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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  تدريس مادة التاري    خ عىل التحصيل لدى طالب الصف العاشر  ]
 
أثر استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

  المملكة األردنية الهاشمية 
 
 [األساسية ف

 [ د. فيصل صالح فري    ح الجراح ]

  مناهج الدراسات ال  [
 
  محاض   -جتماعية وأساليب تدريسها دكتوراه ف

 
بية والتعليم للواء  -جامعة مؤتة ف ف تربوي لمادة التاري    خ، مديرية التر لمزار امشر

 ]( األردن، )اربد  الشمال  

 
 الملخص

ي تدريس مادة التاري    خ عىل التحصي  لدى هدف هذا اللحث 
ز
إىل معرفة أثر استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

ي المملكة اخأردنية الهاشمية. ولتحقيق هدف اللحث وضعت الفرضية الصفرية 
ز
طالب الصف العارسر اخأساسية ف

 اآلتية: 
ز  ( α ≥ 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - متوسطات درجات تحصي  طالب بي 

المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاري    خ باستعمال مهارات الطرائف التاريخية  ومتوسط درجات 
 تحصي  المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية. 

ز اخأو  ي اخأردن وتدريس موضوعات الفصلي 
ز
ي من  ل والثاتترصت الدراسة عىل طالب الصف العارسر اخأساسية ف

ائز
 اخأساسية  المقرر تدريسم للعام الدراسي 

ي اخأردن. 2020/ 2019كتاب التاري    خ للصف العارسر
ز
 م ف

 من )
ً
( فقرة من ايتيار من متعدد كأداة للدراسة بعد أن تحقق من 40أعد اللاحث ايتلار موضوعيا مكونا

 صدتهما وثلاتهما. 
ي 
درست مادة التاري    خ مهارات الطرائف التاريخية عىل وتوص  اللحث إىل تفوق المجموعة التجريبية الت 

 المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية. 
.  الكلمات المفتاحية:   اخأساسي

 الطرائف التاريخية  مادة التاري    خ  التحصي   طالب الصف العارسر
 

  Summary 

The aim of this research is to find out the effect of using historical antics skills in teaching history 

subject on achievement among 10th grade students in the Hashemite Kingdom of Jordan. To achieve 

the research goal, the following zero hypothesis was developed: 

There were no statistically significant differences at the level of significance (05.0 ≤ α) between the 

mean scores for students of the experimental group studying history subject using historical paradigm 

skills, and the mean scores for the control group studying in the traditional way. 

The study was limited to the tenth grade students in Jordan and teaching the subjects of the first and 

second semesters of the history book for the tenth grade basic, which is to be taught for the academic 

year 2019/2020 in Jordan. 

The researcher prepared an objective test consisting of (40) paragraphs of multiple choice as a tool for 

study after verifying their validity and reliability. 

The research reached the superiority of the experimental group that studied the history of historical 

antics skills over the control group who are studying in the traditional way. 

Key words: historical antics, history, achievement, 10th grade students. 
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 المقدمة: 
ات والتطو  بية تضطلع بدور إعداد النشء لمواجهة التغي 

ي الوتت اللما كانت الي 
ز
ي يشهدها العالم ف

حاضز  رات الت 
ات العرص  ومحاولة إعداده بصورة  ي تساعده عىل التكيف مع متغي 

فإنما تهدف إىل تزويد الطالب بالمهارات الت 
ادة من المعرفة اإلنسانية  و  ز ي الحياة   والسغي إىل أن توفر لم فرص االسي 

ز
تجعلم أكير تدرة عىل أداء دوره ف

ي اكتساب مهارات 
ي تساعده عىل التصدي بالحلول العلمية للمشكالت الت 

التفكي  ومهارات اللحث العلىمي الت 
 تواجهم  و تمكنم من الحصول عىل المعلومات و الحقائق من مصادرها اخأصلية. 

ي تؤكد عىل الجوانب النمرية من غي  أن تدريس ن إ
 عىل استعمال الطريقة التقليدية الت 

ً
ي معتمدا

مادة التاري    خ بق 
ز من جانب المدرس والحفظ واالستمهار من جانب  ي المواتف التعليمية فالتلقي 

ز
تكون للطللة مساهمة فعلية ف

ي هذه المادة.)الجرا   
ز
ي أدت إىل ضعف التحصي  الدراسي واالحتفاظ بم لدى الطللة ف

 (. 2016الطللة والت 
ود وتد أدى هذا إىل االهتمام بمهارات تدريس التاري    خ باعتلارها من  ز ي يجب اكتسابها والي 

 اخأهداف اخأساسية الت 
 فك  منهم يلزمم اإللمام بهذه المهارات والتمكن منها  

ً
 أو طاللا

ً
 أو معلما

ً
بها لك  مشتغ  بالتاري    خ سواء كان مؤريا

ة و فهم أسلاب المشكالت  وإن ايتلفت درجة تمكن ك  منهم لها ليمكنم التعام  مع المادة التاريخية بعلم وبصي 
. فتنمية مهارات تدريس  أو  ها وإدراك العالتات بينها وامتدادها إىل الحاضز المواهر أو اخأحداث التاريخية  وتفسي 

التاري    خ تساعد الطالب عىل النقد حيث يستطيع نقد ما يقرأ كما تساعده عىل تعلي  اخأحداث أو المواهر 
 علي
ً
 كيف  لماذا حدث؟ ثم يصدر أحكاما

ً
ز التاريخية فيسأل دائما ها وعىل ذلك فهذه المهارات بعيدة عن التلقي 

 (. powers,1998,p127وحشو عقول التالميذ بالحقائق والمعلومات )
ي خأنها تتمسر مع 

ي اكتساب الطللة مهارات التفكي  التاريخز
ز
ي تسهم ف

وتعد مادة التاري    خ من المواد الدراسية الت 
ز اخأسلاب و طبيعتم  فالتاري    خ علم نقد وتحقيق يقوم عىل التحلي  وا النتائج لتعلي  ووزن تيمة اخأدلة  والربط بي 

ي تربية 
ز
وإرجاع اخأمور إىل أسلابها الحقيقية, واكتشاف التعليالت والقدرة عىل المقارنة  ولهذه المهارات تيمتها ف

 (. كما أن التاري    خ كمادة دراسية ال يستهدف حشو عقول الطللة51ص 1997الطللة تربية عقلية سليمة )عبيد  
ي الكشف 

ز
ي   واستخدامها ف

بالمعلومات والحقائق  ب  يستهدف بالدرجة اخأوىل تزويدهم بمهارات التفكي  التاريخز
ي 
 (. 85  ص 1990عن حقائق جديدة . )اللقائز

ولكي يتحقق ذلك يقتضز من معلم التاري    خ أن يعرض دروسم بقدر ما تسم  بم طبيعتها  فيستخدم طرق تدريس 
ي نشط واكتساب مهارات تراءة وأساليب عرض تثي    لهم فرص العم   والقيام بدور ايجائ 

اهتمام الطللة  وتهت  
ي  مما يساعدهم عىل تكوين انطلاعات حقيقية عن مادة التاري    خ اخأمر الذي يزيد من ايجابيتهم 

المحتوى التاريخز
ي 
ي تحقيق ذودافعيتهم تجاه تعلم التاري    خ  وتعد مهارات الطرائف التاريخية من المهارات الت 

ز
لك   تسهم ف

ي 
 يمكن أن تجذب انتلاه الطللة إىل أحداثها والمعائز

ً
ا  مثي 
ً
فالطرائف التاريخية سواء كانت معلومة نادرة أو غرضا

ز اخأسلاب والنتائج  كما  ي تتضمنها  وتساعد عىل تعلمهم للمفاهيم اخأساسية والحقائق والمعلومات والربط بي 
الت 

ات اإل  نسان وصور الحياة ومشكالتها  بإضافة إىل أنها تثي  حاجات الطالب وتزيد من أنها تنق  تجارب ويي 
ي المواتف 

ز
ي تؤدي إىل زيادة نشاطم ومشاركتم ف

ي يتم عرضهاعىل الطالب والت 
دافعيتم لح  المشكالت الت 
ي  
 (. 563  1992التعليمية. )الدمرداسر

ي تنفرج الشفاه عند سماعها وتطر الطرفة أو الفكاهة هي تلك اللمحة ال: مفهوم الطرفة بشكل عام
ب لاسمة الت 

ي حياتم؟ مهما يكن 
ز
عها اإلنسان أم أنها وجدت منذ انزراع الهموم ف لها النفوس وتعلو لمعانيها السمات. ه  ايي 

من أمر ومهما كانت اإلجابة فالطرفة والنكتة والفكاهة هي بمثابة مساحات للراحة النفسية ومحطة يخلع فيها 
ي المعجم الوسيط  منها: الواحد منا عن

ز
ي اللغة العديد من الدالالت كما ورد ف

ز
 ف
ُ
ة
َ
رف
ِ
م هموم ومنغصات حياتم. وللط

. المعجم: المعجم الوسيط
ٌ
ْرِف. والجمع : ِطَرف

ِ
 : مؤنث الط

ُ
ة
َ
رف
ِ
ٍء -الط ي

 ك ُّ سر
ُ
ْرفة
ُّ
[ الط ي المعتز

ز
] ابحث ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. المعجم: المعجم الوسيط
ٌ
َرف
ُ
ة حمراُء من ] -مستحدٍث عجيب. والجمع : ط

َ
 : نقط

ُ
ة
َ
ْرف
 ة
[ الط ي المعتز

ز
ابحث ف

ز فيالحظ القارئ بأن الطرفة تد  ها. أما تعريف الطرفة عند المتخصصي  و غي 
َ
بة أ َ من ضز

ز ي الَعي ْ
ز
 ف
ُ
ث
ُ
ِم تحد

 ة
الد

ي )رس 
نالت العديد من التعريفات المتعددة؛ حيث وتد حميت الطرفة بتعريفات متعددة  فيعرفها الدمرداسر

( بأنها : ك  ما يصدر عن المعلم من تول أو فع  من شأنم أن يستثي  اهتمام الطالب   563  ص  1998الختم 
 ودهشة نحو موضوع الدرس  ويدعوهم إىل التساؤل عن حقيقة هذا القول والرس الكامن وراء 

ً
ويحدث لهم عجلا
 ذلك الفع  . 

ز )  ي  تثي  الدهشة ( بأنها : تلك الحق Vale& Fountain, 35,159ويعرفها فال وفوني 
ائق العلمية المعروفة والت 

ه أو كخاتمة لم  وذلك  ي مقدمة الدرس أو أثناء سي 
ز
وتكسب المتعلم اتجاهات نحو اللحث واالكتشاف  وتكون ف

 حسب طبيعة الموضوع . 

( بأنها : عرض مشوق وجذاب يثي  اهتمام الطالب نحو موضوع  Nichol,1998, 29, 35كما يعرفها نيكول ) 
 بغرض الوصول إىل أهداف تعليمية معينة محددة بدتة ووضو  .  الدرس 

عرض شوق يثتر انتباه التالميذ ويجذبهم لموضوع الدرس بغرض ( بأنها: Nichol, 1998يعرفها نيكو  )
  تثتر Vale& Feunteun, 1995تحقيق أهداف معينة. ويعرفها )

( بأنها: مجموعة من الحقائق العلمية التر
ح المعلم رغبة المتعلم    مقدمة الدرس أو أثناء شر

 
للبحث واكتشاف المعلومات بنفسه ويمكن أن تكون ف

  بأنها: " كل ما يصدر عن المعلم من قو  أو فعل من 
ي الدمرداشر للدرس أو تكون خاتمة له. كما يعرفها صتر

ثتر اهتمام التالميذ
ُ
ح من القو . يتضنحو موضوع الدرس، ويدفعهم إل التساؤ  عن حقيقة هذا  شأنه أن ي

خال  العرض السابق أن الطرفة ه  إطار أو وعاء تقدم فيه الحقائق والمعلومات بشكل يجذب االنتباه ويثتر 
 الدهشة ويدعو للغرابة، بحيث تكسب الطالب اتجاهات نحو التدقيق فيما يقرأ ويسمع.  

تفها ئف  تستوحي أحداثها وتستمد مواالطرفة التاريخية هي شك  من أشكال الطراأما مفهوم الطرفة التاريخية: 
وشخصياتها من حقائق التاري    خ  فتقدم للطالب صورة مناتضة ومشوتة لحادثة أو موضوع أو شخصية تاريخية 
معينة  تجذب انتلاههم وتثي  اهتمامهم وتحثهم عىل التفكي  فيها  وتزيد من دافعيتهم للتعلم  فتدفعهم إىل 

ختلفة للوتوف عىل إرسارها وبالتاىلي تعم  عىل زيادة إتلال الطالب عىل دراسة اإلطالع عىل الكتب والمراجع الم
ز المادة  ي المستمر. فالطرفة التاريخية تجمع بي 

 لملدأ التعلم الذائ 
ً
مادة التاري    خ  وتراءة المزيد منها تحقيقا

العقلية  البهجة التاريخية والفن القصضي المشوق والغرابة والتناتض مع الحقائق المعروفة وتحقق للطالب
 (.  22  ص 1979)السيد 

فالطرفة التاريخية هي عرض الموضوعات واخأحداث والشخصيات التاريخية بأسلوب شيق ويثي  دهشة الطللة 
ي فهم المقروء وتحليلم وتنميمم والحكم عليم بصورة 

ز
ويجذب انتلاههم لموضوع الدرس ويدفعهم إىل الرغلة ف

ز الطرفة التاريخية بأنها ذات طبيعة تاريخية : بمعتز أنها  تناول أحداثم تستمد مادتها من التاري    خ فت متعمقة. تتمي 
ي تالب ممتع ومثي  . أشكال تقديم الطرفة التاريخية : يمكن أن 

ز
بصورة تدفع التالميذ لقراءة التاري    خ وتضعم ف

ي اخأشكال اآلتية؛ كتهيئة لموضوع الدرس : يمكن استخدام الطرفة التاريخية كمقدمة 
ز
تقدم الطرفة التاريخية ف
ذب انتلاه الطالب وإثارة اهتمامهم  وأثناء رسر  المعلم لموضوع الدرس: يمكن أن يستخدم لموضوع الدرس بج

ي موضوع 
ز
ز ف كي 

المعلم الطرفة التاريخية أثناء رسر  الدرس للمحافمة عىل انتلاه الطالب ومساعدتهم عىل الي 
ي يتام 

ز
فهم الدرس كتقويم لالدرس وزيادة فهمم لم  وكخاتمة للدرس: يمكن أن تستخدم الطرفة التاريخية ف

ي 
ز
ي صورة طرفة تاريخية : يمكن صياغة الدرس كلم وتدريسم ف

ز
الطللة موضوع الدرس  وصياغة الدرس نفسم ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي عىل معلم التاري    خ أن يراغ اخأمور اآلتية عند استخدام الطرائف التاريخية ف

شك  طرفة تاريخية  كما ينلغز
ي الوتت المناسب  وأن يتقن فن إلقاء التدريس؛ أن تكون الطرفة وثيقة الصلة بموضوع ا

ز
لدرس  ويعرضها ف

 الطرفة  وأن تتناسب الطرفة مع زمن الحصة. 

ها من أنواع الطرائف اخأيرى  من هذه السمات: طبيعة  ها عن غي  ز ز الطرفة التاريخية بسمات ياصة تمي  وتتمي 
 
ز
 فهمنا لم  عن طريق عرض ح الطرفة التاريخية: تستمد الطرفة التاريخية مادتها من التاري    خ  فتؤثر ف

ً
وادثم عرضا
 تدور حولم  وتعىط صورة 

ً
 ومحورا

ً
  وتهت   التلميذ لقراءة التاري    خ  عندما تتخذ من أحداث التاري    خ أساسا

ً
مشوتا

اعة  خأن التاري    خ   ثريا يحتاج المزيد من الدتة والي 
ً
ة عن هذه اخأحداث. من هنا كانت الطرفة التاريخية عمال مثي 

  ويضعم يمدها بالوت
ً
 جافا
ً
ي طرفة يخرج عن كونم علما

ز
ائع الثابتة  ويفرض عليها روحم  كما أن صياغة التاري    خ ف

 ( ي تالب ممتع ومثي 
ز
 (.  Blyth,1992,p88ف

:  العنوان  شك  الطرفة التاريخية بما يىلي
ز  تدور حولم الط : كما يتمي 

ً
ي يتم ايتلارها لتكون محورا

رفة  هو الفكرة الت 
الفقري الذي ستشيد حولم الطفرة  وهو يكشف عن الهدف من تقديمها  والطرفة الجيدة البد وهو يمث  العمود 

 ودهشة  ويدفعم إىل معرفة تلك 
ً
أن يكون لها عنوان مثي  وجذاب  يلفت السامع إىل متابعتها ويثي  فيم عجلا

ي صياغتم. المحتوى: يمث  المحتوى مجموعة 
ز
 اخأحداث والحقائقالطرفة  ويتطلب العنوان المثي  مهارة ف

ي مضمونها 
ز
ي تذكرها الطرفة أن تكون غريلة ف

ي تحتوي  ها الطرفة  ويتوتف نجا  الطرفة التاريخية الت 
التاريخية الت 

وجديدة عىل المتعلم  مما يساعد عىل جعلها مشوتة وجذابة تشد إليها انتلاه المتعلم  كما البد أن يكون مضمون 
 وليس مضم

ً
.  الطرفة التاريخية واتعيا

ً
 أو يياليا

ً
 يرافيا

ً
 ونا

واخأسلوب الجيد للطرفة التاريخية هو اخأسلوب الجذاب والمشوق  الذي يشجع المتعلم عىل المشاركة اإليجابية 
 والمناتشة  ويتي  لم الفرصة للتفكي  وإعمال العق . 

ي يجب أن تراغ عند استخدام الطرائف بشك  عام 
وط الت    ياص ريخية بشكوالطرائف التا –وهناك بعض الرسر

: أن يختار معلم التاري    خ الوتت المناسب لعرض الطرفة  ويتوتف ذلك عىل الهدف  – ي العملية التعليمية وهي
ز
ف

من استخدام الطرفة وموضوع الدرس  وأن يتقن المعلم إلقاء الطرفة  كما يجب أن تكون الطرفة نابعة من 
 أكير من الالزم . موضوع الدرس ووثيقة الصلة بم  وأن أال تأيذ الطرفة 

ً
 وتتا

 : ي أشكال عديدة وهي عىل النحو التاىلي
ز
ستخدام حيث يمكن ا كمقدمة للدرس: ويمكن تقديم الطرفة التاريخية ف

  يجذب انتلاه الطالب ويثي  اهتمامهم  وأثناء 
ً
ا  ومثي 

ً
 شيقا
ً
ي التقديم لكثي  من الدروس تقديما

ز
الطرائف التاريخية ف

الب عن المعلم خأسلاب بعضها يرجع إىل صعوبة المادة المتعلمة  أو إىل مل  التدريس كثي  ما ينرصف الط
الطالب من طريقة التدريس إىل غي  ذلك  وهنا ال بد من تطعيم الدرس بلعض الطرائف التاريخية لتجديد نشاط 

ي الدرس  أو إلضافة معلومات جديدة لموضوع الدرس
ز
لزيادة  أو  الطالب والمحافمة عىل انتلاههم أثناء السي  ف

ي يتام الدرس كتقويم لفهم الطالب موضوع الدرس  ويمكن 
ز
فهمهم لم  ويمكن أن تستخدم الطرفة التاريخية ف

ي شك  طرفة تاريخية. 
ز
 صياغة موضوع الدرس كلم وتدريسم ف

ز )  ( الخطوات اخأساسية الالزمة لمعلم التاري    خ الستخدام الطرائف  تحديد المفهوم  Cooper,1992,p206ويي 
ي ضوء دراسة اخأهداف الخاصة بالمادة التاريخية ا

ز
لرئيس الذي يركز عليم المعلم من يالل الطرفة ويتم ذلك ف

تب عىل عرض الطرفة من تحقيق اخأهداف  وتحديد مجال الطرفة ومحتواها: يقوم  ي الدرس  وما سيي 
ز
الواردة ف

ي تشملها  وكيفية عرض هذه المادةالمعلم بتحديد الموضوع الذي تتحدث عنم الطرفة والمادة التاريخية 
  الت 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لتقديمم للطالب  وتد يمتد اخأمر إىل ايتيار 
ً
ومدى مناسبتها للطالب  وايتيار محتوى الطرفة وصياغتها تمهيدا

ي 
ي تساعد عىل تقديم الطرفة  وتحديد النقاط اخأساسية الت 

لوحة معينة أو مجموعة من اخأدوات أو الصور الت 
ز المعلم والطالب  سيتم مناتشتها مع الط ي ستتم بي 

للة ويتم ذلك من يالل تحديد مسارات عملية التفاع  الت 
 
ً
ي سيتم مناتشتها  وهنا يجب أن يالحظ المعلم أن ذلك ربما يأيذ أشكاال

ي تحديد النقاط اخأساسية الت 
مما يعتز

  مما يعد مادة أساسية مختلفة مث  : بعض اخأعمال الكتابية  أو كتابة التقارير  أو إعداد حسابات ... الخ
للمناتشة  وتحديد مكان و زمان الطرفة من الدرس: وهنا يقوم المعلم بتحديد العنرص الدراسي الذي سيتم 

ي الذي سيستغرتم عرض هذه الطرفة  ثم 
تقديم الطرفة عنده  و كذلك مكان الطرفة من الدرس  والوتت الزمتز

ي هذه الخطوة يجب أن يمتلك بعد ذلك عرض الطرفة  وهنا تكمن الصعوبة الرئيس
ي استخدام الطرفة  فقز

ز
ة ف

ي حددها. 
 حت  تتحقق اخأهداف الت 

ً
 مشوتا

ً
 المعلم مهارة إلقاء الطرفة و عرضها عرضا

ي تحقيق 
ز
ي يمكن أن تسهم ف

ي تحقيق ذلك فالطرائف الت 
ز
ي يمكن أن تسهم ف

وتعد الطرائف من المداي  المهمة الت 
ي ذلك. فالطرائف سواء كانت معلومة ن

ي الت 
 يمكن أن تجذب انتلاه الطللة إىل حوادثها والمعائز

ً
ا  مثي 
ً
ادرة أو عرضا

تتضمنها  وتساعدهم عىل تعلم المفاهيم اخأساسية والحقائق والمعلومات  وإدراك العالتة بينها  وتتبع تسلس  
ات اإلنسان وصور الحيا ز النتائج واخأحداث  كما أنها تنق  تجارب ويي  ة ومشكالتها الحوادث والربط بي 

(Rosenhen, 2002, p355  أو غموض يتطلب 
ً
(  كما تعم  الطرائف بما تتضمنم من مشكالت تتطلب حال

ي 
ز
ات تثي  حاجات المتعلم وتزيد من دافعيتم  هذه الدافعية تؤدي إىل زيادة نشاطم ومشاركاتم ف   كمثي 

ً
ا تفسي 

ها  أو إ زالة الغموض عنها  بما يساعد المتعلم عىل الموتف التعليىمي  حت  يص  إىل ح  المشكلة و تفسي 
 (. 563  ص 1998اكتساب مهارات التفكي  )رس الختم 

ى هذه المادة ويزيد من فهم الطالب لها  ي تناول مادة التاري    خ يير
ز
وبناًء عىل ذلك فإن استخدام الطرائف اف

ي 
ز
د تقديم  مواتف الحياة  ويعيوتدرتهم عىل التفكي  فيها  كما ينىمي تدرتهم عىل االستفادة من دراستهم لها ف

ي صورة ممتعة ومشوتة. 
ز
 التاري    خ ف

 مشكلة البحث:  -1

ي 
ز
ف تربوي لمادة التاري    خ  ومحاضز ف ة اللاحث كمؤلف ومعلم  ومرسر تنبثق مشكلة اللحث الحاىلي من يالل يي 

ي مجال مناهج تدريس التاري    خ. حيث الحظ عدم امتالك كتب التاري    خ المطورة ل
ز
ز ف ز أردنيتي  هارات مجامعتي 
 الطرائف التاريخية. 

ي تدريس مادة 
ز
ي معرفة أثر استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

ز
فتمثلت مشكلة فتمثلت مشكلة اللحث الحاىلي ف

ي اخأردن. 
ز
 اخأساسي ف

 تاري    خ اخأردن عىل التحصي  لدى طالب الصف العارسر

  أهمية البحث:  -2

ي بيان أثر 
ز
ي العملية التعليمية  وذلك بتقديتنبع اخأهمية النمرية لهذا اللحث ف

ز
م مهارات الطرائف التاريخية ف

اتيجية.   اخأدب النمري المتعلق بهذه االسي 

ي يمكن تطبيقها عىل طالب 
ي تقديم مهارات الطرائف التاريخية  والت 

ز
كما يستمد هذا اللحث أهميتم العملية ف

ي استثارة دا
ز
ي مقرر التاري    خ  وأهميتها ف

ز
 اخأساسي ف

من  فعية اإلنجاز لديهم  إذ يتوتع أن يستفيد الصف العارسر
ي العملية التعليمية. 

ز
اتيجية مهارات الطرائف التاريخية ف ي تطبيق اسي 

ز
فو التاري    خ ف  نتائج هذا اللحث معلمو ومرسر
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف البحث:  -3

ي تدريس مادة التاري    خ عىل تحصي  طللة
ز
 يهدف اللحث إىل معرفة أثر استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

ي المملكة اخأردنية الهاشمية. 
ز
 اخأساسي ف

 الصف العارسر

 أسئلة البحث:  -4

  : ي
 وذلك من يالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلئ 

ي تدريس مادة التاري    خ عىل التحصي  لدى عىل تحصي  طللة الصف 
ز
ما أثر استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف
ي المملكة اخأردنية الهاشمية؟

ز
 اخأساسي ف

 العارسر

 فرضيات البحث:  -5

ز متوسطات درجات تحصي  طالب  ( α ≥ 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  بي 
المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاري    خ باستعمال مهارات الطرائف التاريخية  ومتوسطات درجات 

اتيجية التدر  ي التحصي  تعزى إىل اسي 
ز
 يس. المجموعة الضابطة ف

 
 
 مصطلحات البحث )التعريفات الجرائية(:  -6

 مهارات الطرائف التاريخية: 
شد مشوق يثتر دهشة الطالب ويجذب انتباههم نحو حادثة أو موضوع أو شخصية تاريخية، ويكسبهم 

  دراستها . 
 
  معرفة المزيد منها والحاجة إل التعمق ف

 
 الرغبة ف

ي يتلعها معلمو التاري    خ من يالل عرض المواضيع واخأحداث و 
 عىل أنها المهارات الت 

ً
عرفها اللاحث إجرائيا

والشخصيات التاريخية بأسلوب شيق يثي  الدهشة "عىل شك  طرفة" لدى الطللة  ويجذب انتلاههم لموضوع 
 ممة ومعمقة. الدرس  ويدفعهم لفهم محتوى الدرس وتحليلم وتنميمم والحكم عليم بصورة من

 مادة التاري    خ: 
ي المدارس التابعة 

ز
بية والتعليم اخأردنية تدريسها ف  عىل أنها مادة التاري    خ الذي أترتم وزارة الي 

ً
عرفها اللاحث إجرائيا
 م . 2020/ 2019لها يالل العام الدراسي 

 التحصيل: 
 عىل أنم مدى استيعاب الطللة لمجموعة الحقائق وا 

ً
لمفاهيم  والمعلومات التاريخية وعرفم اللاحث إجرائيا

 اخأساسي للعام 
ي اخأردن للصف العارسر

ز
بية والتعليم ف ي يتضمنها كتاب التاري    خ الذي أترت تدريسم وزارة الي 

الت 
. 2020/  2019الدراسي ) ي االيتلار التحصيىلي

ز
ي يحصلون عليها ف

 بالدرجات الت 
ً
 م(  مقاسا

  :  طالب الصف العاشر األساش 
ي 
ي المرحلة اخأساسية العليا وهي المرحلة الدراسية الت 

ز
 عىل أنهم الطللة الذين يدرسون ف

ً
عرفم اللاحث إجرائيا

ي تل  المرحلة الثانوية وبعد المرحلة اخأساسية الدنيا وتشتم  من الصف الرابع اخأساسي وحت  الصف السابع 
تأئ 

ي الدول الصف اخأول الثانوي. 
 
ي باف
ز
 اخأساسي  ويعادل ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسات السابقة:  -7

ي لمهارات الطرائف التاريخية عىل المردود التعليىمي لدى  وتد توصلت العديد من الدراسات إىل وجود أثر ايجائ 
 الطالب ومنها: 

ي تدريس التاري    خ عىل 2007دراسة مجاهد  فايزة )
ز
( إىل معرفة فاعلية استخدام مدي  الخرائط التاريخية ف

ي واالتجاه نحو مادة التاري    خ لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  وتوصلن  التحصي  وتنمية بعض مهارات
الفهم القرائ 

ي التحصي   
ز
نتائج الدراسة إىل أن تلميذات المجموعة التجريبية تد تفوتن عىل تلميذات المجموعة الضابطة ف
ي شك  مبسط ساعد 

ز
إثارة  عىل ويمكن تفسي  ذلك بأن مدي  الطرائف التاريخية تدم محتوى وحدة اللحث ف

ي مواتف جديدة  كما ساعد 
ز
انتلاه التلميذات لموضوع الدرس  وزيادة دافعيتهن لتطبيق المعلومات التاريخية ف

ي وضع التلميذات أمام مواتف تتطلب منهن التفكي  واالستنتاج وتفسي  المواتف 
ز
استخدام هذا المدي  ف

ي ز 
ز
 يادة تحصيلهن للمادة. التاريخية  وإيجاد حلول جديدة للمشكالت ك  ذلك ساهم ف

ي تدريس التاري    خ عىل 2003وهدفت دارسة السيد )
ز
( إىل التعرف إىل أثر استخدام مدي  الطرائف التاريخية ف

ي اإلعدادي  وتوصلت الدراسة إىل أن 
ي لدى تالميذ الصف الثائز

تحصي  وتنمية بعض مهارات التفكي  التاريخز
ي درست وحدة " الفتوح

ي عرص الخلفاء الراشدين" باستخدام مدي  المجموعة التجريبية الت 
ز
ات اإلسالمية ف

ي التطبيق 
ز
ي درست نفس الوحدة بالطريقة العادية ف

الطرائف التاريخية تد تفوتت عىل المجموعة الضابطة الت 
 دال ساعد عىل 

ً
ي أن هناك فرتا

ي ك  مهارة عىل حدة. وهذا يعتز
ز
ي كك   وف

اللعدي اليتلار مهارات التفكي  التاريخز
ي لديهم. تنمي

 ة مهارات التفكي  التاريخز

ي 2001وهدفت دراسة علده )
(  أظهرت ضعف وعدم تمكن تالميذ المرحلة اإلعدادية من مهارات الفهم القرائ 

 واكتساب المفاهيم التاريخية.  

( أوضحت أن طالب المرحلة الثانوية الذين يدرسون  Klages, 2000, 25,p 3258وهدفت دراسة كالجس ) 
ي تتناول اخأحداث والشخصيات التاريخية يتفوتون عىل نمرائهم الذين يدرسون 

باستخدام الطرائف التاريخية الت 
 . ي
ي بعض مهارات تفكي  التاريخز

ز
 باخأسلوب العادي ف

م أسلوب تمثي  الطرائف التاريخية ( أكدت فعالية استخدا Jurica, 1999, 23,p688وهدفت دراسة جوريكا ) 
ز الرابع والخامس  ي لدى طالب الصفي 

ي تنمية بعض مهارات التفكي  التاريخز
ز
ي تدريس الدراسات االجتماعية ف

ز
ف

 اخأساسي . 

ي تدرس مادة العلوم باستخدام مدي  1998وهدفت دراسة عماد الدين الوسيىمي )
( أحرزت المجموعة الت 

 
ً
 داال
ً
ي التفكي  العلىمي واالتجاهات العلمية .  الطرائف العلمية تفوتا

ز
 عىل مجموعة الطريقة العادية ف

ي وهانم علد المقصود)
(  إىل تفوق مدي  الطرائف العلمية عىل اخأسلوب 1998وتوصلت دراسة فوزي الحبسر

ي االرتفاع بمستوى التحصي  والدافعية واالتجاهات العلمية لدى تالميذ الصف السابع من التعليم 
ز
المعتاد ف
 .  اخأساسي

ي شك  ألغاز  ( أشارت إىل تفوق Powers,1998, 30,p414وهدفت دراسة بورز ) 
ز
مدي  الطرائف المعروضة ف

ي تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال ما تل  الدراسة. 
ز
 عىل اخأسلوب العادي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز متوسط درجات تالميذ الصف اخأول 1996وأشارت دراسة محمد عىل )  دالة إحصائيا بي 
ً
( إىل أن هناك فروتا
مية و متوسط درجات أترانهم الذين درسوا بالطريقة اإلعدادي الذين درسوا باستخدام مدي  الطرائف العل

ي درست باستخدام مدي  الطرائف العلمية. 
ي القدرة االبتكارية لصال  المجموعة الت 

ز
 العادية ف

ز أسلوب دورة التعلم ومدي  الطرائف التعليمية واخأسلوب المعتاد عىل 1994وتام رشدي كام  ) ( بالمقارنة بي 
ة و عمليات العلم و الميول العلمية لدى تالميذ الصف الخامس من التعليم اكتساب المفاهيم البيولوجي

ز وأوضحت نتائج الدراسة تفوق مدي  الطرائف العلمية عىل اخأسلوب المعتاد .   اخأساسي 

ي المدي  1994وهدفت دراسة عزه سعد )
ز
(  بالتعرف عىل أثر استخدام ثالث مداي  تدريسية تمثلت ف

ي  ومدي  الطر 
ائف العلمية  والمدي  التقليدي عىل التحصي  والتفكي  العلىمي واالتجاهات العلمية  االستقصائ 

 وتوصلت الدراسة إىل تفوق مدي  الطرائف العلمية عىل المدي  التقليدي. 

ي المناسلة لطالب الصف 1996وتد توصلت دراسة عىلي سعد جاب هللا )
(  إىل تحديد أهم مهارات الفهم القرائ 

ي الثانوي 
.  الثائز ي

ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
ز
 وتوص اللاحث إىل فعالية الطريقة التدريسية المركلة ف

ي المدي  1994وهدفت دراسة عزة علد العزيز )
ز
( بالتعرف عىل أثر استخدام ثالثة مداي  تدريسية تمثلت ف

ي ومدي  الطرائف العلمية و المدي  التقليدي عىل التحصي  والتفكي  العلىمي وا
ات العلمية  و التجاهاالستقصائ 

 توصلت الدراسة إىل تفوق مدي  الطرائف العلمية عىل المدي  التقليدي. 

ي  Raines& Canady, 1992, 31,pp 715- 725وأكدت دراسة ريي  وكانادي ) 
( حصلت مجموعة الطالب الت 

ي ا
ز
 عىل المجموعة العادية ف

ً
 داال
ً
و مادة لتحصي  والميول نحتدرس مادة العلوم باستخدام الطرائف العلمية تفوتا

 العلوم . 

ي تدريس العلوم 1991وهدفت دراسة ماجدة سليمان )
ز
(  أكدت عىل فعالية استخدام مدي  الطرائف العلمية ف

 .  عىل تحصي  و فهم العلم و العلماء لدى تالميذ الصف السابع من التعليم اخأساسي

( ي
ي تدريس العلوم عىل التحصي   ( عىل فعالية استخدام مدي  الطرا1991وأكدت دراسة حبسر

ز
ئف العلمية ف

 .  وتراءة المحتوى العلىمي  وفهم العلم والعلماء لدى تالميذ الصف السابع من التعليم اخأساسي

ي حيث تعد Vocke, Amos, 1989وأوضحت دراسة ) ( أن اتجاه الطالب نحو الدراسات االجتماعية اتجاه سلت 
بالنسلة لهم. وأوصت الدراسة باالهتمام بإضفاء الحيوية عىل الكتاب  المواد االجتماعية من أت  المواد فائدة
 المدرسي  والعم  عىل تحسن مقرؤيتم. 

( أن التالميذ الذين يدرسون مادة العلوم باستخدام مدي  الطرائف 1988وهدفت دراسة وجد ابراهيم غازي )
ة. العلمية يزداد تحصيلهم و ميولهم العلمة عن أولئك الذين يدرسون بأس  لوب المحاضز

ي ) سليمان, Charles & Robert, 1986وهدفت دراسة ) 
ز
( أن  229 – 219  ص ص  1991( المشار إليم ف

ي الدراسة الثانوية الذين درسوا باستخدام مدي  الطرائف العلمية ازداد تحصيلهم عن 
ز
ي ف طالب شعلة البيولوح 

 الذين درسوا بالطريقة العادية. 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ات السابقة التعقيب عىل الدراس -1/ 7 

 : ي
ي اللحث الحاىلي توض  ما يأئ 

ز
 من يالل عرض الدراسات السابقة ف

ي التحصي  والدراسة الحالية هدفت اىل نفس 
ز
أن هدف الدراسات السابقة كان معرفة اثر مهارات الطرائف ف

 الغرض. 
ي تدريس مادة تاري    خ اخأردن عىل التحصي  لدى طال 

ز
العارسر  ب الصفوكذلك فعالية مهارة الطرائف التاريخية ف

ي اخأردن  مث : دراسة ك  من )فايزة  
ز
( 1998( ودراسة )الوسيىمي  2003( ودراسة )السيد  2007اخأساسي ف

ي وعلد المقصود و 
 ,Jurica, 1999(  )Klages ودراسة )(  owers,1998دراسة ) (1998دراسة )الحبسر

ي تنمية القدرة عىل ( 1996  دراسة محمد عىل )(2000
ز
  كما بينت الدراسات فعالية مهارة الطرائف التاريخية ف

كما   (. 1994دراسة عزه سعد )  و (1994دراسة )رشدي كام  ح  المشكالت لدى طللة المرحلة اخأساسية مث : 
ز من مجم  الدراسات السابقة أن الطللة ال يمتلكون مهارة الطرائف التاريخية بدون تدريب مسبق  من و  تبي 

ي فهم الطللة 
ز
ي لمهارة الطرائف التاريخية ف ي تشي  بشك  عام إىل اخأثر اإليجائ 

يالل مراجعة الدراسات السابقة الت 
ي تمكن 

واكتسابهم للمفاهيم العلمية  وتنمية أدائهم واتجاهاتهم نحو العملية التعليمية  كما أظهرت الدراسات الت 
ات سلبية ملحوظة جراء استخدام مهارة الطرائف  اللاحث من الوصول إليها إىل عدم وجود دلي  عىل تأثي 

ي 
ز
. وف ي تدريس التاري    خ عىل التحصي  الدراسي

ز
ية لم يكن هناك دراسات عرب  -حدود علم اللاحث-التاريخية ف

ات الدراسة الحالية  وتد يعود سبب تلة الدراسات  ات ك  من مهارة الطرائف التاريخية وعىل متغي  تناولت تأثي 
ي هذا المجال إىل حداثة االهتمام مهارة الطرائف التاريخية مما شجع اللاحث عىل القيام بهذه واخأبح

ز
اث العربية ف

ي حدود معرفة اللاحث. 
ز
ي ف  المحىلي والعرئ 

ز  الدراسة  كونها من الدراسات القليلة عىل المستويي 
ستفاد من منهجية اللحث ومن واستفاد اللاحث من هذه الدراسات من حيث اإلطار النمري لهذه الدراسة  كما ا

ز عن الدراسات  ها  إال أن اللحث الحاىلي تمي  ي مناتشة النتائج وتفسي 
ز
 عن إسهامها ف

ً
بناء أدوات اللحث  فضال

ي تدريس مادة 
ز
ي تعرض للحثها  إذ تهتم بالكشف أثر استخدام مهارة الطرائف التاريخية ف

ي المشكلة الت 
ز
السابقة ف

ي المملكة اخأردنية الهاشمية.  تاري    خ اخأردن عىل التحصي  لدى
ز
 اخأساسي ف

 طالب الصف العارسر

 حدود البحث:  -8
بية والتعليم - - ز  مديرية الي  ي مدرسة المزار الثانوية الشاملة للبني 

ز
 اخأساسي ف

: طالب الصف العارسر ي
الحد المكائز

 .  للواء المزار الشماىلي

: العام الدراسي - ي
 م. 2020/ 2019الحد الزمائز

ي تدريس مادة التاري    خ عىل التحصي  لدى طالب : الحد الموضوغي  -
ز
أثر استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

ي المملكة اخأردنية الهاشمية. 
ز
 الصف العارسر اخأساسية ف

 منهج البحث وأدواته وإجراءاته:  -9

 مجتمع البحث: 

ز التابعة  ي مدرسة المزار الثانوية الشاملة للبني 
ز
 اخأساسي ف

يتكون مجتمع اللحث من جميع طالب الصف العارسر
بية والتعليم للمواء المزار الشماىلي 

ي للعام الدراسي اخأردن   –محافمة إربد  –لمديرية الي 
 وذلك للفص  الثائز

 م. 2020/ 2019
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عينة البحث: 

 
ً
ز  وذلك بسبب تعدد الشعب  حيث تم تم ايتيار عينة اللحث تصديا من مدرسة المزار الثانوية الشاملة للبني 

ز من أصب ثالث شعب بمجموع )   وجدول )54ايتيار شعبتي 
ً
ز توزي    ع أفراد عينة اللحث. 1( طاللا  ( يبي 

 (1جدول )

ي اللحث  لمتغي 
ً
 توزي    ع أفراد عينة اللحث تلعا

 العدد الفئة المتغير 

 27 تجريبية المجموعة

 27 ضابطة

 54 المجموع

 تكافؤ المجموعتين:

 : ز ي اإلجراءات التالية للتأكد من المجموعتي 
ز
 تام اللاحث ف

ز التجريبية والضابطة  وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  : إجراء ايتلار تلىلي للمجموعتي 
ً
أوال

 عىل االيتلار القلىلي للتحصي  
ز ز  المعيارية لعالمات طالب المجموعتي  وإيجاد تيمة )ت( للفروق بي 
ي جدول )

ز
ز ف . 2المتوسطات كما هو مبي  ز  ( للتأكد من تكافؤ المجموعتي 

 (2الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ي االيتلار القلىلي للتحصي 
ز
 لتقديرات مجموعات عينة اللحث ف

 مستوى الدالة قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 0,67 0,19 5,25 25,75 27 التجريبية

 4,92 25,43 27 الضابطة

ي تكافؤ  ( α ≥ 05.0)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2يتض  من الجدول )
مما يعتز

 . ز  المجموعتي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أدوات البحث: 

 : ز ز التاليتي   لتحقيق أهداف اللحث تم استخدام اخأداتي 

 
ُ
 اختبار التحصيل:  -أول

ي مادة التاري    خ للصف 
ز
تام اللاحث بإعداد ايتلار تحصيىلي من نوع االيتيار من متعدد  لقياس تحصي  الطللة ف

. تكون هذا االيتلار بصورتم النهائية من )  اخأساسي
( فقرة من نوع االيتيار من متعدد بواتع أربعة بدائ  40العارسر

ز لك  منها  تتضمن إجابة واحدة صحيحة  ي صص لها عالمة واحدة فقط  لذلك تراوحت عالمة االيتلار بي 
. 40-)صفر  اخأساسي

 ( عالمة. وتد جرى تطوير هذه الفقرات بما يتناسب ومستوى طالب الصف العارسر

ي مقرر التاري    خ  حسب 
ز
تام اللاحث إعداد ايتلار تحصيىلي من نوع االيتيار من متعدد لقياس تحصي  الطللة ف

 الخطوات اآلتية: 

 تحديد المادة العلمية.  -

 اشتقاق اخأهداف السلوكية وصياغتها.  -

ي االمتحان كك .  -
ز
 اعداد جدول المواصفات الذي يحدد وزن الوحدات والدروس واخأهداف داي  الدروس ف

 اعداد فقرات االيتلار وفق جدول المواصفات.  -

 :  صدق وثبات االختبار التحصيىل 

  ثم تم إعادة االيتلار بعد 33للتأكد من صدق االيتلار طبق عىل غينة من يارج عينة الدراسة مكونة من )
ُ
( طاللا

سون لجميع فقرات  ثالثة أسابيع عىل نفس الطالب  وللتأكد من ثلات االيتلار تم حساي معام  االرتلاط بي 
سون ) (. وبعد ذلك تم عرض اخأهداف وجدول المواصفات 0,81االيتلار لتقدير ثلاتم  حيث كان معام  ارتلاط بي 

ز  للتأكد 9ونموذج االيتلار عىل ) بويي 
ز الي  في  ي الجامعات اخأردنية والمرسر

ز
ي إعداد االيتلارات ف

ز
ز ف ( من المتخصصي 

 من سالمة العلارات وشمولها وموضوعيتها )الصدق الماهري(. 

 استخدام مهارات الطرائف التاريخية: 

 اخأساسي للمجموعة التجريبية تم استخدام مهارات 
ي تدريس منهاج التاري    خ للصف العارسر

ز
الطرائف التاريخية ف

ي تدريس المجموعة الضابطة. 
ز
 فقط  وتم استخدام الطريقة االعتيادية ف

 تم التصميم وفق الخطوات التالية: 

1-  .  اخأساسي
 ايتيار المادة التعليمية: وهي كتاب التاري    خ للصف العارسر

ي تدريسها. تحلي  الموضو  -2
ز
ي تم استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

 عات الدراسية وتحديد الدروس الت 

 :  وتتلخص يطوات التحلي  فيما يىلي

 اشتقاق اخأهداف السلوكية المتوتع تحقيقها من تل  الطللة.  -
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للتحصي .  -
 بناء ايتلار نهائ 

ي مدرسة المزار ال -3
ز
ز التابعة لمديرية الي  مرحلة تطبيق الدراسة: تم تطبيق الدراسة ف بية ثانوية الشاملة للبني 

ز  والتأكد من تكافؤ  والتعليم للواء المزار الشماىلي  وتم تحديد الطالب )عينة الدراسة( وتقسيمهم إىل مجموعتي 
 . ز  المجموعتي 

 صدق األداة: 

ز أساتذة  وطرق  المناهجتم عرض يطة التدريس باستخدام مهارات الطرائف التاريخية عىل مجموعة من المحكمي 
ز بخطة متكاملة للتدريس باستخدام  ي الجامعات اخأردنية  كذلك تم تزويد المحكمي 

ز
التدريس والقياس والتقويم ف

ز تم تعدي  بعض أهداف يطة التدريس وإجراءاتها؛ لتمهر  احات المحكمي 
ي ضوء اتي 

ز
ي  وف

مهارات الخيال التاريخز
 . ي
 الخطة بشكلها النهائ 

 مية الخاصة بطريقة التدريس االعتيادية: إعداد المادة التعلي

 اخأساسي  وتتكون هذه الخطة 
تكونت المادة التعليمية لهذه الطريقة من محتوى مقرر مادة التاري    خ للصف العارسر

من اخأهداف  واإلجراءات  اخأمثلة  اخأساليب المستخدمة  وطريقة التقييم. ثم تام معلم المادة بتدريس الطالب 
ي المجموعة الض

ز
ابطة ضمن حصص معينة ضمن الدوام الرسىمي  وبعد االنتهاء من التدريس جرى تطبيق االيتلار ف

 .  التحصيىلي

 مرحلة التنفيذ: 

ي تدريس المجموعة التجريبية.  -1
ز
 تم استخدام مهارة الطرائف التاريخية ف

ز لنفس الدروس.  -2  تم تعريض المجموعتي 

ز لمدة ثالث أسابيع  بمجم -3 ي اخأسبوع. 1( حصص )3وع )تم تدريس المجموعتي 
ز
 ( حصة ف

ز معا.  -4 ي تنفيذ التجربة  بحيث تم االنتهاء من تدريس المجموعتي 
ز
 مراعاة الزمن ف

ي تدريس المجموعة  -5
ز
اتيجية التخي  ف ز  بحيث تم استخدم اسي  تام معلم المقرر بتدريس المجموعتي 

ي تدريس المجموعة 
ز
 الضابطة. التجريبية  وأسلوب التدريس االعتيادي ف

6-  . ز  تام معلم المادة بإجراء االيتلار التحصيىلي وايتلار الناتد لكلتا المجموعتي 

ي المناسب.   -7
 جمع النتائج و تحليلها التحلي  اإلحصائ 

ات الدراسة:   متغتر

ات المستقلة: أسلوب التدريس ويتكون من:   المتغي 

 الطريقة االعتيادية. أ( مهارات الطرائف التاريخية.                        ب( 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المتغي  التابع: 

.               -أ  اخأساسي
ي مقرر التاري    خ للصف العارسر

ز
 التحصي  ف

 المعالجة االحصائية: 

 باستخدام ايتلار ت)
ً
( لإلجابة عن أسئلة الدراسة بهدف الكشف عن t-testتم معالجة بيانات الدراسة إحصائيا

ي تدريس مادة اال 
ز
اتيجية التخي  ف .  اثر اسي   اخأساسي

 جتماعيات عىل تحصي  طالب الصف العارسر

ها:  -10  عرض النتائج وتفستر

: النتائج المتعلقة بفرضية البحث: 
ً
 أول

ز متوسطات درجات أفراد المجموعة  ( α ≥ 05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - ما بي 
اتيجية التدريس.  التجريبية  ومتوسطات درجات أفراد المجموعة ال ي التحصي  تعزى إىل اسي 

ز
 ضابطة ف

ز   ولإلجابة عن فرضية اللحث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طللة المجموعتي 
ز الجدول ) ي االيتلار التحصيىلي ويبي 

ز
 ( هذه االحصائيات. 4الضابطة والتجريبية ف

 (4الجدول )

 واالنحرافات المعيارية وتيمة )ت( ومستوى الداللةاخأوساط الحسابية 

 الستجابة الطالب عىل االيتلار اللعدي للتحصي  

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

  33,6 42,36 27 التجريبية

17,7 

 

 88,8 24,29 27 الضابطة 01,0

ز  ( α ≥ 05.0)( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4يالحظ من يالل الجدول ) بي 
 لمدي  

ً
ز التجريبية والضابطة لصال  المجموعة التجريبية  مما يشي  إىل وجود أثر دال إحصائيا المجموعتي 

مجموعة تقليدية  ويعزى تفوق الالتدريس باستخدام مهارات الطرائف التاريخية مقارنة بالتدريس بالطريقة ال
ي التحصي  إىل اخأسلاب اآلتية: 

ز
ي االيتلار اللعدي ف

ز
 التجريبية عىل المجموعة الضابطة ف

أن التدريس باستخدام مهارات الطرائف التاريخية ساعد عىل عرض المادة بطريقة شيقة أدت إىل جذب انتلاه  -
ي الماة.  الطالب وزيادة الدافعية الكتساب المفاهيم والحقائق

ز
 والمعلومات المتضمنة ف

ساعدت مهارات الطرائف التاريخية عىل تقديم موضوعات المادة بطريقة حديثة مما أضقز عليها حيوية وإثارة   -
ة مما أدى إىل رفع الحصيلة المعرفية للطالب.   كبي 
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ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت
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 الوعائ 

ي  
ز
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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   

 

ب  زيادة فهم الطال مهارات الطرائف التاريخية عرضت الكثي  من التفاصي  الدتيقة والواتعية مما ادى إىل -
ات العلمية.   للكثي  من الخي 

استخدام مهارات الطرائف التاريخية جع  للتعلم ابق  أثرا كما تل  من عمليات النسيان خأن الطالب تعاملوا مع  -
 أحداث واتعية. 

ودراسة  ( ,Klages, 2000)( ودراسة 2003( ودراسة السيد )2007واتفقت هذه النتائج مع دراسة مجاهد )
(Jurica, 1999( ودراسة )Powers,1998) . 

 

حات:  -11  المقتر

ي تدريس التاري    خ.  -1
ز
 االهتمام بطرق التدريس الحديثة ف

ي التدريس.  -2
ز
 عقد دورات تدريبية لمعلىمي الدراسات االجتماعية حول استخدام مهارات الطرائف التاريخية ف

ز مناهج التاري    خ عىل بعض النصوص القائمة  -3 ورة تضمي  عد عىل الطرائف التاريخية عىل اعتلار أن الخيال يلضز
ز لدى الطللة.   المل  والروتي 

ي تدريس  -4
ز
ز عىل استخدام وسائ  وأنشطة تعم  عىل تنشيط الطرائف التاريخية لدى الطالب ف توصية المعلمي 

 التاري    خ. 

ات  -5 ي مهارات الطرائف التاريخية متغي 
ز
ي  مختلفة مث  تنمية التفكيقي   اللاحث إجراء دراسات مماثلة ف

 اإلبداغي وزيادة الدافعية. 

 

  -المراجع: 
ي الثانوي العلم  1996جاب هللا  عىلي سعد. )

ي لدى طالب الصف الثائز
جلة  م(: تنمية بعض مهارات الفهم القرائ 

بية، "عدد خاص عن بحوث مؤتمر تربية الغد"    جامعة اإلمارات. كلية التر

بناء برنامج تدريتر  لمعلم  التاري    خ قائم عىل مهارات تدريس التاري    خ (. 2016الجرا   فيص  صال  فري      )
  إكسابهم مهارات تدريسه

 
موك  اخأردن. وقياس فاعليته ف    رسالة دكتوراه غي  منشورة  جامعة الي 

؛ فوزي أحمد محمود  وهانم عىلي علد المقصود. ) ي
ي (: فعالية استخدام م1998الحبسر

ز
دي  الطرائف العلمية ف

  بدمياط بيةمجلة كلية التر تحصي  تالميذ الحلقة الثانية من التعليم اخأساسي ودافعيتهم واتجاهاتهم العلمية  
 (  جامعة المنصورة. 1(  الجزء)28العدد )

ي.) ي  صي 
   دار المعارف  القاهرة. 4  طالطرائف العلمية مدخل لتدريس العلوم(: 1992الدمرداسر

مدى فعالية استخدام كل من دورة التعلم والطرائف العلمية والمعتاد عىل (: 1994فتخي كام . ) رشدي 
اكتساب المفاهيم البيولوجية وعمليات العلم والميو  العلمية لدى تالميذ الحلقة األول من التعلم 

بية  جامعة المنيا.   األساش      رسالة دكتوراه غي  منشورة  كلية الي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

.)رس الختم  ع ي المواد االجتماعية بالمدارس االبتدائية بمدينة 1998ثمان عىلي
ز
(: واتع تعليم مهارات القراءة ف

بية وعلم النفسالرياض     التر
 
 (.  2(  العدد)12  مجلد)مجلة البحث ف

ي محمد. )
ي تدريس العلوم عىل التحصي  الدراسي 1991سليمان  ماجدة حبسر

ز
(: أثر استخدام الطرائف العلمية ف

ي المناهج وطرق التدريس   وفهم
ز
بيةطالب الصف السابع للعلم والعلماء  دراسات ف (  11العدد)  مجلة كلية التر

ز شمس.   جامعة عي 

ي تدريس التاري    خ عىل التحصي  وتنمية 2003السيد  أحمد جابر أحمد. )
ز
(: أثر استخدام الطرائف التاريخية ف

ي لدى تالميذ الصف الث
ي اإلعدادي  بعض مهارات التفكي  التاريخز

بيةائز   285-253  ص ص مجلة كلية التر
 جامعة جنوب الوادي. 

  (: 1984السيد  علد العزيز سالم. )
 
  مؤسسة شلاب الجامعة للطلاعة تاري    خ الدولة العربية، الجزء الثان

 والنرسر  اإلسكندرية. 

 االستداللية عىل نمو التفكتر أثر التفاعل بير  أساليب التدريس والقدرة عىل (: 1994علد العزيز  عزه سعد. )
بية العلم  واالتجاهات نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة العدادية   رسالة ماجستي  غي  منشورة  كلية الي 

ز الكوم  جامعة المنوفية.      بشبي 

ي واكتساب المفاهيم التاريخية لدى تالميذ ال2001علده  علد المؤمن محمد. )
ز الفهم القرائ  رحلة م(: العالتة بي 

بويةاإلعدادية   بية  جامعة المنوفية. 2  العدد) مجلة البحوث النفسية والتر  (  كلية الي 

  تدريس بعض موضوعات العلوم (: 1988غازي  ابراهيم توفيق محمود. )
 
أثر استخدام الطرائف العلمية ف

  الخلقة الثانية من التعليم األساش  
 
ي  غي  رسالة ماجست  عىل تحصيل الطالب وتنمية ميولهم العلمية ف
بية  جامعة اإلسكندرية.     منشورة  كلية الي 

ز  ) ي  أحمد حسي 
   عالم الكتب  القاهرة. المواد االجتماعية، الجزء األو (. 1990اللقائز

(. ي
ي تدريس التاري    خ عىل 2007مجاهد  فايزة أحمد الحسيتز

ز
(: فاعلية استخدام مدي  الطرائف التاريخية ف

ي واالتجاه نحو مادة التاري    خ لدى تالميذ المرحلة االعدادية  التحصي  وتنمية بعض م
ركز مهارات الفهم القرائ 

ز شمس. 16  العدد)تطوير التعليم الجامع    (  جامعة عي 

ح لتنمية القدرة االبتكارية لدى تالميذ المرحلة العدادية (: 1996محمد  محمود محمد عىل. ) برنامج مقتر
ز ل لتدريس العلومباستخدام الطرائف العلمية كمدخ   رسالة دكتوراه غي  منشورة  كلية البنات  جامعة عي 

 شمس. 

  تدريب تالميذ الحلقة (: 1998الوسىمي  عماد الدين علد المجيد عطوة. )
 
فاعلية مدخل الطرائف العلمية ف

نشورة  كلية م   رسالة ماجستي  غي  الثانية من التعليم األساش  عىل التفكتر العلم  وتنمية اتجاهاتهم العلمية
ز شمس.   بية  جامعة عي 

 الي 

Blyth, T, (1992). History in Primary School, 2Nd ED, London, McGraw Hill Book Co. 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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