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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ةدراسال ملخص

انتشار مواتع التواص  االجتماغي فرض عىل جميع المستويات باستغالل تلك الحالة وذلك لتحقيق أعىل استفادة ممكنة ان ال شك 

ز فئة اخأشخاص  ي فرضت نفسها  بما يفيد توعية وتنوعت هذه المستويات بي 
كات والمنممات إضافة للمؤسسات التعليمة الت  والرسر

 عىل أحد مدى التأثي  الذي 
ي توصي  رسالتها التعليمة كوسيلة  كما ال يخفز

ز
استخدام تلك المواتع بشك  جيد اضافة إىل استغاللها ف

...الخ"  ي المجتمعايقوم بم مواتع التواص  االجتماغي مث  "الفيس بوك  تويي 
ز
ي تجذب العديد من الفئات العمرية ف

ت من المواتع الت 

 بمجريات اخأمور  من هنا يقع الدور عىل الللدان 
ً
ز وهم اخأكير متابعة واخأت  فهما المختلفة وياصة الشلاب من فئة المراهقي 

ي التعلي
ز
ي تخطيط وتوظيف تلك المواتع من يالل تسليط الضوء عىل ايجابياتها ف

ز
 حو االمث  لها. م  وتوظيفها عىل النوالحكومات ف

.  مصطلحات البحث:   مواتع التواص  اإلجتماغي  العملية التعليمية  التواص  اإلجتماغي

 

Abstract 

There is no doubt the spread of social networking sites imposed on all levels by exploiting that situation in order to achieve 

the highest possible benefit and diversified these levels among the category of people, companies and organizations in 

addition to the educational institutions that imposed themselves, in order to inform the use of those sites well in addition to 

using them to communicate their educational message as a means, It is no secret to anyone the extent of the impact of social 

networking sites such as "Facebook, Twitter ... etc." from sites that attract many age groups in different societies, especially 

young people from the adolescent category and they are the most follow-up and less understanding of the mother's course 

And from here, the role rests with countries and governments in planning and employing these sites by highlighting their 

positives in education and making optimal use of them. 

Keywords: social media, educational process, social media. 
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ز
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ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت
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 البحث مقدمة

ي أر 
ز
نت ف ت شلكة اإلني  امية بفضائها الواسع  ومهدت الطريق للمجتمعات  انترسر جاء المعمورة  كافة وربطت أجزاء هذا العالم المي 

كافة للتقارب  والتعارف  وتلادل اآلراء  واخأفكار والرغلات  واستفاد ك  متصف  لهذه الشلكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها  

ز اخأفراد والج ونية  والمدونات الشخصية  وشلكات وأصلحت وسيلة لتحقيق التواص  بي  ماعات  ثم ظهرت المواتع اإللكي 

ز  ز أصحابها ومستخدميها من جهة  والمستخدمي  ت شك  اإلعالم ومضمونم  ويلقت نوعا من التواص  بي  ي غي 
المحادثة  الت 

 م(2014أنفسهم من جهة أيرى )عوض  

ي منتصف 
ز
ي المهور ف

ز
م للربط 1955( عام Classmate.comالتسعينيات حيث أنسر  موتع )كما بدأت مواتع التواص  االجتماغي ف

ز زمالء الدراسة  وموتع ) ز اخأشخاص  وظهرت تلك المواتع 1997( عام SixDegrees.comبي  ة بي  م والذي ركز عىل الروابط الملارسر

ز ويدمة إرسال الرسائ  الخاصة لمجموعة من اخأصدتاء. )  (. Ridaideh 2015 الملفات الشخصية للمستخدمي 

اتا لجميع مجاالت الحياة بعد ايد االستعمال حيث شكلت مواتع التواص  ايي  ز ي  الطرق أهم إحدى بوصفم لها  المي 
 تمث  الت 

اضية من توفره لما استغاللها  من البد فرصة  تعليمية نماذج تقديم مع التعليمية  العملية أطراف ياللها من يتواص  مرنة بيئة افي 

اتي تائمة ز  من إعداد جي  عن فضال اخأفكار  وتلادل والمعارف المعلومات عىل بالحصول لهم تسم  جياتعىل اسي   المعلمي 

ز  ها عىل والمساعدة وتطوراتها الالحقة الحديثة التكنولوجيات مع التعام  مهارات يمتلكون والمتعلمي  ي  نرسر
ز
 مجال وفت  المجتمع  ف

ي  التعليم ديمقراطية
 (. 2017)حنتوش  .التعليمية العملية عليها اساسها تقوم الت 

ي  التواصل مفهوم مواقع  االجتماع 

ي 
ز
ة السنوات وف ة زيادة العالم شهد اخأيي  ي  كبي 

ز
واص  شلكات استخدام ف

ة
 و (Facebook) االجتماغي وأشهر هذه المواتع هي  الت

(Twitter) و (Google) نات وكذلك ر حيث  (Blogs) المدوة
ة
ي  لوحده الفيسبوك مستخدمي موتع عدد ُيقد

ز
 (Facebook) العالم ف

 (Sparks, 2017) مستخدم بليون (5.3من) بأكير 

ي بعض اخأفراد للقيام بتلادل المعلومات فيما بينهم مع وجود 
ز
حيث تعريف مواتع التواص  االجتماغي بأنها مق  اجتماغي يجتمع ف

ي وهو أنك تستطيع حم  ي والمق  التكنولوج 
ز المق  الحقيف  ي أينما كنت )رحومة   فارق بي   م(. 2007هذا المق  التكنولوج 

ي أي مكان من العالم  حيث 
ز
ي أي وتت يشاءون وف

ز
وتعرف أيضا بأنها: شلكات اجتماعية تفاعلية تتي  التواص  لمستخدميها ف

ز الشعوب  واكتسبت اسمها ا ي مفهوم التواص  والتقارب بي 
ز
ت ف نت منذ سنوات تليلة وغي 

جتماغي كونها ال ظهرت عىل شلكة اإلني 

ية واحتجاجية. )المنصور   ة وظيفتها االجتماعية لتصب  وسيلة تعبي  ي اآلونة اخأيي 
ز
ي البرسر  وتعدت ف

ز بتز  م(2012تعزز العالتات بي 

ي مواتع
كات التواص  ويعرف الحسيتز ي لجمع أكي  عدد من   االجتماغي بأنها: يدمات يتم إنشاؤها وبرمجتها من تل  رسر كي 

ز واخأصدتاء ومشاركة اخأنشطة واالهتمامات ولللحث عن تكوين صداتات واللحث عن اهتمامات وأنشطة لدى  المستخدمي 

اس   ات مث  المحادثة الفورية والي  ز ها وتوفر هذه الخدمات مي  اكات الفكرية أو غي 
أشخاص آيرين يتشاركون معهم بأحدي االشي 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز العام والخاص ومشار  ز المستخدمي  كة الوسائط المتعددة من صوت وصورة وفيديو والملفات وتد استقطلت هذه الخدمات ماليي 

ي  
ي بالد العالم. )الحسيتز

 م(. 2012من شت 

ني ت يدم ات لمستخدميها تتي  لهم إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة الناس ضمن موتع أو نمام  كما تتي  تطبيقات االني 

ز  كما تستخدم    يدمات تلادل معي 
ً
ه من مستخدمي النمام  وتوفر أيضا  الصفحة أو مع غي 

كوسيلة اتصال مع معارف منسر 

 مستخدمي الموتع أو النمام. 
ز  المعلومات بي 

 التواصل االجتماع  شبكات خصائص 

ات تفرضها طبيعة الشلكة ز ي يصائص أساسية بينما تتمايز بعضها عن اخأيرى بممي 
ز
ك الشلكات االجتماعية ف مستخدميها  و  وتشي 

 : ي
ي اآلئ 
ز
   يمكن رسدها ف

من يالل الملفات الشخصية يمكنك التعرف عىل اسم الشخص ومعرفة المعلومات اخأساسية عنم مث :  الصفحات الشخصية: 

ها من المعلومات.   الجنس  تاري    خ الميالد  الللد  االهتمامات والصورة الشخصية وغي 

ز  ُيطلق عليم مسىم "صديق" وُيضاف وهم بمثابة اخأشخاص ا األصدقاء/ العالقات:  لذين يتعرف عليهم الشخص لغرض معي 

ز مسىم "اتصال أو عالتة" عىل هذا الشخص.  في 
 لقائمة اخأصدتاء بينما تطلق بعض مواتع الشلكات االجتماعية الخاصة بالمحي 

ي تا إرسال الرسائل: 
ز
ة للشخص  سواء كان ف  ئمة اخأصدتاء لديك أو لم يكن. وتتي  هذه الخاصية إمكانية إرسال رسالة ملارسر

ي من اخألبومات ورفع مئات الصور فيها وإتاحة مشاركة  ألبومات الصور: 
تتي  الشلكات االجتماعية لمستخدميها إنشاء عدد ال نهائ 

  هذه الصور مع اخأصدتاء لالطالع والتعليق حولها. 

موعة اهتمام  حيث يمكنك إنشاء مجموعة بمسىم تتي  كثي  من مواتع الشلكات االجتماعية ياصية إنشاء مج المجموعات: 

ز إليها مساحة أشلم ما تكون بمنتدى حوار  ز وأهداف محددة ويوفر موتع الشلكة االجتماعية لمالك المجموعة والمنضمي  معي 

 أو اخأحداث ودعوة أعضاء تلك Eventsمصغر وألبوم صور مصغر كما تتي  ياصية تنسيق االجتماعات عن طريق ما يعرف ب  

ين.  ين من عدد غي  الحاضز  المجموعة لم ومعرفة عدد الحاضز

: تقوم فكرة الصفحات عىل إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلومات عن المنتج أو الشخصية أو الحدث ويقوم الصفحات

ز بعد ذلك بتصف  تلك الصفحات عن طريق تقسيمات محددة ثم إن وجدوا اهتماما ًبتلك الصفحة يقومون بإضا تها فالمستخدمي 

. )مجاهد    م(2010إىل ملفهم الشخصي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  تفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 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 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي اخأوعية ا
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماع  

ي تدفع اخأفراد الستخدام مواتع التواص  االجتماغي وتتلاين تلك الدوافع من حيث اخأهداف واخأسلاب 
هناك العديد من الدوافع الت 

 :  سنوضحها كما يىلي

 اخأه  واخأتارب واضطرار اللعض منهم للسفر لدواغي العم  أو العالج أدى بعد المسافات بي   األهل واألقارب: -1
ز بعد المسافة بي 

 .  أو التعليم إىل محاولة اللحث عىل طريقة للتواص  مع ذوي  هم  وكان ذلك سبلا هاما للجوء إىل استعمال مواتع التواص  االجتماغي

ي تحدث يلجأ الكثي  من اخأفراد إىل استخدام مواتالمشكالت األرسية: -2
ع التواص  االجتماغي كهروب من المشكالت اخأرسية الت 

ه وتجنب هذه المشاك .  ز كح  لشغ  تفكي  اضيي 
ل  فيلجأ الفرد إىل اللحث عن أصدتاء افي  ز  داي  الميز

 يلجأ الكثي  من الشلاب إىل مواتع التواص  االجتماغي كنتيجة لللطالة وعدم توافر فرص عم  يفرغ عدم وجود فرص للعمل: -3

 فيها الشلاب طاتتم وتدرتم عىل العطاء واإلنجاز  فيتجم إىل مواتع التواص  االجتماغي للهروب من ذلك الواتع المرير. 

ي محاولة منهم أوقات الفراغ: -4
ز
يقوم اللعض بم ء وتت الفراغ عن طريق التحاور مع بعض اخأصدتاء وتكوين صداتات جديدة ف

ي 
ز
 م(2014التجديد ويلق جو اجتماغي وراء شاشات الكمبيوتر. )المقدادي  للقضاء عىل الشعور بالمل  والرغلة ف

ي الللدان  كانت سبلا 
ز
ها كتتابع االحداث ف ي التعليم  ك  هذه الدوافع وغي 

ز
ي توظيف مواتع التواص  االجتماغي ف

ز
كما لجأت العديد ف

ي انتشار هذه المواتع وزيادة متابعيها. 
ز
 ف

 :  انواع شبكات التواصل االجتماع 

 للهدف من إنشائها أو الخدمة المقدمة إىل اخأنواع التالية:  االجتماع  تقسم مواتع التواص  
ً
 وفقا

- :  تقسم المواتع حسب االستعمال واالهتمام إىل ثالثة أنواع هي

هي مواتع يستعملها مجموعة اشخاص وأفراد محددين تمكنهم من التعارف وإنشاء صداتات فيما بينهم. مث  مواقع شخصية: -١

Facebook@ Twitter))  

. مواقع ثقافية-2 ز ز بموضوع أو علم معي  ز وتجمع المهتمي   (Library thing) : تختص بفن معي 

 (linked in) يمية وتدريبية فاعلة. تهتم وتجمع أصحاب المهن المتشابهة لخلق بيئة تعلمواقع مهنية: -3

 تقسم حسب الخدمات وطريقة التواص  فيها إىل ثالثة أنواع: -

1- . ي  مواتع تتي  التواص  الكتائ 

2- . ي
 مواتع تتي  التواص  الصوئ 

3- . ي
 مواتع تتي  التواص  المرئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  تفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تقسم حسب طبيعة المواقع االجتماعية اىل ثالثة أنواع: -

ي اخأيلار المدونات: صفحات ويب عىل اخأ -1
 تستخدم لنرسر وتلف 

ً
 تصاعديا

ً
 زمنيا
ً
نت تكتب عليها مديالت مؤريم ومرتلم ترتيلا ني 

 والتفاع  معها سواء كانت أيلار شخصيم أو عامم

لغة إلعداد موسوعات حرة ودتيقة ومتكاملة  ٢٨٠الويكيبيديا: موتع النص الحر المتعدد اللغات يضم مشاري    ع بأكير من -2

ي تحريرها. ومتنوعة  يستطيع 
ز
 الجميع المساهمة ف

 :هما قسمي    إىل االجتماعية المواقع يقسم اخر، تقسيم هناك

كة داي  يمث  اخأفراد ياص أو مغلق مجتمع تمث  الناس من مجموعم من ياصة: وتتكون دايلية مواتع -1  ما تجمع أو رسر

ي  ويتحكم منممة  أو تعليمية مؤسسة داي  أو
ز
هم وليس فقط هؤالء اخأشخاص دعوة ف ي  والمشاركة للموتع للديول الناس من غي 

ز
 ف

ي  والديول اجتماعات وحضور اآلراء ملفات وتلادل تدوين من أنشطتم
ز
ة مناتشات ف ها ملارسر  اخأنشطة.  من وغي 

نت  مستخدمي  لجميع متاحة مواتع عامة: وهي  يارجية مواتع -2 ز  يصيصا لجذب صممت ب  االني   للشلكة المستعملي 

ي  بالمشاركة لمستعمليها ث يسم ( حي(Facebookشلكة  مث 
ز
ي  التسجي  بمجرد أنشطتم ف

ز
 .للموتع نفسم وتقديم الموتع ف

 (. 2017)حنتوش  

   االجتماع   التواصل شبكات استخدامات
 
 عملية التعليم:  ف

ي  االجتماغي  التواص  شلكات استخدامات أبرز
ز
:  ف ي التاىلي

ز
 التعليم تتمث  ف

يد استخدامات . 1 : بما يساعد الي  ي
وئز يدية القوائم استخدام عىل المعلم اإللكي   للفص  الي 

 .والمعلومات الرسائ  وتلادل الحوار للطللة يتي  حيث الواحد  الدراسي 

يدية القوائم استخدام . 2 ي  الي 
ز
يدية استخدام القوائم التعليم: يساعد ف ي  الي 

ز
بوية  العملية دعم عىل التعليم ف  أهم ومن الي 

يدية تطبيق مجاالت  ي  القوائم الي 
ز
ي  الطللة بأسماء تائمة تأسيس التعليم ف

ز
 يالل ومن بينهم  للحوار كوسيط الواحد الفص  ف

ن الخدمة هذه استخدام
ّ
ي  الطللة جميع يتمك

ز
ي  المماثلة الصفوف ف

ز
 المختلفة.  واآلراء النمر تلادل وجهات مْن  المجموعة ف

ي التعليم: وهي من أكير استخدامات  . 3
ز
ي استخدامات نمام مجموعات اخأيلار ف

  جميع اخأماكن الت 
ة
نت وتمث شلكة اإلني 

 لتسهي  العثور عليها. 
ً
 يجتمع فيها الناس لتلادل اآلراء واخأفكار أو تعليق اإلعالنات العامة أو اللحث عن المساعدة  وهي مرتلة هرميا

ن ُمستخِد  . 4
ّ
نت نماًما ُيمك   المحادثة عىل شلكة اإلني 

ة
ي التعليم: تمث

ز
ع ُمم من الحديث ماستخدامات برامج المحادثة ف

 اآليرين  إذ يستخدم كثي  من أساتذة وطالب الجامعات ومعلىمي المدارس برامج المحادثة المجانية فيما بينهم. 
ز الُمستخِدمي 

 م(2018)نرصاوين وسعادة  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  تفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   االجتماع   التواصل فوائد مواقع
 
 التعليم:  عملية ف

ي  التواص  من جو يلق االجتماعية المواتع هدف -أ 
ز
ي  مجتمع ف

اضز ز  افي   عىل مختلفة دول من من اخأشخاص مجموعة بي 

 وألوانم.  ومستوياتهم وجهاتهم تختلف واحدة  موتع

فيم فقط لمجرد أو التشاور أو التعاون أو التعارف سواء الهدف وحدة عىل يكون االجتماع -ب  أو جديدة  عالتات وتكوين الي 

 .واالكتشاف لالستطالع حب

ي  الشخص -ت
ز
 هنا فدوره ويتحدث  ويشارك  ويسمع ويكتب ويقرأ ويستقل  يرس  أنم أي فاع   عضو المجتمع هذا ف

ي  الدور تجاوز  .فقط واالطالع االستماع من السلت 

ز  دائرة توسيع -ث مي 
ّ
واص  سهولة بتوفي   المتعل

ة
ز  بينهم الت  المعلم.  وبي 

الب مدارك وتوسيع التقنية الثقافة نرسر  -ج
ة
ي  المستجدات أحدث عىل باطالعهم الط

ز
 دراستهم. مجال  ف

الب كرس حاجز الخج  للعض - 
ة
عبي   المعلم مواجهة عند الط

ة
 م(2014آرائهم. )الشمري  عن للت

 :   تحسي   التحصيل الدراس 
 
 دور وسائل التواصل االجتماع  ف

ينمر إىل التحصي  الدراسي عىل أنم عملية عقلية من الدرجة اخأوىل  حيث يتضمن الحقائق  والمهارات  والميول  والقيم  

والتحصي  يتضمن الجوانب المهارية  المعرفية  الوجدانية  ورغم اتساع مفهوم التحصي  الدراسي فغاللا ما نطلق عليم تحصي  

الطالب  أو اكتسابهم لما يهدف إليم النمام التعليىمي ويرتلط ارتلاطا وثيقا بالمدرسة. كما أن التحصي  الدراسي هو مستوى محدد من 

ي المستوى الذي اإلنجاز  أو الكفاءة  أ
ز
ز  أو بواسطة االيتلارات المقننة. ويتمث  ف ي العم   المدرسة يجري من تل  المعلمي 

ز
و اخأداء ف

 . ي تحصيلم للمواد الدراسية أثناء العام الدراسي
ز
 يحققم الطالب ف

ي المستقل   حيث
ز
 أساسيا للحكم عىل مدى ما يمكن أن يحصلم الطالب ف

ً
لمدرسة تعطي ا كما ويعتي  التحصي  الدراسي محكا

ى لدرجة الطالب ومجموعم الكىلي كما تعتز باكتشاف استعدادات الطالب المختلفة. )عوض    م(2014الثانوية العامة أهمية كي 

   االجتماع   التواصل مواقع استخدام سلبيات
 
 التعليم:  ف

ز لبيات بعض كما تي  واص  مواتع الستخدام والعيوب السة
ة
ة  الت ي  االجتماغي

ز
امج والمواتع التعليم   ف فأغلب من يتعام  مع هذه الي 

خدم إذا للغشة  مجال يكون هناك تد ينعزلون وينقطعون عن التواص  مع من حولهم 
ُ
ة  الملفة  است خصي

ة
للة خأحد الش

ة
 ِتل  من الط

  الملف  كما صاحب غي   آير طالب
ة
اعات عدد زيادة أن ي  السة

الب يقضيها الت 
ة
المشاك   بعض إىل تؤدي تد الحاسوب جهاز أمام الط

ة ز  بعض جه  عن ناتجة وُمعوتات صعوبات وهناك .االجتماعية أو النفسية أو الصحية مي 
ّ
ز والُمتعل مي 

ّ
ة حول الُمعل  توظيف كيفية

واص  وسائ 
ة
ة  الت ي  االجتماغي

ز
عليم  ف
ة
  كما صحيحة  بصورة المواتع استخدام هذه عىل تدرتهم وعدم الت

ة
ب ذلك أن

ّ
اء وجود يتطل  يي 

ز  ات وكذلك االجتماغي  التواص  شلكات يالل من تعليمية وتطوير برامج تصميم عىل تادرين وفنيي  حديث  الصيانة عملية
ة
والت

ز    مما الُمستمرتي 
ة
ز  تواجم مشكلة ُيعد عليم بهدف االجتماغي  التواص  لمواتع المستخدمي 

ة
 (. (Robls,2012 الت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسا
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  تفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 البحث خاتمة
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