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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

اتيجيات /  الكتاب سما :كتاب  ةمراجع [ نت؛ التفاعل  اسي   ] واألصالةالتقويم للتعلم عير األني 

ي عويضه  ءوفا  [  ] الحرنر

 معلومات عن الكتاب 

نت؛ التفاعل  اتيجيات التقويم للتعلم عير األني 
 واألصالةاسم الكتاب/   اسي 

Assessment Strategies for Online Learning; Engagement and  

Authenticity 

 / ز  Dianne Conrad (1948) and Jason Openo (1973) المؤلفي 

 /  2018 عام النرسر

ية.  ز  لغة الكتاب/ اللغة اإلنجلي 

 / النرسر ي    -نرسر    مكان 
وكالة   -صفحة  ٣٠٠فز جامعة  AUبواسطة   ،Athabasca /   بواسطة طباعته  تمت  كندا. 

Marquis Book Printer 

ي تناولت التعليم عن بعد    / المجال
، حيث Distancing Learningيعد هذا الكتاب من المؤلفات الحديثة الت 

اتيجيات )التدريس والتعلم والتقويم( والفلسفات،  ز التكنولوجيا والتقويم واالسي  يقدم هذا الكتاب رؤى تجمع بي 
ي بيئات ال

نت. فز ونية عير اإلني 
 تعلم االلكي 

 / ونية بصيغة  صيغة النرسر ي معظم المتاجر.  Kindleللكتاب نسخة ورقية واخرى الكي 
 متوفرة فز

  المقدمة: 

ي 
نت. من خالل عرض تاريخز نت، وما أفضل طرق لتقويم التعلم عير األني  يناقش هذا الكتاب تقويم التعلم عير األني 

نت. شامل تناول: النظرية، التعري  فات وعرض لمناقشات حول قضايا تدور حول التقويم عير االني 

ي تحديد 
ي المقام األول اىل زيادة تعلم الطالب. بدأ الكتاب فز

ي تهدف فز
حيث اعتير التقويم مجموعة من األنشطة الت 

نت ومناقشتها كنظري نت عير استعراض الكثي  من النظريات للتعلم عير االني  ات: )التعليم  مفهوم التعلم عير األني 
بية عن بعد وهي مطّورة من نظرية التفاعل  عن بعد، الدراسة المستقلة، صناعة التدريس، التفاعل والتواصل، الي 
ي استخدام التدريس والتقويم  

غ، تعليم الكبار(، وانته بعرض تجارب لبعض أساتذة الجامعات فز والتواصل لهولمير
ي  
الكىلي فز التعلم  )تقويم  ي تضمنت 

التجارب والت  نت، وتقييمهم لهذه  التقويم، تقييم  Moocsعير االني  ، مشاركة 
التفاوض، ق ي باستخدام السمع، تقويم 

التقويم الحقيق  ي الصوت، 
الذائ  التقويم  الراجعة والمراجعة،  التغذية  يمة 

ي والمجالت كأدوات تقويم 
وئز المعلم مقابل األداء، ملف اإلنجاز االلكي  اثار تجربة قياس رضا  الموّجه،  التفاعىلي 

ي تقويم  
ة فز ، استخدام االختبارات القصي  نت باستخدام وسائل التواصل االجتماغي ، تقويم التعلم عير األني  تأمىلي

ي تمجيد التقويم األصيل( الت
نت واسعة االنتشار، دمج التقويم بدورة التعلم، فز ي دورات االني 

 فاوض فز
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 العرض: 

: ١٠يحتوي الكتاب عىل )  نت من عدة نواحي وهي كالتاىلي  ( فصول تتناول تقويم التعلم عير األني 

نت من الناحية الفلسفية ب .1  :عنواناشتمل الفصل األول نظرة عامة عىل التعلم عير االني 
” A Framework for Assessment in Online Learning” 

ي ناقشت هذا المفهوم، ثم جوانب  
نت، واهم النظريات الت  ز مفهوم التعلم عير االني  وقد تناول فيه المؤلفي 

المتعلم،  عىل  القائم  والمنهج  والمجتمع  التفاعل  اىل  التكنولوجيا  مجرد  من  التحول  نت،  االني  عير  التعلم 
ز التقويم والتقدير مCOIالمجتمع القائم عىل االستقصاء   :  ، الفرق بي  ز  Assessmentن خالل المصطلحي 

and Evaluation   التعلم التفصيل مع االستشهاد بدورة  ء من  ي
ز بسر وقد تمت مناقشة هذين المصطلحي 

ي تصميم عمليات التعلم ألداء أكير انتاجية. وانته عىل ان هذا  
ي توضح التقويم كآلية إلحداث تغيي  فعال فز

والت 
التقويم   التقويم والتقدير    Assessmentالكتاب يستخدم مصطلح  عىل إعطاء   Evaluationعىل عمليات 

 التقويم والتقدير بالجدول التاىلي 
ز  :p.16الدرجات النهائية(. وتم إيضاح الفرق بي 

 

 

 

 

 

 

 :  p.18ودورة التعلم من خالل الشكل التاىلي 

 

 

 

 

 

 

نت والتقويم   .2 ي التعلم عير االني 
ي تناول مساهمة مبادئ تعليم الكبار فز

 The Contributionالفصل الثائز
of Adult Education Principles to Online Learning and Assessment 
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 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

اضات حول تعليم (CAAE)مع إيضاح بيان الجمعية الكندية لتعليم الكبار   ي بتقديم أرب  ع افي 
. بدأ الفصل الثائز

ي ذكرها  
ي اصبحت adult education’s father)االب لتعليم الكبار    Malcolm Knowlesالكبار والت 

(، والت 
 : اضات بالتاىلي  أساس الدراسات الحديثة لتعليم الكبار. تتمثل هذه االفي 

A. ي االنتقال من االعتما
، عىل اختالف الدرجة والطرق. إدراك ان مصطلح متعلم يعتز  دية نحو التوجيه المبارسر

B.  .والقيم الرئيسية للتعلم النشط ، ز المبتدئ والخبي   تقدير تعلم المتعلمي 
C.  ي

ز يكونون عىل قدر من الجاهزية واالستعداد، ولذلك فإن مناسبات التعلم ينبغز إدراك أن الكبار يتعلمون حي 
وذ التعلم،  نحو  المتعلم  استعداد  تتحسس  االجتماعية  ان  الكفاية  من  حاجتهم  لتحقيق   Socialلك 

Competency . 
D.   ي بداية الوقت انطباع نحو قيم فورية التطبيق، عىل خالف المتمركز عىل

التوجيه القائم عىل )الكفاية( ينتج فز
ا. 
ً
 المادة الذي يطبق الحق

ز تعلم الكبار من حيث:   ز التعليم عن بعد ٢/ تعريف التعليم عن بعد.  ١تناول هذا الفصل المتعلمي  / الفرق بي 

نت.  ز عن بعد. ٣والتعليم عير االني  ز الكبار.  ٤/ اجيال المتعلمي   / احتياجات المتعلمي 

 ، ز ي تعلم البالغي 
ي فز
وختم هذا الفصل بكلمة توجيهية حول البنائية واالستقاللية، حيث يساء فهم التوجيه الذائ 

ي إطالق العنان  
ي اختيار مسارات التعلم وتحديد  فهو ال يعتز

ز فز ي تعلمهم، بل يشي  اىل مشاركة المتعلمي 
ز فز للمتعلمي 

ا،  ً حاضز يكون  ان  يجب  مسهل  باعتباره  والمعلم  تعلمهم،  اثناء  ز  والتحفي  التقدم  اثناء  الذات  ومراقبة  األهداف 
ام بالمنهج بحيث يتم استيفاء نواتج التعلم، والتأكد من مدى   ز  عن االلي 

ا
تحقق: االستقاللية عند المتعلم، ومسؤوًل

 التفاعل، التعاون، عرض المحتوى وبأي طريقة. 

من خالل   .3 نت،  االني  التقويم من خالل  عير  والتعلم  التدريس  ي 
فز المعتقدات  أهمية  الثالث  الفصل  تناول 

  :  التساؤل التاىلي
What Do You Believe? 

The Importance of Beliefs about Teaching and Learning in Online Assessment 

ي معرفة معتقداتهم من خالل أسئلة فينويك وبارسونز، مع 
ز فز ي تساعد المعلمي 

وقد اورد هذا الفصل األسئلة الت 
اجماتية، السلوكية، اإلنسانية، المتطرفة،  الية، الير نظرة عامة اىل االتجاهات الفلسفية عن التعلم والتدريس: الليير

تِ 
ُ
، وإمكانية صقل التأمل عن طريق السؤال المعرفية، البنائية. خ ي

مت هذه الفقرة بتفكي  ناقد حول التناقض اللفظز
 : ي يحتاجها التعلم والتعليم للتأمل.  ?Can We “Cultivate” Reflectionالتاىلي

 ، واالحتياجات الت 

ز التعليم والتعلم عن طريق مخطط برصي خالصته ان التعليم ينظر اليه عىل انه عملية   كما تم إيضاح الفرق بي 
 .خارجية تحدث للمتعلم، وينظر إىل التعلم عىل أنه عملية داخلية يشارك فيها المتعلم
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 :p.45من خالل الشكل التاىلي 

 

 

 

 

 

 

ز الفلسفة   ابطية، وكيفية التوفيق بي 
نت، ودور البنائية والي  ي التعلم عير األني 

ا دور التأمل فز
ً
وتناول هذا الفصل ايض

نت، كما تناول فلسفة التحكم.  بالتصميم والتعليم  عير األني 

نت، حيث بدأ هذا   .4 التقويم عير االني  ي 
ها قضية الجودة فز التفاعل واألصالة، واعتير تناول  الرابع  الفصل 

الفصل بالتعريف بالتقويم األصيل، األسس النظرية للتقويم األصيل، اعتبارات تصميم التقويم األصيل، 
لراجعة والنقد عامل مهم للحفاظ أدوات التقويم األصيل: نتائج التعلم، ساللم التقدير، واعتير التغذية ا

 عىل دوران دائرة التعلم. 
العمل،    .5 مجموعات  المجالت،   ، ي

وئز االلكي  اإلنجاز  ملف  طريق  عن  التقويم  تناول  الخامس  الفصل 
ي ملفات اإلنجاز عىل التعلم السابق  

ز فز كي 
Recognition of Prior Learning   (RPL  )والمشاري    ع، مع الي 

خطوات أرب  ع  عير  ي 
وئز االلكي  اإلنجاز  ملف  يستخدم  عرض    :حيث  تأمل/  تحديد/   -collect“جمع/ 

select- reflect- and project"   ا لمعايي  وعمليات تعد
ً
ي وفق ي هذا التعلم التجريتر

واالتساع والعمق فز
ي المجموعة الذي ال نفع منه،    ”Free-Rider“من قبل المؤسسة، وعالج هذا الفصل ظاهرة  

وهو العضو فز
 وطريقة تقويم كل عضو بالمجموعة )التقويم الفردي(، وتطوير المجموعة. 

ول الفصل السادس عرص االنفتاح والتقويمات البديلة، التعلم المرن، الشارات، واالعتمادات، من خالل  تنا .6
ز المووك    Openومصادر التعليم المفتوحة    Moocs (Massive Open Online Courses)المقارنة بي 

Education Resources (OER). ي ا
ي التقويم فز

ز عىل التغيي  فز كي 
ي هذا الفصل تم الي 

لعالم المفتوح، فز
 والمصادر والتفكي  حيث أصبح قبولها أكير من السابق، وكيف يتم اعداد تقويم اصيل. 

ي للكتاب،    .7
اتيجيات تقويم اصيل، ويعتير هذا الفصل الجانب التطبيق 

الفصل السابع تناول التخطيط السي 
ي بيئات التعلم،

ي التكامل فز
حيث أورد المؤلفان الرسم    تناول نتائج التعلم من خالل التخطيط لألصالة فز

، من خالل مشاركة المتعلم والتفاعل والذي سُيحدث  ي
وئز ي التاىلي الذي يوضح دمج بيئة التعلم االلكي 

البيائز
 تعلم عميق، ويتطلب درجة عالية من فهم المحتوى والبناء الفعىلي للمعرفة، وتم التمهيد له بهذا السؤال: 
How do learning outcomes contribute to the realization of deep learning and higher-

order, critical thinking? 

ي ترتيب تصاعدي ٢٠١٣كما تم عرض نموذج كوستا وقرامستون ) 
( لنواتج التعلم والذي تضّمن خمس مستويات، فز

ي تسلسل تناول: األنشطة
 ل. حاالت العق -األحكام -العمليات -المحتوى -من االدراك والتوقع والنضج فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

نت، وتحديد   ويشتمل هذا الفصل عىل أمثلة تطبيقية من مجاالت متنوعة للتخطيط لتقويم اصيل للتعلم عير األني 
 األصالة والتفاعل، والمجتمع والمشاركة. 
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وع، و. تقويم المهام القائمة عىل وسائل التواصل االجتماغي    المرسر
ي اختتم بها هذا الفصل بعبارة " . ب 

ز    Moebs" (2013)تناول معايي  جديدة، والت  "التعلم المدمج يجمع بي 
 مفهوم التعلم عير الهاتف النقال والفصول التعلم عن طريق الهاتف النقال والفصول المقلوبة

، لقد اختقز
ي للسماح ألي شخص  

المقلوبة والمدمج، فاألفراد يتعلمون من أي جهاز متاح، ووجود نظام تعليىمي مرن كافز
 بالبدء بالتعلم بالمستوى المناسب". 

ي    .9
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ي ، أنواع التقويم الذائ 
تقبل التقويم الذائ 

السياق    : وهي النقاط  بعض  ي 
فز تلخصت  حيث   . ي
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ي فز
 لتقويم الذائ 

ز من حيث: أ  .10 يعتير التقويم جزء مهم    -الفصل العارسر عبارة عن تلخيص لما سبق حسب ما ذكر المؤلفي 
اتيجيات )كيف(، والمحتوى. ب يجب ان يعرف   -من دورة التعلم والذي يتضمن النتائج )ماذا(، واالسي 

ي 
ز الموقف الفلسقز الخاص بهم كي يتمكنوا من اختيار األدوات، األنشطة، التقويم بطريقة   ويفهم المربي 

تقويمية اصيلة وحقيقية. د  -منطقية. ج أنشطة  ا خصبة إلنشاء 
ً
ارض نت  األني  التعلم عير  التقدم   -يوفر 

ي  
والت   ، االجتماغي التواصل  أن يشمل وسائل  يمكن  ي 

لتقويم حقيق  األبواب  من  المزيد  يفتح  ي  التكنولوحر
ا استخدامها بشكل مستقل. يمكن رب

ً
 طها مع ادوات التقويم التقليدية كالتقارير والمقاالت ويمكن ايض

نت   ي التقويم والتدريس عير األني 
ِتم الكتاب بعدة مشاركات لمجموعة من األساتذة الذين عرضوا تجارب  هم فز

ُ
خ

 ”Other Voices”حيث كان يحمل عنوان 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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   الخاتمة: 

ي تعتير 
نت، والت  ي التقويم والتدريس والتعلم عير اإلني 

تضمن الكتاب خالصة التجارب والنظريات والممارسات فز
ي حيث اعتمد 

ز محتوى الكتاب بالعرض المنطق  ّ ،  تمي  ي التعليم الجامغي الحاىلي
ي ال يمكن اغفالها فز

من االتجاهات الت 
وع للمفاهيم،  والتأصيل  النظريات،  ز  بي  االمقارنة  عير عىل  والتقويم  التعلم  مجال  تناولت  ي 

الت  التطورات  رض 
ز الذين تعاملوا مع هذا النوع من التعليم، فهو مفيد   نت، كما تضمن مشاركة العديد من األساتذة الجامعيي  األني 
ز النظرة الفلسفية   امج التعليمية، فهو يجمع بي  ، كما أنه موجه لمصمىمي المناهج والير لألستاذ والطالب الجامغي

ي هذا المجال.    وا
 لتطبيقية، اضافة اىل انه يناقش قضايا مستقبلية فز

 


