ 
وبانحراف  ، =3.13M" بدرجة تقدير متوس    طة، والت 

ز لديهم القدرة عىل برمجة الروبوت باس               تخدام برنامج  =30.1SDمعياري  ، وتش               ي  هذه النتيجة إىل أن المعلمي 
EV3  ولكن توجد لديهم القدرة بمس      توى متوس      ط، وقد يمكن أن تعزى هذه نتيجة إىل وجود معيقات تعيق من ،

مجةالقدرة عىل المن أجل برمجة الروبوت مثل    EV3اس          تخدام برنامج   ( مع دراس          ة  13، وتتفق نتيجة الفقرة ) ي 
مجة الروبوت لدى معلىمي تقنية المعلومات بدرجة  2013الخالدي والورييات )  ي أشارت إىل وجود المعرفة بي 

( الت 
ي بلغ )     (. 2.99متوسطة وبمتوسط حسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة الفقرة )  ي المرتب ة األخي 
ي تنص عىل "الق درة عىل اس               تخ دام بلي 21وبلنم ا ج اءت فز

اض               ي ة  ( والت  ة الروبوت االفي 
ي  
ي فز ي حص        لت عىل أقل متوس        ط حس        ائ 

ي بناء نماذج لروبوتات مختلفة" بدرجة تقدير قليلة، والت 
لاللية األبعاد فز

، وتش               ي  النتيج  ة إىل تراجع نس               ب  ة كف  اي  ات  SD=1.19، ومع انحراف معي  اري  M=2.19ه  ذا المحور ال  ذي بلغ  
ي اس               تخ   دام برن   امج  

ز فز ي  لي   ات ل  يعزى ذل   ك  وق   د يمكن أن  ،( (LDDالمعلمي 
ا ك   افي   ا فز ز ت   دريب     ي المعلمي 

ع   دم تلك 
اض ية لاللية األبعاد، وقلت الرجوع إىل مص ادر أخرى غي  الكتاب المدر ي من أجل التمكن  

اس تخدام البليات االفي 
اضية. من معرفة كيفية استخدام   هذه البليات االفي 
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المتوس               ط  ات الحس                 ابي  ة واالنحراف  ات المعي  اري  ة ودرج  ة التق  دير لفقرات المحور الث  ال  ث " كف  اي  ات    14دول  ج  
ي  تخطيط التدريس لوحدة الروبوت ".   حسب المتوسط الحسائ 

 
 تنازليا

 
 مرتبة ترتلبا

 رقم 
 الفقرة

 الفقـــــرات 
 الرتبة 

 المتوسط
 الحسانر  

 االنحراف 
 المعياري 

 درجة  
 التقدير 

26 
ي تحقيق أهداف  تص           ميم  

أنش           طة تعليمية متنوعة تس           اعد فز
 . ز ز المتعلمي   وحدة الروبوت التعليىمي وتراغي الفروق الفردية بي 

ة  91. 3.64 1  كبي 

30 
يحدد أس          اليب وطرائق التدريس المناس          بة لألهداف التعليمية 

 .لوحدة الروبوت التعليىمي 
ة  1.07 3.63 2  كبي 

23 
تي   اج   اته   ا من المواد تحلي   ل محتوى وح   دة الروبوت لتح   دي   د اح 

 واألدوات واألجهزة التعليمية. 
ة  92. 3.60 3  كبي 

27 
اختيار محتوى المواد والوس             ائل التعليمية المناس             ب لتحقيق  

ة  98. 3.57 4 األهداف التعليمية.   كبي 

24  . ة  82. 3.58 5 التمكن من تحديد األهداف العامة لوحدة الروبوت التعليىمي  كبي 

25 
ي 
الت  األه     داف  ي ك     ل درس من دروس    يح     دد 

تحقيقه     ا فز يج     ب 
 .  وحدة الروبوت التعليىمي

ة  11.1 3.56 6  كبي 

28 
الطلب    ة عىل تعلم وح    دة  تص               ميم نش                   اط    ات تعليمي    ة تحفز 

 . ة  99. 3.51 7 الروبوت التعليىمي  كبي 

29 
امج التعليمية  ز لتحديد الوس    ائل والي  تحليل خص    ائص المتعلمي 

ي تناسبهم. 
 للوحدة الروبوت التعليىمي الت 

 متوسطة  97. 3.27 8

31 
ي الميان والوقت 

تص         ميم أدوات وأس         اليب التقويم المناس         بة فز
ز من الدرس.   المناسبي 

 متوسطة  1.06 3.10 9

32 
 بمراجع ومع   ارف للروبوت التعليىمي غي  الكت  اب 

ز يس                 تعي 
 .  المدر ي

 متوسطة  1.41 2.70 10

ة 87. 0.513  المجموع الكل  للمحور   كبير

ي الجدول 
ي    14يظهر فز ة، حيث حاز المحور عىل متوس   ط حس   ائ  أن درجة تقدير المحور الثالث جاءت بدرجة كبي 

، ويالحل أن المتوس               ط ات الحس                ابي ة لفقرات ه ذا المحور SD=.87، وب انحراف معي اري  .51M=3إجم اىلي بلغ 
  : ز ي المرتب  ة األوىل الفقرة )   =2.70M  -  3.64تراوح  ت بي 

ة ومتوس               ط  ة؛ وج  اءت فز ز كبي  اوح بي 
ي 26وهي تي 

( والت 
ي تحقيق أهداف وحدة الروبوت التعليىمي وتراغي الفروق  

تنص عىل "تص          ميم أنش          طة تعليمية متنوعة تس          اعد فز
ي هذا المحور والذي بلغ  

ي فز ي حص     لت عىل أعىل متوس     ط حس     ائ 
ة، والت  ". بدرجة تقدير كبي  ز ز المتعلمي  الفردية بي 

M=3.64  مع انحراف معي  اري ،SD=.91  ي تص               ميم األنش               ط ة  . وه ذه النتيج  ة تش               ي  إىل
ز فز تطور أداء المعلمي 

ي أش              ارت إىل Aurini, 2017( مع دراس              ة ) 26التعليمية المرتبطة بالتقنيات الرقمية، وتتفق نتيجة الفقرة ) 
( الت 

ز طلبة ألناء اس       تخدام الروبوتات، وكذلك   ي مراعاة الفروق الفردية بي 
اتيجيات عديدة فز ز الس       ي  اس       تخدام المعلمي 

ي المرتبة الثانية الفقرة ) 2013اسة )الخالدي والورييات، تتفق النتيجة مع در 
ي تنص عىل 30(. بلنما جاءت فز

( 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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة،   ". بدرجة تقدير كبي  "يحدد أس           اليب وطرائق التدريس المناس           بة لألهداف التعليمية لوحدة الروبوت التعليىمي
ي بلغ   ي حص           لت عىل متوس           ط حس           ائ 

زى ذلك إىل تدريب  . وقد يع=1.07SD، وبانحراف معياري =3.63Mوالت 
ي التخطيط واختيار األس              اليب وطرق التدريس المناس              بة لوحدة الروبوت  

ا كافيا فز معلىمي تقنية المعلومات تدريب 
ي تحقق األه  داف لوح  دة الروبوت، وكم  ا تش               ي  النتيج  ة إىل 

امهم ب  اس               تخ  دام طرائق الت  دريس الت  ز ، والي  التعليىمي
ي العملية التعليم

ي أش        ارت إىل 2015ية، وهذه النتيجة تتفق مع دراس        ة عثمان ) إدراكهم بأهمية التخطيط فز
( والت 

ز بنسبة )  ة لدى المعلمي   %(. 89.23وجود هذه الكفاية بدرجة كبي 

ة الفقرة )  ي المرتبة األخي 
 بمراجع ومعارف للروبوت التعليىمي غي  الكتاب  32وجاءت فز

ز ي تنص عىل "يس           تعي 
( والت 

". ب درج ة تق دير متوس               ط ة، وه ذه ال ي دومي ) الم در ي
(؛ حي ث ج اءت درجة  2010نتيج ة تتع ارض مع دراس               ة بتز

ي  
ي فز ة. وحص   لت الفقرة عىل أقل متوس   ط حس   ائ   بمراجع أخرى غي  الكتاب المدر ي بدرجة كبي 

ز اس   تعانة المعلمي 
، وتش ي  هذه النتيجة إىل أن هنا  نس بة متوس طة  =1.41SDوبانحراف معياري   M=2.70هذا المحور والذي بلغ 

، ويمكن أن يعزى ذلك من إطالع ال  عىل مراجع ذات ص        لة بالروبوت التعليىمي
ز ز بش        يل إىل معلمي  اعتماد المعلمي 

ي كت   اب الم   در ي فقط وقل   ة االطالع عىل مراجع أخرى تس                 اع  د
ي عملي  ة    همكبي  عىل المعلوم  ات الموجودة فز

فز
ي مكتبة المدرسةتدريس وحدة الروبوت، وكذلك تراجع نسبة المراجع والمصادر المتعلقة بالروبوت التع

  . ليىمي فز

 كفايات تنفيذ التدريس لوحدة الروبوت  : عـ رابــال ور ـ المح 28

المتوس          طات الحس          ابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المحور الرابع " كفايات تنفيذ    15جدول  
ي  تدريس وحدة الروبوت ".   حسب المتوسط الحسائ 

 
 تنازليا

 
 مرتبة ترتلبا

 رقم 
 الفقرة

 الرتبة  قـــــرات الف
 المتوسط
 الحسانر  

 االنحراف
 المعياري 

 درجة 
 التقدير 

33 
وعب      ارات  ب      أس                 يل      ة  التعليىمي  الروبوت  لموض                 وع درس   

يهت  
 مناسبة. 

ة  54. 4.23 1  كبي 

36 
ي عرض محتوى دروس وحدة الروبوت  

ي فز
يراغي التس          لس          ل المنطك 

 .  التعليىمي
ة  63. 3.87 2  كبي 

35 
ال  ز  بي  الفردي         ة  الفروق  الروبوت يراغي  اس                 تخ         دام  ي 

فز طلب         ة 
 .  التعليىمي

ة  63. 3.71 3  كبي 

34 
التعليىمي بواقع حي     اة   الروبوت  يربط مواض                 يع دروس وح     دة 

 متوسطة  1.03 3.46 4 الطلبة. 

37 
يس        تخدم الوس        ائل والتقنيات التعليمية المناس        بة للمحتوى وحدة 

 .  متوسطة  1.01 3.41 5 الروبوت التعليىمي

42 
ي ا
لمح   دد وتحقيق أه   داف التعلم الس               تخ   دام  مراع   اة الوع   اء الزمتز
 .  الروبوت التعليىمي

 متوسطة  1.17 3.26 6

38 
اتيجيات التدريس المناس      بة لتدريس وحدة الروبوت   يس      تخدم اس      ي 

 .  التعليىمي
 متوسطة  1.11 3.17 7

41 
 .يستخدم التعزيز المناسب الستجابات الطلبة

 متوسطة  1.04 3.13 8

39 
ي ل  د 
ى الطلب  ة ألن  اء اس                 تخ  دام برن  امج  ينىمي كف  اي  ة التعلم ال  ذائ 

EV3 . 9 3.11 1.09  متوسطة 

40 
التعليىمي   الطلب     ة لمعلوم     ات الروبوت  اكتش                      اف  يحرص عىل 

 بأنفسهم. 
 متوسطة  1.14 3.03 10

44 
الروبوت   درس  لموض               وع  الطلب       ة  فهم  لت       أك       د من  األمثل       ة  تنوي    ع 

 التعليىمي 
 متوسطة  1.18 2.93 11
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

43 
الطلب  ة ألن  اء اس               تخ  دام الروبوت    ينىمي مه  ارات التفكي  الن  اق  د ل  دى

 .EV3التعليىمي وبرنامج  
 قليلة  1.31 2.63 12

 متوسطة  67. 0.293  المجموع الكل  للمحور 

أن درج ة تق دير المحور الرابع ج اءت ب درج ة متوس               ط ة، حي ث ح از المحور عىل متوس               ط    15يوض               ح الج دول 
ي إجم اىلي بلغ  ن المتوس               ط ات الحس               ابي ة لفقرات هذا ، ويالحل أSD=.67، وانحراف معي اري  M=3.29حس               ائ 
ز   ي المرتب   ة األوىل  =M  2.63  -  4.23المحور تراوح   ت بي 

ة ومتوس               ط   ة، وقليل   ة، وج   اءت فز ز كبي  اوح بي 
، وهي تي 

 لموض             وع درس الروبوت التعليىمي بأس             يلة وعبارات مناس             بة" بدرجة تقدير  33الفقرة ) 
ي تنص عىل "يهت  

( والت 
ي حص               ل   ت عىل أعىل متوس               ط  

ة. والت  ي ه   ذا المحور وال   ذي بلغ  كبي 
ي فز ، وب   انحراف معي   اري  M=4.23حس                 ائ 

SD=.54.   ( 2015( مع دراس                ة الطراون  ة ) 33وتتفق نتيج  ة الفقرة .)   ( ي المرتب  ة الث  اني  ة الفقرة
(  36بلنم  ا ج  اءت فز

ة   ". بدرجة تقدير كبي  ي عرض محتوى دروس وحدة الروبوت التعليىمي
ي فز
ي تنص عىل "يراغي التس لس ل المنطك 

والت 
ي بلغ  عند ا ي حص               لت عىل متوس               ط حس               ائ 

، والت  ز وقد يعود   ،SD=.63، مع انحراف معياري  =3.87Mلمعلمي 
ي أل
ي تس اعد عىل اس تخدام التس لس ل المنطك 

ي ذلك إىل اتباع معلىمي تقنية معلومات الطرق العلمية الت 
ناء  الس بب فز

ي أش       ارت إىل 2015)  ( مع دراس       ة الطراونة36، وتختلف نتيجة الفقرة ) رسد معلومات أي درس من الدروس
( والت 
ز ألناء تقديم محتوى الدرس كانت متوس             طة.  ي من قبل المعلمي 

ي   أن درجة مراعاة التس             لس             ل المنطك 
وجاءت فز

ة الفقرة )  ي تنص عىل "ينىمي مه   ارات التفكي  الن   اق   د ل   دى الطلب   ة ألن   اء اس               تخ   دام الروبوت  43المرتب   ة األخي 
( والت 

ي هذا المحور والذي بلغ  ". وبدرجة تقدير  EV3التعليىمي وبرنامج  
ي فز ي حص       لت عىل أقل متوس       ط حس       ائ 

قليلة، والت 
M=2.63 1.31، وبانحراف معياري =SD ال يي    الذي   ( دقيقة 40ض يق زمن الحص ة )  . ويمكن أن يعزى الس بب إىل

ز بتنفيذ أنش              طة مبنية عىل مهارات التفكي  الناقد، وقلة الحص              ص األ  ي مادة تقنية مجال أمام المعلمي 
  س              بوعية فز

ز عىل مهارات استخدام التفكي  الناقد ألناء القيام بالعملية التعليمة المعلومات  وهذه النتيجة    . ، وقلة تدريب المعلمي 
( مع دراس                ة  43بلنم ا تتع ارض نتيج ة الفقرة ) (،  2010راس                ة العليم ات ) مع دمع نظري ة انتش                ار المبتكرات، و  

Mikropoulos   (2013 ي أش      ارت إىل اس      تخدام مهارات
ز ( والت  وس      يلة لتطوير هي التفكي  الناقد من قبل المعلمي 

. لدى الطلبةالمعارف الهييلية   ، وكذلك تمكينهم من المهارات التقنية الالزمة الستخدام الروبوت التعليىمي

 كفايات تقويم تدريس وحدة الروبوت:  سـ امـ الخ ور ـ المح 29

ر لفقرات المحور الخ امس " كف اي ات تقويم  المتوس              ط ات الحس               ابي ة واالنحراف ات المعي اري  ة ودرج ة التق دي   16ج  دول
 تدريس وحدة الروبوت " 

 رقم 
 الفقرة

 الرتبة  الفقــــرات
 المتوسط
 الحسانر  

 االنحراف
 المعياري 

 درجة 
 التقدير 

46 
ز الش               فوي والتحريري واألداء  تنوي    ع األس               يل   ة المطروح   ة م   ا بي 

ح وحدة الروبوت.   العمىلي ألناء رسر
ة  1.03 3.80 1  كبي 

49 
س          س ومعايي  محددة لتقويم تعلم الطلبة )المعرفية، يس          تخدم أ

 والمهارية والنفسحركية والوجدانية(. 
ة  81. 3.64 2  كبي 

45 
يربط عملي    ة التقويم بنت    اج    ات التعلم المراد تحقيقه    ا من وح    دة 

 .  الروبوت التعليىمي
ة  87. 3.63 3  كبي 

ز استخدام برنامج.  50 ي لدى المتعلمي 
ة  EV3 4 3.73 1.04 ينىمي كفاية التقويم الذائ   كبي 

47  . ي وحدة الروبوت التعليىمي
 متوسطة  90. 3.30 5 القيام بمناقشة العناض المهمة فز

54 
ي اس               تخ  دام الروبوت  

إعط  اء الطلب  ة تغ  ذي ة راجع  ة تتعلق ب أدائ ه فز
 .  التعليىمي

 متوسطة  1.06 3.06 6

55 
ز طرائق التدريس  ي تحس          ي 

االس          تفادة من التغذية الراجعة فز
اتيج  الروبوت واالس                 ي  ح وح     دة  ي رسر

ي     ات المس                 تخ     دم     ة فز
 .التعليىمي 

 متوسطة  1.14 3.04 7
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

52 
ي اس   تخدام 

ز فز يس   تخدم اختبارات عملية تقيس مس   توى المتعلمي 
 .  الروبوت التعليىمي

 متوسطة  1.12 2.99 8

53 
تفسي  نتائج اختبارات الطلبة بشيل موضوغي ومعالجة نواجي الضعف  

ي وحدة الرو 
ي تؤلر عىل تحصيلهم فز

. الت   بوت التعليىمي
 متوسطة  1.10 2.91 9

51 
يس      تخدم نتائج التقويم لتص      ميم أنش      طة عالجية والرائية للطلبة  

ي وحدة الروبوت. 
 فز

 متوسطة  1.23 2.69 10

48 
يس  تخدم بطاقات خاص  ة لتقويم برنامج الروبوت التعليىمي لقياس  

ي الموافق التعليمية. 
 فاعليته فز

 قليلة  1.07 2.50 11

 متوسطة  59. 3.16  للمحورالمجموع الكل    

أن درجة تقدير المحور الخامس جاءت بدرجة متوس          طة، حيث حاز المحور عىل متوس         ط    16يوض          ح الجدول 
ي إجماىلي بلغ   ، ويالحل أن المتوس            طات الحس            ابية لفقرات هذا SD=.59، وبانحراف معياري  =M 3.16حس            ائ 
  : ز ز كبي  =M 2.50 - 3.80المحور تراوح   ت بي  اوح بي 

ي المرتب   ة ، وهي تي 
ة ومتوس               ط   ة، وقليل   ة؛ حي   ث ظهرت فز

 الش               فوي والتحريري واألداء العمىلي ألن اء  46األوىل الفقرة ) 
ز ي تنص عىل "تنوي    ع األس               يل ة المطروح ة م ا بي 

( والت 
ي ه  ذا المحور وال  ذي بلغ  

ي فز ي ح  ازت عىل أعىل متوس               ط حس                ائ 
ة. والت  ح وح  دة الروبوت" ب  درج  ة تق  دير كبي  رسر

3.80=M 1.03  وبانحراف معياري =SD  ز ألناء ز المتعلمي  ز للفروق الفردية بي  ، وقد يعزى ذلك إىل مراعاة المعلمي 
، كما أن  تعليىمي طرح األس          يلة الص          فية، وذلك من أجل تمكينهم من الفهم الش          امل والمتيامل لوحدة الروبوت ال

ي كيفية عرض األ 
بوي للمعلم فز ف الي  ي يقدمها المرس        ر

س        يلة ألناء تدريس وحدة  هنا  دور كبي  للتغذية الراجعة الت 
. وتتفق نتيج  ة الفقرة )  ي المرتب  ة الث  اني  ة الفقرة    (. 2011( مع دراس                ة )كالب،  46الروبوت التعليىمي

بلنم  ا ج  اءت فز
ي تنص يس               تخ دم أس               س ومع ايي  مح ددة لتقويم تعلم الطلب ة )المعرفي ة، والمه اري ة والنفس               حركي ة  49) 

( "والت 
ي حص  

ة والت  ي بلغ  والوجدانية(" بدرجة تقدير كبي  ،  SD=.81، وانحراف معياري =3.64Mلت عىل متوس  ط حس  ائ 
ي اس         تخدام  2015( مع دراس         ة الطراونة ) 49وتتعارض نتيجة الفقرة ) 

ي أش         ارت إىل وجود درجة متوس         طة فز
( الت 

ة الفقرة )  ي المرتب    ة األخي 
ي تراغي تعلم الطلب    ة. وظهرت فز

ي تنص عىل 48األس               س والمع    ايي  التقويمي    ة الت 
( والت 

ي الموافق التعليمية". بدرجة تقدير    "يس      تخدم
بطاقات خاص      ة لتقويم برنامج الروبوت التعليىمي لقياس فاعليته فز

ي هذا المحور
ي فز ي حص    لت عىل أقل متوس    ط حس    ائ 

، ويعزى  SD= 1.07، وبانحراف معياري M=2.50قليلة، والت 
امج التدريبية حول اس         تخدام أدوات الت ذلك ز إىل الي  قويم الحديثة مثل البطاقات تراجع نس         بة خض         وع المعلمي 

امج الرقمية كالروبوت التعليىمي الخاص   ة بتقييم ال ز الس   تخدام هذا النوع من أدوات  ي  ، وض   يق الوقت لدى المعلمي 
ي 48التقويم، وتتعارض نتيجة الفقرة ) 

ي أش   ارت إىل أن اس   تخدام بطاقات التقويم  2010دومي )  ( مع دراس   ة بتز
( الت 

ز جاءت بدرجة ك ي بلغ ) من قبل المعلمي  ة وبمتوسط حسائ   (. 4.08بي 

  مجال الروبوت التعليم  ".  30
 
  تواجه معلم  تقنية المعلومات ف

 المحور السادس" الصعوبات الن 

المتوس        طات الحس        ابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المحور الس        ادس" الص        عوبات  17جدول
ي مجال الروب

ي تواجه معلىمي تقنية المعلومات فز
 وت التعليىمي ". الت 

 رقم 
 الفقرة

 الرتبة  الفقــــرات
 المتوسط
 الحسانر  

 االنحراف
 المعياري 

 درجة  
 التقدير 

63 
عدم توافر تعليمات واض             حة لالس             تخدام الس             ليم للروبوت  

 .التعليىمي لتقليل نسبة األعطال الفنية
ة  92. 4.19 1  كبي 

61 
ال روب وت   م ج        ال  ي 

فز ات  ال خ ي  ل ت ب        ادل  ال م ت        اح        ة  ال ف رص  ق ل        ة 
. الت ة  97. 4.09 2 عليىمي  كبي 

62 
ض              عف فاعلية منتدى الروبوت التعليىمي الخاص بموقع وزارة 

بية والتعليم.  ة  96. 4.03 3 الي   كبي 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م2022  – أيار   –  15                                                              (  - 120 92) ص:   خامس البحث ال – ثان

 

112 
   ر دو 

 
  مدارس الحلقة الثانية )الروبوت التعليم  لدى معلم  تقنية المعلومات  استخدامالكفايات التدريسية ف

 
 الشيدية وبوخطوة      الباطنة( بمحافظة شمال 10-5ف

  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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

64 
قلة الدورات التدريبية المخص     ص     ة بالروبوت والتطبيق العمىلي  

ة  97. 3.97 4 عليه.   كبي 

60 
الروبوت  مج      ال  ي 

فز للمعلم  األك      اديىمي  الت      أهي      ل  ض                 عف 
 .  التعليىمي

ة  1.10 3.97 5  كبي 

58 
ي 
ض  عف قدرة المعلم عىل إص  الح ملحقات الروبوت التعليىمي فز

 حالة تعطلها. 
 متوسطة  95. 3.49 6

ية من قبل المعلمون.  59 ز  متوسطة  87. 3.39 7 ضعف إجادة اللغة االنجلي 

57  .  متوسطة  99. 3.07 8 قلة إتقان المعلم الستخدام الروبوت التعليىمي

. ضعف رغبة المعل  56 ي استخدام الروبوت التعليىمي
ز فز  متوسطة  1.5 2.61 9 مي 

ة 65. 3.64  المجموع الكل  للمحور   كبير

ز الجدول  ي    17يبي  ة، حيث حاز المحور عىل متوس       ط حس       ائ  أن درجة تقدير المحور الس       ادس جاءت بدرجة كبي 
قرات ه  ذا المحور ، ويالحل أن المتوس               ط  ات الحس                ابي  ة لفSD=.56، وانحراف معي  اري  =3.64Mإجم  اىلي بلغ  
ز  ة ومتوس     طة؛ حيث أظهرت أكي  الص     عوبات حدة من حيث  =M 2.61 4.19 –تراوحت بي  ز كبي  اوح بي 

، وهي تي 
ي حص              لت عىل المرتبة األوىل من حيث الص              عوبات  

اس              تجابات معلىمي تقنية المعلومات عىل هذا المحور والت 
ي تنص عىل "عدم توافر تعليما63األعىل حدة هي الفقرة ) 

ت واض   حة لالس   تخدام الس   ليم للروبوت التعليىمي  ( والت 
ي بلغ   ة، ومتوس               ط حس                 ائ  ، وب  انحراف معي  اري  M=4.19لتقلي  ل نس               ب  ة األعط  ال الفني  ة" وب  درج  ة تق  دير كبي 

SD=.92  ز ب إعط اء تعليم ات حول اس               تخ دام الروبوت   وجود   إىل قل ة، فق د يرجع ذل ك أش               خ اص متخص               ص               ي 
، وقلة التعليمات الموجهة من قبل ال ي التعليىمي

ز فز ز للمعلمي  بويي 
ز الي  في  .   مجال االس تخدام الص حيح للروبوت مرس ر

 (. 2013( مع دراسة )الخالدي والورييات، 63وتختلف نتيجة الفقرة ) 

 ح  دة هي الفقرة ) 
ي المرتب  ة الث  اني  ة من حي  ث الص               عوب  ات األكي 

ز ج  اءت فز ي حي 
ي تنص عىل "قل  ة الفرص 61فز

( والت 
ي مج  ال الروب 

ات فز ي بلغ  المت  اح  ة لتب  ادل الخي  ة، ومتوس               ط حس                ائ  ". وب  درج  ة تق  دير كبي  ، M=   4.09وت التعليىمي
ز من أج ل تب ادل SD=.97وب انحراف معي اري   ، ويمكن أن يعزى ذل ك لع دة أس               ب اب منه ا: ال يوج د وق ت ل دى معلمي 

ي مجال 
ز فز اء المتخص           ص           ي  ات، وتراجع عدد الخي  ات فيما بلنهم، وعدم توفي  حص           ص خاص           ة لتبادل الخي  الخي 

، وذلك من أجل االس           تعانة   الروبوت،  ي تتناول موض           وع الروبوت التعليىمي
ي وتراجع نس           بة المراجع العربية الت 

بها فز
ز  ز معلمي  ات بي  ي أش               ارت إىل 2013( مع دراس               ة الخ ال دي والوريي ات ) 61. وتتفق نتيج ة الفقرة ) تب ادل الخي 

( والت 
ي تمكنهم من تبادل الخ 

بوية لدى معلىمي الت 
ا تراجع عدد اللقاءات الي  امج التدريبية ي   . ت، وقلة الي 

ي الفقرات التالية: الفقرة 
أما بالنس           بة للص           عوبات األقل حدة من حيث اس           تجابات معلىمي تقنية المعلومات تتمثل فز

ي جاءت  58) 
ي حالة تعطلها"، والت 

ي تنص عىل "ض            عف قدرة المعلم عىل إص            الح ملحقات الروبوت التعليىمي فز
( والت 

ي تنص عىل  59(، والفقرة ) 2013النتيجة تختلف مع دراس   ة )الخالدي والورييات،  بدرجة تقدير متوس   طة، وهذه 
( الت 
ي جاءت بدرجة تقدير متوس            طة، والفقرة ) 

ية من قبل المعلمون"، والت  ز ي تنص  57"ض            عف إجادة اللغة االنجلي 
( والت 

ي جاءت بدرجة تقدير متوس          طة، 
"، والت  ي تنص عىل  56و)   عىل "قلة إتقان المعلم الس          تخدام الروبوت التعليىمي

( والت 
ي جاءت بدرجة تقدير متوس    طة، وهذه النتائج للفقرات  

". والت  ي اس    تخدام الروبوت التعليىمي
ز فز "ض    عف رغبة المعلمي 

 (.  2013( تتفق مع دراسة الخالدي والورييات ) 56، 57،  59) 
ا اني ل 31 ي النتائج  : ـ 

  ومناقشتها سؤال الثائز
ز (  0.05α ≥)  ى ال دالل ةه ل توج د فروق ذات دالل ة إحص               ائي ة عن د مس               تو  متوس               ط ات تق ديرات أفراد عينة   بي 

ي دور الكف اي ات الت دريس               ي ة ال   ال دراس               ة،
ي م دارس  الل دى معلىمي تقني ة    الروبوت التعليىمي   س               تخ دامفز

معلوم ات فز
ا  ول ج اب ة عىل ه ذا الس               ؤال    ؟اإلن اث(   )ذكر،  الجنس  الحلق ة الث اني ة بمح افظ ة ش               م ال الب اطن ة تعزى لمتغي  

 
وفق 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

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

ي الطب               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي م  20 ج  دول
ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فز ا لمتغي  الخي 

 
 حاور االستبانة وفق

ة العدد  المحور  االنحراف المعياري المتوسط الحسانر   الخير
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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               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ْ
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ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 37. 24.7 66 داخل المجموعات 

 كفايات تقويم تدريس وحدة الروبوت
ز المجموعات   بي 
 داخل المجموعات 

3 
66 

5.4 
18.7 

1.82 
.28 

.001 

تقـنـيـــــــة  معـلـم   تواجـــــــه    
الن  الصــــــــــــــعـوبـــــــات 

  مجال الروبوت التعليم  الم
 
 علومات ف

ز المجموعات   بي 
 داخل المجموعات 

3 
66 

7.80 
21.7 

2.60 
.33 

.001 

 االستبانة ككل
ز المجموعات   بي 
 داخل المجموعات 

3 
66 

3.73 
10.85 

1.24 
.16 

.000 

ز الجدول ي اس     تخدام  One- Way Anovaتحليل التباين األحادي )   21يبي 
ي محاور دور الكفايات التدريس     ية فز

( فز
ي مدارس الح

ا  10-5لقة الثانية ) الروبوت التعليىمي لدى معلىمي تقنية المعلومات فز
 
( بمحافظة ش             مال الباطنة وفق

ة.   لمتغي  الخي 

ي تقديرات عينة الدراس  ة   ( 0.05α≥عند مس  توى الداللة ) وجود فروق ذات داللة إحص  ائية   21 يتض  ح من الجدول 
فز

ي دور الكفايات التدريس              ية ال 
ي مدارس الحلقة الثا ال   الروبوت التعليىمي لدى معلىمي تقنية  س              تخدام فز

نية  معلومات فز
ة  الباطنة بمحافظة ش         مال   ي جميع  تعزى لمتغي  الخي 

وبالتاىلي س         وف يتم رفض  ، وكذلك االس         تبانة كيل   محاور، ال   فز
للمقارنات المتعددة البعدية   (Scheff)  ش              يفيه اختبار  اس              تخدام تم   ولمعرفة اتجاه الفروق الص              فرية الفرض              ية 
 الفروق.   يوضح اتجاه   16.4والجدول 

ةنتائج اختبار شيف 22جدول  ا لمتغي  الخي 
 
 يه وفق

ة   سنوات الخير
 الفرق بير  
 المتوسطير  

 الخطأ  
 المعياري 

مستوى  
 الداللة 

 محاور االستبانة 

(I)  ة ة  سنوات الخير  (J)سنوات الخير
Mean Difference  

(I-J) 
Std. Error Sig. category 

 سنوات 10أكي  من 
 سنوات5 -1من 
 سنوات 10-6من 

.33102 * 
.20084 

.12635 

.11543 
.038 
.000 

والـثـقـــــــافـــــــة  الـمـعـرفـــــــة  مـتـطـلـبـــــــات 
 التكنولوجية للروبوت التعليم  

 سنوات 10أكي  من 
 سنوات5 -1من 
 سنوات 10-6من 

*.33102 
.16982 

.12635 

.12321 
.038 
.392 

الفعـــــال  االســــــــــــــتخـــــدام  كفـــــايـــــات 
 للروبوت التعليم  

 سنوات 10أكي  من 
 سنوات5 -1من 
 سنوات 10-6من 

*.50084 
.16982 

.11543 

.12321 
.000 
.392 

الـــتـــــــدريـــس  تـــخـــطـــيـــط  كـــفـــــــايـــــــات 
 لوحدة الروبوت

 سنوات 10أكي  من 
 سنوات5 -1من 
 سنوات 10-6من 

 .*62927 

.26946 
.17475 
.18652 

.003 

.358 
تـــــدريس وحـــــدة  كفـــــايـــــات تنفيـــــذ 

 الروبوت

 سنوات 10أكي  من 
 سنوات5 -1من 
 سنوات 10-6من 

.35982* 
.26946 

.19128 

.18652 
.001 

.358 
تـــــدريس وحـــــدة  كفـــــايـــــا تقويم  ت 

 الروبوت

 سنوات 5 -1من 
 سنوات 10-6من 
 سنوات 10أكي  من 

.22470 
.56860 * 

.16396 
.15361 

.396 
.002 

  تواجـــه معلم   
الصــــــــــــــعوبـــات الن 

مــجـــــــال     
 
ف الــمــعــلــومـــــــات  تــقــنــيـــــــة 

 الروبوت التعليم  

 سنوات 10أكي  من 
 سنوات 5 -1من 
 سنوات 10-6من 

.508*84 
.18982 

.12543 

.15321 
.000 

.249 
 االستبانة ككل

* The mean difference is significant at the 0.05 level.   

 (α= 0.05* ذات داللة إحصائيا )    

 

ي إىل  22يشي  الجدول 
 : اآلئ 

ا   فروق دالة وجود  • ي محور،  ( α≤    50.0عند مس    توى داللة ) إحص    ائي 
التكنولوجية   متطلبات المعرفة والثقافة  فز

تهم )أكي  من ب  للروبوت التعليىمي  ز من خي  ز أفراد عينة الدراس           ة، بي  س           نوات(، وذلك   5 -1) و  ،س           نوات( 10ي 
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تهم )أكي  من   ة أكي  ي  ذوي الخ  معلىمي نس   بة الوغي لدى   ارتفاعإىل  وقد يعزى ذلك ،س   نوات( 10لص   الح من خي 
ي  10من  

ي م  دارس الحلق  ة المج  االت التكنولوجي  ة و الس               نوات فز
 ،ث  اني  ةالروبوت  ات التعليمي  ة المس               تخ  دم  ة فز

ي العملي ة التعليمي ة
، وكذلك   انتش               ار المبتكراتة  تتفق مع فكرة نظري  النتيج ةوهذه .  ألهميته ا فز ي فكرة الوغي

فز
 . مع النظرية البنائية من حيث عملية بناء المعرفة والثقافة التكنولوجية المتعلقة بالروبوت التعليىمي تتفق 

ا   وجود فروق دالة  • ي محور كفايات اال ،  ( α≤    0.05عند مس     توى داللة ) إحص     ائي 
، الفعال للروبوت   س     تخدام فز   التعليىمي

ي محور  ومحور
ي   كف  اي  ات تخطيط الت  دريس لوح  دة الروبوت، و فز

كف  اي  ات تقويم ت  دريس وح  دة الروبوت، و فز
ي محور كف اي ات تقويم ت دريس وح دة الروبوت    محور

ز أفراد عين ة  كف اي ات تنفي ذ ت دريس وح دة الروبوت، وفز بي 
ز   تهم  س     نوات(   5 - 1) و   ، س     نوات( 10تهم )أكي  من  من خي  الدراس     ة، بي  س     نوات(  10)أكي  من  ، وذلك لص     الح من خي 

ة أكي  من أن إىل    يعزى ذل  ك  يمكن أن و    ل  دورات الت  دريبي  ة من ا   تحص              لو عىل الع  دي  د  س              نوات  10معلىمي ذوي الخي 
ي العملية التعليمية   ات الروبوت   اس      تخدام ب لمتخص      ص      ة  مش      اغل ا ال و 

ا كا  كما تحص      لوا     ، فز ي تخطيط واختيار تدريب 
ا فز في 

ي العلمية التعليمية  و ليات اس      تخداموطرق التدريس المناس      بة  األس      اليب
وبالتاىلي س     وف يتمكن من   ،التقويم فز

ي العملية التعليمية.  
 استخدام الروبوت فز

ا  وجود فروق دالة  • ي محور ،  ( α≤   0.05عند مس            توى داللة ) إحص            ائي 
ي تواجه معلىمي    فز

كفايات الص            عوبات الت 
تهم تقني  ز من خي  ز أفراد عينة الدراس             ة، بي  ي مجال الروبوت التعليىمي بي 

س             نوات(،    10)أكي  من    ة المعلومات فز
تهم )من 5  - 1و)من  ة )من   ذوي س     نوات(. مما يدل عىل أن معلىمي  5  - 1س     نوات(، وذلك لص     الح من خي   -1الخي 
ة )أكي  من   س        نوات( توجد لديهم ص        عوبات 5 ويمكن أن يعزى   س        نوات(.  10بدرجة أعىل من معلىمي ذات الخي 
ة من مس               توى    انخفاض إىل  ذلك  ي    اس               تخدام من  س               نوات(    5- 1)   تمكن معلىمي ذوي الخي 

الروبوت التعليىمي فز
ي    انخف   اض مس               توى الجودة   إىل   وذل   ك ق   د يرجع ،  مي   ة العملي   ة التعلي 

ي مرحل   ة الج   امعي   ة،   الت   أهي   ل األك   اديىمي فز
فز

تراجع نس           بة  إىل   فايات التدريس           ية، مما يؤدي ذلك المش           اغل التدريبية المتخص           ص           ة بتنمية الك   عدد وتراجع  
ي  ال 

. كفايات فز  تدريس الروبوت التعليىمي

ا    وجود فروق دالة  • ي محاور االس   تبانة كيل ،  ( α≤   0.05)   عند مس   توى داللة إحص   ائي 
ز من ، فز تهم )أكي  من    بي    10خي 

تهم )أكي  من    5- 1س              نوات(، و)   أن معلىمي تقنية  مما يدل عىل س              نوات(.   10س              نوات(، وذلك لص              الح من خي 
ة )أكي  من   ي    10معلومات ذوي الخي 

الروبوت التعليىمي أعىل    استخدام سنوات( تتوافر لديهم الكفايات التدريسية فز
ة )   ذوي من معلىمي   ة   اب اكتس إىل    ويمكن أن يعزى ذلك   سنوات(.   5- 1الخي    ( سنوات   10أكي  من  ) معلىمي ذوي الخي 
ة   ة  خي  ، وح ل الحقيقية  م نتيجة ممارس ته كبي  قاعدة معرفية حول  و   خلفية   كون المعلم فبذلك يُ دة الروبوت التعليىمي

ا    الروبوت، 
 

ز ال تعرض هؤالء  وأيض                 ي مج   ال الروبوت  لل   معلمي 
خىل و   ، م مه   ارته   تطور إىل    يؤدي ع   دي   د من التج   ارب فز

ي هذه الدراسة.  تدريسية. ال كفايات ال  امتال  
 وتتفق هذه النتيجة مع النظرية البنائية المعتمد عليها فز

 ة  دراس  ال ات  وصي ت 33
ح ما يىلي 

ي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة تقي 
 : فز

ورة عقد  • ي مجال الكفايات التدريسية.  لمعلىمي تقنية معلوماتدورات تدريبية  ضز
 ألناء الخدمة فز

ورة  • ز   اس          تخدامضز )كالبطاقات المس          تخدمة   التقنيات الرقميةمرتبطة بالس          اليب التقويم الحديثة  أل المعلمي 
(  لتقييم  عمل الروبوت التعليىمي

ز عىل  • بأس   لوب  ؛معلومات بإعادة ص   ياغة وحدة الروبوت التعليىمي المناهج تقنية  تطوير توصي الدراس   ة القائمي 
ز يساعد   . عىل تطوير الكفايات التدريسية المعلمي 

ورة تدريب معلىمي عىل   •
اض            ية   اس            تخدام ضز ي بناء نماذج لروبوتات  بليات الروبوت االفي 

و    مختلفة   لاللية األبعاد فز
ي برنامج و  العمليات الرياضية استخدامعىل 

مجة الروبوت.  EV3الخواص المتوفرة فز  لي 
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 الشيدية وبوخطوة      الباطنة( بمحافظة شمال 10-5ف
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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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ات رح  المقت 34
ي ضوء نتائج الدراسة يمكن

اح الدراسات المستقبلة التالية فز  : اقي 

.  استخداممعلومات نحو الاتجاهات معلىمي تقنية  •  الروبوت التعليىمي

ي مجال الة  إجراء دراس    ة حول احتياجات معلىمي تقني •
الروبوت التعليىمي العملية   اس    تخداممعلومات التدريبية فز

 التدريسية. 

ي لمعلىمي تقنية   • ي التص ميم برنامج تدريت 
، وقياس مدى   اس تخداممعلومات فز ي تنمية  فعاليته  الروبوت التعليىمي

فز
 . التقنيات الرقميةكفايات التدريسية و ال

 المصادر وال م   راج      ع

: المـــراجــ
ا
 ـع العـــربيــةأول

خ       ديج       ة. )  االبت       دائي      ة (.  2014بله       ام       ل،  المرحل       ة  معلىمي  ل       دى  الت       دريس               ي       ة  الكف       اي       ات   . تق       دير مس               توى 
، الجزائر.   )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة محمد خي ز

اض        ية لدى 2017حس        ن، هبة  . )  ي تنمية مهارات إدارة بلية الفص        ل االفي 
ي فز
وئز (. فاعلية نمط التدريب اإللكي 

. م بية، علىمي الحاسب اآلىلي  . 573-552(،22) 16مجلة كلية الي 
، عمر.)  ز الرياض        يات المحوس        بة من   درجة ممارس        ة الكفايات التكنولوجية الالزمة لتدريس مناهج  ( 2012حس        ي 

ي األردن. 
 . 599-553(، 3) 19مجلة جامعة تكريت للعلوم،وجهة نظر معلىمي ومعلمات الرياضيات فز

ي تح  دي  ات وطموح  ات وتج  ارب عربي  ة.  (. الروب2012حم  دان، س                 ارة. )  ي ع  الم العرئ 
ي  وت فز

ورق  ة عم  ل ق  دم  ت فز
ي األول للروبوت  ، األردن: عمان. المؤتمر العرئ 

، موفق و خرون. )  ي
 (. عمان: مؤسسة الوراق للنرسر والتوزي    ع. 1.)ة. مناهج البحث العلىمي (.  2006الحمدائز

ي الحلقة الثانية واقع اس      تخدام  (.  2013الخالدي، جمال.، & الورييات، منص      ور. ) 
 - 5معلىمي تقنية المعلومات فز

ي سلطنة ُعمان للروبوت التعليىمي   10
(. جامعة األردنية، األردن. من التعليم األسا ي فز  .)رسالة ماجستي 

، عبداللطيف. )  ي
، قاس  م.، & مومتز ي (.الكفايات التدريس  ية لدى معلمات المرحلة األس  اس  ية الدنيا 2010خزعىلي

 فز
ي  الخاص               ة المدارس

ات وءض                فز ة والتخص               ص.   المؤهل متغي   جامعة مجلةالعلىمي وس               نوات الخي 
 . 592-553(،3)  26دمشق،
ي التعليم العاىلي (.  2014خليص  ة، عابد. ) 

)رس  الة ماجس  تي  غي  منش  ورة(.   . اس  تخدام تكنولوجيا االتص  ال الحديثة فز
 جامعة الملك، الجمهورية الجزائرية. 

ي تنمية االبتيارات العلمية لطالب   نجاح(.  ديس               مي    17،  2017الخوالدي، خالد. ) 
وع الروبوت التعليىمي فز

مرس               ر
جع من:. شمال الباطنة ونية. مسي    comhttps://alroya.om.. صحيفة الرؤية اإللكي 
عليمي   ة  . البواب   ة التدلي   ل المعلم للمنهج تقني   ة معلوم   ات للص               ف الس                  ابع األس                  ا ي (.  2017دلي   ل المعلم. ) 

جع من:.  ونية. مسي   http://www.moe.gov.om/Portalاإللكي 
اتيجي  ات ت  دريس العلوم(.  2007زيتون، ع  اي . )  وق للنرس               ر 1. )ةالنظري  ة البن  ائي  ة واس               ي  (. األردن: دار الرس               ر
 والتوزي    ع. 
بية برامج ض     وء فز  لمللمع التدريس     ية الكفايات(.  2016الس     ائح، س     الم. )   علوم مجلةالقائمة عىل الكفايات.   الي 
بية  . 253  -242(،1) 14الرياضية والعلوم األخرى،  الي 

فاعلية تص       ميم تعليىمي قائم عىل التعلم الب        ي باإلنفو جراف عىل تحص       يل مادة  (.  2018الش       هري، س       لطان. ) 
 . بوية والنفسية، الحاسب اآلىلي  . 203 -254، ( 7) 10مجلة الدولية للعلوم الي 

https://alroya.om.com/
http://www.moe.gov.om/Portal
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 الشيدية وبوخطوة      الباطنة( بمحافظة شمال 10-5ف

  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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مرحلة التعليم معلىمي  لدي الرقمية التعلم وحدات كفايات (. اس       تخدام2014الش       يخ، فض       ل.،& أحمد، هالة.) 
 . 94-63(، 1)  25المعرفة، مجلةكرري.  بمحلية األسا ي 
، أحمد. )    .عالم الكتب :(. الق اهرة1. )ةمنظومة التعليم عي  الشبيات(. 2005صبخي

 ، ي
ي طبس  ر

.،& ممادي، ش  وف  )رس  الة  . مدى ممارس  ة معلىمي المرحلة االبتدائية للكفايات التدريس  ية  (. 2019)  . بلخي 
  .جامعة قاصدة، الجزائر .ماجستي  غي  منشورة( 
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)رسالة ماجستي   . كفاي      ات تكنولوجي      ا المعلوم      ات للطالب المعلم فز
 بنها، م . غي  منشورة(. جامعة 

ي مدارس (. 2007العس      اف، عوض. ) 
ي ومعيقاته فز

ي التدريس الص      كز
تقع      ي مجاالت اس      تخدام الحاس      وب فز

 )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة األردنية، األردن. المرحلة األساسية العليا لمديرية ُعمان. 
ي ح ل المش               يالت التكنولوجي ة وال (.  2014العقي ل، عقي ل. ) 

دافعي ة ل دى ط الب ات المرحل ة ألر برن امج الروبوت فز
ي الس          عودية. 

،    (. )رس          الة ماجس          تي  غي  منش          ورةالمتوس          طة المتفوقات أكاديميا فز ي جامعة الخليج العرئ 
 المنامة. 
ي األردن للكفايات المهنية 2010العليمات، حمود. ) 

ي ض وء(. درجة ممارس ة معلىمي المرحلة األس اس ية فز
ي ض وء  فز

فز
ز مهنيا. المعايي  الوطنية الحديثة لتنمية  (، 2) 18مجلة الجامعة اإلس          المية للبحوث اإلنس          انية،   المعلمي 

298-265. 
 (. ي ودرج ة توافره ا ل دى معلىمي المرحل ة الث انوي ة بمح افظ ة المخواة (.  2009العمري، عىلي

وئز كف اي ات التعلم اإللكي 
 . )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. التعليمية
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 ( . ي  التعلیم كفایات توافر درجة(.  2011كالب، رامي

وئز ي  المحوس  ب التفاعىلي  التعلیم معلىمي  لدى اإللكي 
مدارس   فز

(. جامعةنحوه باتجاهاتهم بغزة، وعالقتها الغوث وكالة  غزة.  األزهر، . )رسالة ماجستي 
بية والتعليم بمحافظة ش            مال الباطنة.) المديرية العامة ل ات(. 2019لي  . المديرية العامة دليل اإلحص            اء والمؤرسر

بية والتعليم بصحار، سلطنة ُعمان.   للي 
.، & الزهراء، بلفض ال. )  . )رس الة ماجستي   كفايات المهنية لدى معلم المرحلة األس اس ية(.  2017مريم، عبد العاىلي

 ر. جامعة سعيدة، الجزائ غي  منشورة( 
(. درج   ة توافر كف   اي   ات المعلوم   ات واالتص                 االت ل   دى معلىمي  2013المعمري، س               يف.،& المرس               وري، فه   د.) 

ي بعض المح افظ ات العم اني ة. 
مجل ة ال دولي ة ال دراس                ات االجتم اعي ة بمرحل ة التعليم م ا بع د األس                ا ي فز

بوبة  . 92 -61(، 34، ) لألبحاث الي 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م2022  – أيار   –  15                                                              (  - 120 92) ص:   خامس البحث ال – ثان

 

119 
   ر دو 

 
  مدارس الحلقة الثانية )الروبوت التعليم  لدى معلم  تقنية المعلومات  استخدامالكفايات التدريسية ف

 
 الشيدية وبوخطوة      الباطنة( بمحافظة شمال 10-5ف

  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               
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز 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
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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 وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

.،& أحم  د، بثين  ة. )  ي ض               وء المع  ايي  الع  المي  ة ل  دى معلىمي  (. مس               توى ال2015مق  دادي، رئ 
كف  اي  ات المهني  ة فز

ي ليبيا وس      بل تطويرها.  
ي منطقة الجفرة فز

ي المرحلة األس      اس      ية الدنيا فز
مجلة جامعة القدس  الرياض      يات فز

 . 286-253(، 2) 37المفتوحة لألبحاث والدراسات، 
، اس               م  اعي  ل. )  ز ي تنمي  ة مه  ارات ا(.  2007ي اس               ي 

ي    . لتفكي  مختي  الروبوت الم  در ي ودوره فز
ورق ة عم  ل ق دم ت فز
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