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اتيجية سكامتر ثر التدريس وفقا
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  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

 
  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية سكامتر ]
 الستر

ً
  مادة الرياضيات لدى  (Scamper)أثر التدريس وفقا

 
  تنمية التفكتر االبتكاري ف

 
ف

  سلطنة عمان
 
 [طالبات الصف التاسع ف

 ]خالد بن جمعة بن خميس الشيدي : الباحث]

بية-جامعة الملك محمد الخامس - دكتوراه ثباح [  [كلية التر

 
 الملخص: 

اتيجية سكامي  
 السي 
ً
ي تنمية التفكي   (Scamper)هدفت الدراسة الحالية التعرف إىل أثر التدريس وفقا

ز
ف

ي سلطنة عمان، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث 
ز
ي الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

ز
االبتكاري ف

: تجريبية وضابطة، وتم إجراء اختبار للتفكي  االبتكاري )الطالقة، تصميم االختبار  ز القبىلي والبعدي لمجموعتي 
المرونة، األصالة( مكون من ستة أنشطة بعد التأكد من صدقهما وثباتهما بالوسائل والطرق العلمية الصحيحة، 

 من مدرسة معاذة الع51تكونت عينة الدراسة من )
ً
، وزعت ( طالبة تم اختيارهن قصديا دوية للتعليم األساسي

: األوىل التجريبية تكونت من ) ز ( طالبة تم تدريسها باستخدام 27الشعبتان بالطريقة العشوائية إىل مجموعتي 
اتيجية سكامي  

( طالبة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، 24، والثانية الضابطة وتكونت من ) (Scamper)اسي 
 عند مستوى وباستخدام الوسائل اإلحصائية الم

ً
ناسبة توصلت الدراسة إىل وجود أثر كبي  دال احصائيا

(0.05≥α )   اتيجية سكامي
ي تنمية مهارات التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة،   (Scamper)إلستخدام اسي 

ز
ف

ي تدريس مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية، وبلغ حجم 
ز
 السي  واألصالة( ف

ً
تيجية اأثر التدريس وفقا

ي تنمية التفكي  االبتكاري   (Scamper)سكامي  
ز
 .%38ف

اتيجية سكامي   الكلمات المفتاحية: 
، التفكي  االبتكاري، الرياضيات، الصف التاسع، سلطنة  (Scamper)اسي 

 عمان. 
]The Effect of Teaching According to Scamper Strategy on the developing  Innovative Thinking 

in Mathematics among Female Students in 9th Grade of Sultanate of Oman.[ 

 

Prepared by: Khalid ben juma ben khamis alshidi. 

 

Abstract: 
The study aimed to recognize The Effect of Teaching According to Scamper Strategy on the 

Innovative Thinking in Mathematics among Female Students in 9th Grade of Sultanate of Oman. In 

order to achieve this goal, The researcher used the design of the pre- and post-test for two groups: 

experimental and control, and a test of innovative thinking (fluency, flexibility, originality) it consisted 

of six activities.after ascertainment from its validity and reliability through the right scientific means 

and method. Therefore the sample of study consisted of (51) students. The sample was chosen on 

purpose from Moatha Aladaweya School for primary education. The study sample was distributed 

randomly for two groups: the first one was experimental which consists of (27) students which they 

taught by using scamper strategy (Scamper), and the second was the control group and it consisted of 

(24) students that they taught through usual method, by using appropriate statistical means. Thus, the 

result of the study showed There were big  statistically significant effect at level (ɑ≤0.05) on 

innovative thinking skills (fluency, flexibility, originality) which they studied mathematics by 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف
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 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Scamper strategy in comparison with the usual method. And The impact of teaching in accordance 

with scamper's strategy in developing innovative thinking was 38%. 

Keyword: Scamper strategy, Innovative thinking, Mathematics, 9th grade , Sultanate of Oman. 

 :مقدمة
ل إذ  ز ة زمنية طويلة بعد الميز ي فيها الطلبة في 

ي يقضز
عد المدرسة المكان المناسب للتعلم، كونها البيئة الثانية الت 

ُ
ت

 لتنمية مهارات التفكي  بشكل عام، واالبتكار بشكل خاص، ليصحبوا قادرين عىل 
ً
 جيدا
ً
يمكن أن توفر مناخا

عن المعارف الجديدة ومواجهة المشكالت، وهذا ال يتحقق إال من خالل مناهجها الدراسية، بما توفره  البحث
امج التدريب  اتيجيات واضحة المعالم لي 

 وجود اسي 
ً
ي وأيضا عل دور الطلبة بشكل إيجائ 

َ
ات تف من أنشطة وخي 

(. وال يمكن عزل 2017مستجدة)سعد،والتدريس، بحيث تراغي اإلمكانات المتاحة والواقع الحاىلي والتطورات ال
اتيجيات،  اتيجيات الحديثة فهو يعد المحرك األساسي لتفعيل هذه االسي 

دور المعلم عن المنهاج واالسي 
ز قدرات الطلبة   من التفاعل بي 

ً
ي التدريس ينسر  جوا

ز
وتضمينها من خالل المنهاج بالشكل المطلوب، واالبتكار ف

يفتح المجال لتوفي  مناخ تعليىمي فَعال يساعد الطلبة عىل إثارة األفكار االبتكارية االبتكارية ومهارات المعلم، مما 
 ،  (. 2012وإنتاجها )عىلي

ز عبد السميع وحوالة ) اتيجيات تعليمية مختلفة ومتنوعة 2005وبي َ ي عىل المعلم أن يستخدم اسي 
( أنم ينبغز

ي 
ز
و  أساليبم وطرائقم وال يعتمد عىل نمط أحسب محتوى المادة التعليمية، فينوعها المعلم ويطوعها ويغي  ف

ي أن يفتح المجال 
، وأن يعمل عىل إثارة دهشة الطلبة واستطالعهم من خالل األسئلة، ومن ثم ينبغز ز أسلوب معي 

بية والتعليم العمانية  ة وابتكارية. وتطبق وزارة الي  ز لديهم لعرض أفكارهم دون خوف، أو تردد للخروج بأفكار ممي 
ي مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية منذ العام الدراسي برنامج التنمي

ز
ة المعرفية للطلبة ف

ي تشجيع الطلبة عىل البحث، واالستقصاء، 2008/ 2007
ز
 منها بأهمية االبتكار، وتتمثل أهم أهدافم ف

ً
م إيمانا

ي مواد العوالتفكي  العلىمي المنظم، وتنمية ملكات االبتكار لديهم، ورفع مستويات تحصي
ز
لوم ل الطلبة ف

ات علمية تستخدم   ي دراستها، كما يوفر مؤرسر
ز
والرياضيات، ومفاهيم الجغرافيا البيئية، وتفعيل الجانب العمىلي ف

بوية.  ز مختلف المدخالت، والعمليات، والمخرجات المرتبطة بالمنظومة الي  ي تحسي 
ز
كتغذية راجعة تساعد ف

: ا نامج عىل أدوات ثالث وهي ، واالبتكارات الطالبية )وزارة ويعتمد الي  لمسابقات الشفهية، األولمبياد العلىمي
بية والتعليم العمانية، ي مشاري    ع وابتكارات  2008الي 

 لتبتز
ً
ي سلطنة ُعمان أيضا

ز
بية والتعليم ف (. وتسغ وزاره الي 

، وذلك مالطلبة وذلك بإنشاء دائرة خاصة باالبتكارات تحت مسىم دائرة االبتكارات واألولمبياد العل ن أجل ىمي
ي سن مبكرة )وزارة 

ز
ز وتهيئتهم لالهتمام بالطلبة المبتكرين ف تحقيق الهدف والغاية من خالل إعداد المعلمي 

بية والتعليم العمانية،   (. 2017الي 
 : مشكلة الدراسة

ي العرص الحاىلي وهذا األمر يحتم عىل واضغي  المناهج تزويدها بم
ز
ورة ملحة ف يعزز  ا أصبح موضوع االبتكار ضز

ية بكوادر عمل مبدعة  ي تزويد الطاقة البرسر
ز
االبتكار لدى الطلبة وينميم، والخروج بنواتج تعلم جيدة تسهم ف

ي المستقبل، وتدل أغلب 
ز
ومبتكرة تساعد عىل التنمية المستدامة، والحصول عىل وظائف جيدة ومتجددة ف

ي مجاال 
ز
ات اىل أن المستقبل القريب سوف يشهد نقلة نوعية ف ي سوف يكون لها تأالمؤرسر

ثي  ت الحياة كافة والت 
ي الطب والهندسة، ويحل مكانها 

ز
ة ف ي وظائف كثي 

ي مقدرة اإلنسان للتصدي للمشكالت المتوقعة، فقد تختفز
ز
ف

 من الحلول المناسبة 
ً
ات مزيدا ها بفضل االبتكارات، وتتطلب هذه التغي  مجيات والروبوتات، وغي  مزيدا من الي 

 من ذل
ً
ي التعليم المدرسي تحت لها، وانطالقا

ز
 مهما ف

ً
ي سلطنة ُعمان مسارا

ز
بية والتعليم ف ك فقد تبنت وزارة الي 
بية والتعليم العمانية، )وزارة الي   (. 2008مسىم االبتكار التعليىمي
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  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

 
  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف

 
 "ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز لم بأن هذه المرحلة العمرية مهمة  ي سلطنة عمان تبي 
ز
ي مناهج الرياضيات المطبقة ف

ز
ة الباحث ف ومن خالل خي 

 لتنمية
ً
ي  جدا

ز
ي الرياضيات ف

ز
ي الهندسة الفراغية ف

ز
 لتوظيف التخيل ف

ً
الخيال واالبتكار وذلك لحاجة الطالبات أيضا

اتيجية  ي اسي 
اتيجية تنىمي التخيل واالبتكار لدى الطالبات تأئ 

ي معرض البحث عن اسي 
ز
مراحل دراسية الحقة. وف

ي )Scamperسكامي   ، وصي  ي
ز 2012((، فقد أوصت دراسة الرويت  المناهج أنشطة تنىمي اإلبداع ( بتضمي 

( اتيجية سكامي 
اتيجية 2011(، وأوصت دراسة الغامدي Scamperواالبتكار تصاغ وفقا السي  (( باستخدام اسي 

Scamper( ي تنمية جوانب التفكي  المختلفة. وأشارت دراسة الجابري
ز
( إىل افتقار المناهج الحالية 2007(( ف

ي لعنرص التشويق والخيال الذي يفتح الع
 الصعوبات الت 

ً
نان أمام الطلبة لالبتكار، والخروج عن المألوف، وأيضا

ي منها الطلبة نتيجة عدم تشجيعهم، وغرس روح التحدي، واالبتكار، واكتشاف كل ما هو جديد. 
 يعائز

ي تع
اتيجيات التفكي  االبتكاري الت 

ي افتقار الطالبات المتالك مهارات واسي 
ز
من  د وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية ف

ي عرص تسارعت خطاه، أشار استطالع رأي معلىمي ومعلمات 
ز
ي تشكل عقبة أمامهن ف

أهم المشكالت الت 
اتيجيات ومهارات التفكي  

ي سلطنة عمان إىل قلة توظيف المعلمات السي 
ز
الرياضيات الذي قام بم الباحث ف

ي ماد
ز
ن اىل أهمية تفعيل التفكي  االبتكاري ف ن اىل أناالبتكاري بالرغم من أنهن أرسر طالبات  ة الرياضيات كما أرسر

اتيجيات التفكي  االبتكاري. 
الصف التاسع لديهن المقدرة عىل إيجاد حلول ابتكارية فيما لو تمكَن من ممارسة اسي 

ي 
ز
اتيجية عىل تنمية التفكي  االبتكاري ف

ي بحثت بشكل مبارسر أثر هذه االسي 
وقد الحظ الباحث ندرة الدراسات الت 

اتيجية سكامي  )الرياضيات، مم
ي تنمية Scamperا شجع عىل تناول هذه المشكلة بعنوان أثر استخدام اسي 

ز
( ف

ي سلطنة عمان. 
ز
ي الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

ز
 التفكي  االبتكاري ف

 : أسئلة الدراسة وفرضياتها
اتيجية سكامي  )هدفت الدراسة الحالية إىل تقضي 

 السي 
ً
ي تنمية التفكي  االبتكاري ( Scamperأثر التدريس وفقا

ز
ف

ي سلطنة عمان 
ز
ي الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

ز
: ف ز ز اآلتيي   من خالل اإلجابة عن السؤالي 
 عند مستوى داللة )1

ً
اتيجية سكامي  ) α≤)0.05_ هل هناك أثر دال إحصائيا

ي Scamperالستخدام اسي 
ز
( ف
ي تدريس مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة 

ز
تنمية التفكي  االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع األساسي ف

 االعتيادية؟ 
اتيجية سكامي  )2

ي تنمية مهارات التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة، Scamper_ ما حجم أثر استخدام اسي 
ز
( ف

ي تدريس مادة الرياضيات؟األصالة( لدى طالبات الصف التاسع األساسي 
ز
 ف

 عند مستوى داللة )فرضية السؤال األول: 
ً
ي تنمية التفكي  االبتكاري لدى  α≤)0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا

ز
ف

اتيجية سكامي  )
ي تدريس مادة الرياضيات تعزى الستخدام اسي 

ز
( Scamperطالبات الصف التاسع األساسي ف

 مقارنة بالطريقة االعتيادية. 
 :لدراسةأهمية ا

 :  
ر
  اآلث

 
 تمثلت أهمية الدراسة الحالية ف

  ي سلطنة عمان باختبار للتفكي  االبتكاري يتوافق مع توجهاتها ويرتبط ببيئة
ز
بية والتعليم ف تزويد وزارة الي 

 الطالبات. 

   اتيجية سكامي
ي بأنشطة تدريسية مصاغة باسي  ي الوطن العرئ 

ز
تزويد معلىمي ومعلمات الرياضيات ف

(Scamper .) 

  اتيجية بما ز المتخصص عىل تعليم هذه االسي  كي 
ز والمعلمات والي  ي تطوير برامج إعداد المعلمي 

ز
المساعدة ف

 تحويم من مهارات تفكي  وتطوير الكفايات الالزمة للتدريس. 

 ( اتيجية سكامي 
ي توظيف خطوات اسي 

ز
ي تنمية Scamperمساعدة الطالبات ف

ز
( مما يتيح لهن الفرصة ف

ي مهارات الطالقة والمرونة واألصالة. مهارات التفكي  ا
ز
 البتكاري المتمثل ف
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  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 

 :محددات الدراسة
تم تعميم نتائج الدراسة عىل المجتمع الذي أخذت منم العينة، والمجتمعات المماثلة بدالالت صدق وثبات 

 أدواتها. 
 :حدود الدراسة

 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية: 
 : .  الحد الموضوع  ي منهاج الرياضيات بالصف التاسع األساسي

ز
 وحدة الحجوم والمساحات ف

ي:  ي سلطنة عمان.  الحد البشر
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
 طالبات الصف التاسع للتعليم األساسي ف

 :  
 
ي  الحد المكاث

ز
ي سلطنة عمان ممثلة ف

ز
بية والتعليم ف مدارس التعليم األساسي الحكومية التابعة لوزارة الي 

 حافظة شمال الباطنة. تعليمية م
 :  
 
ي من العام الدراسي  الحد الزماث

 . 2018/ 2017الفصل الدراسي الثائز
 :مصطلحات الدراسة
اتيجية سكامي  

( بأنها: تطوير األفكار وتحسينها والخروج منها Eberel, 2008(( : عّرفها ابريل )Scamperاسي 
ي 
ز
معطيات منتج ما، وإعادة تشكيل عالقة، وأن كل إىل فكرة جديدة من خالل مجموعة من الخطوات للتغيي  ف

ي مجملها " قائمة توليد 
ز
ي تشكل ف

حرف من الحروف السبعة يشي  إىل الحرف األول من الكلمات أو المهارات الت 
: االستبدال، التجميع، التكييف، التطوير، االستخدامات األخرى، الحذف، Scamperاألفكار") ي

( وهي مرتبة كاآلئ 
تيب. العكس أو إعاد  ة الي 
ي  (2014وعَرفها العبسي )

ي تعتمد عىل األسئلة الموجهة الت 
بأنها: أداة من أدوات التفكي  وتطوير األفكار، والت 

 ما تسفر عن أفكار جديدة، وكلمة 
ً
( ( مخترصة من حروف أوائل كلمات األداة، فكل حرف يرمز Scamperعادة

اتيجيات ) ي يمكScamperإىل إحدى اسي 
اتيجيات. ( العرسر والت  ي سبع خطوات أو اسي 

ز
 ن اختصارها ف

 
ً
ي تستثي  تفكي  الطالبات من خالل طرح مشكالت  وعرفها الباحث إجرائيا

بأنها: مجموعة من األسئلة الموجهة الت 
ي وحدة الحجوم والمساحات، والتعرف عليها إليجاد حلول ابتكارية للمشكلة المطروحة من خالل 

ز
متعمقة ف

ي تشي  دالالتها إىل: االستبدال، التجميع، التكييف، Scamperلة المحفزة التابعة ل)اإلجابة عن بعض األسئ
( والت 

تيب أو العكس.   التطوير، االستخدامات األخرى، الحذف، إعادة الي 
 بمعرفة ووغي  التفكي  االبتكاريTorrance ( (1993عرف تورنس  : أما التفكي  االبتكاري

بأنم: عملية عقلية تعتز
ومواطن الضعف والبحث عن الحلول الممكنة، والقيام بصياغة الفرضيات، أو تعديلها لتتناسب مع  المشكالت،

 المواقف المختلفة بعد اختبارها؛ وذلك من أجل التوصل إىل النتائج، ثم إيصال تلك النتائج لآلخرين. 
 
ً
ي تمتلكها الطالبات إلنتاج أو  وعرفم الباحث إجرائيا

نتج قائم توليد فكرة أو تطوير مبأنم: المقدرة العقلية الت 
للحصول عىل فكرة جديدة أو منتج جديد بحيث يحتوي المنتج أو المخرج الجديد عىل مواصفات تؤهلم للقيام 
ي صورة 

ز
ي الفكرة القائمة أو المنتج السابق ويكون المخرج الجديد ف

ز
بمهام إضافية أو جديدة لم تكن موجودة ف

ي أنموذج قابل للحركة أو مجسم أو تج
ز
ي تحصل عليها الطالبات ف

ربة حقيقية. ويستدل عليم: من الدرجة الت 
 الختبار تورنس )

ً
( للتفكي  Torranceاختبار مهارات التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة، األصالة(، وفقا

ي سلطنة عمان. 
ز
 االبتكاري، والذي تم إعداده بناًء عىل مجاالت مسابقات االبتكار الوطنية والمحلية ف

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
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اتيجية سكامتر ثر التدريس وفقا

  سلطنة عمان (Scamper)إلستر
 
  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

 
  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف

 
 "ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، وحل  جع الطلبة عىل إثارة التساؤالت، والتفكي 
َ
اتيجيات حديثة تش ي سبيل البحث عن طرائق واسي 

ز
ف

( اتيجية سكامي 
ي اسي 
ي مواقف جديدة تأئ 

ز
ي Scamperالمشكالت، وتطبيق ما تعلموه ف

ز
اتيجية فاعلة ف ( كاسي 

ي تعتمد 
ي تحفز أفكار  توليد األفكار وحل المشكالت والت 

ي الت 
عىل استخدام مجموعة من أسئلة العصف الذهتز

الطلبة من أجل إضافة مكونات جديدة ألشياء موجودة بالفعل أو تعديلها أو حذف بعض المكونات إلنتاج فكره 
ي قائمة توليد األفكار Michalko ,2000(. وأشار ميشالكو )Eberel,2008جديدة )

ز
( إىل أن الجانب اإلبداغي ف

ي بساطتها؛ ألن الفكرة الجديدة الناتجة عنها هي فكرة موجودة بالفعل حيث يمكن Scamperامي  لسك
ز
(( يتمثل ف

ها إىل فكرة أخرى.   استخدام عرسر طرق رئيسية لمعالجة الفكرة الموجودة وتغيي 
ز 2009وترى نوام ) ي اللغة االنجلي 

ز
اتيجية عرسر أسئلة تمثل الحروف األوىل منها )ف ة( مجتمعة  ي( بأن لهذه االسي 

: االستبدال Scamperكلمة ) اتيجيات هي
(، Combine((، اإلضافة أو الجمع )Substitute(، وهذه االسي 

ي أغراض Minify(، التصغي  ))Mgnifinq(، التكبي  )Modifying((، التعديل)Adaptالتكييف 
ز
، االستخدام ف

تيب Reverseب أو العكس )(، القلElminate(، اإللغاء أو الحذف )Put to Other Usesأخرى ) (، إعادة الي 
(Rearrange( اتيجية طرق من خالل طرح هذه األسئلة )أبو جادو، ونوفل  10( من Scamper(. وتتكون اسي 

2010 :) 
ه؟ أي ماذا يمكن أن يحل محلم وهل يمكن تغيي  مكوناتم Substitute( االستبدال 1 ((: هل يمكن إبدالم أو تغيي 

ي مكان آخر... ماذا لو استخدمنا التلسكوب أو المادة المصنوع 
ز
منها أو جعل قوتم مختلفة أو هل يمكن وضعم ف

 مكان النظارة. 
ز أشياء أخرى أو Combine( اإلضافة أو الجمع 2  ((: هل يمكن استخدام الدمج؟ أي هل يمكن الدمج بينم وبي 

ز األ ز المكونات أو بعض األشياء أو إعادة تركيبم أو الدمج بي  ية إىل كإضافة ساعة رقم…  فكار أو األهداف المزج بي 
 قلم الكتابة. 

ء أي جعلم متوافقا مع أشياء أخرى؟ أي ما الذي يشابهم من Adapt( التكييف )3 ي
(: هل يمكن توفيق السر

ء آخر؟... نعدل المفتاح ليصبح ملعقة.  ي
 األشياء؟ هل يمكن أن نصنعم بطريقة مشابهة لسر

ه بشكل جديد ؟ أو تغيي  لونم أو حركتم أو  (: هل يمكنModifying( التعديل )4 تعديلم؟ أي هل يمكن تغيي 
ين.  ز ي أشياء خاصة بم...نضيف عطر للبيز

ز
ات ف  صوتم أو رائحتم أو شكلم أو أية تغيي 

ء عليم أو الزيادة من تردده أو Magnifinq( التكبي  )5 ي
(: هل يمكن تكبي  حجمم ؟ أي هل ممكن إضافة سر

 عم أو طولم أو سمكم أو قيمتم أو مضاعفتم...دراجة هوائية بقوة دراجة نارية. ظهوره أو قوتم أو ارتفا
ه Minify( التصغي  )6 ز كي 

(: هل يمكن تصغي  حجمم؟ أي ماذا نستبعد منم؟ هل نجعلم أصغر؟ هل نقوم بي 
وتكثيفم؟ أو نجعلم مصغرا؟ أو نجعلم أصغر؟ أو نزيد من انخفاضم؟ أو تخفيض سعره؟ أو جعلم أكي  

 ة...نصنع نظارة بكتلة جرام واحد. بساط
ي أغراض أخرى )7

ز
(: ما هي االستخدامات الجديدة؟ ما هي األماكن االخرى Put to Other Uses( االستخدام ف

ل للكتابة؟ ز ي يستخدم فيها؟ مت  يستخدم؟ وكيف يستخدم؟... ماذا لو استخدمنا مفتاح الميز
 الت 
ن التخلص منم ؟ ما الذي يمكن ازالتم؟ ما الذي يمكن (: ما الذي يمكElminate( اإللغاء أو الحذف )8

 تبسيطم؟... ماذا لو حذفنا الصوت من السيارة؟
 عىل عقب؟ ما الذي يمكن Reverse( القلب أو العكس )9

ً
(: ما الذي يمكن إدارتم ؟ ما الذي يمكن قلبم رأسا

 ؟90و دورنا المثلث بزاوية ؟... ماذا ل180قلبم الداخل اىل الخارج أو العكس؟ ما الذي يمكن تدويره 
تيب )10 ي بنائم أو Rearrange( إعادة الي 

ز
ي شكلم أو ف

ز
(: هل يمكن إعادة تنظيمم ؟ هل يمكن إحداث تغيي  ف
؟ ي
ز السبب والنتيجة؟ أو تغيي  رسعتم أو جدولم الزمتز  تصميمم؟ أو تغيي  شكل العالقة بي 
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  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

 
  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية باهتمامها بتنمية التفكي  ا
ز هذه االسي  ي الذي يمثل أنموذًجا آخر من نماذج حل المشكالتوتتمي   إلنتاج 

حة من ِقبل جليفورد  (( الذي يتكون من تعاقب مجموعة من العمليات المتفاعلة مع تخزين Gilfordالمقي 
ي،  ي وصي 

ي عملية حل المشكالت )الرويت 
ز
الذاكرة، بهدف توعية الطلبة لالتجاهات المعرفية والوجدانية ف

ي العرص الراهن، ف ي اللغة 2010عامر)(. وأشارت آل 2012
ز
( اىل أن مادة الرياضيات هي الطريق إىل التفكي  ف

ز بوضوح التعبي  وإيجازه،   عىل اللغة الدقيقة وتتمي 
ً
 كليا
ً
ي تستخدمها العلوم الطبيعية إذ أنها تعتمد اعتمادا

الت 
ي الذي يجعلها منطقية لوضوح حقائقها وخلوها من ال

 المنطق الرياضز
ً
ي وأيضا

ز
ي تؤثر ف

عوامل الوجدانية الت 
ز واالبتكار.   للتمي 

ً
 واسعا

ً
 مصداقية النتائج مما يجعلها مجاال

(( ذات Gilford( وجيلفورد (Torranceعند مراجعة الدراسات واختبارات التفكي  االبتكاري كاختباري تورنس 
ي 
 والت 
ً
 مهارات التفكي  االبتكاري شيوعا

حاول الباحثون قياسها هي  الصلة بموضوع الدراسة، نجد أن أكي 
وتوصلت بعض الدراسات إىل أن مكونات  )الطالقة، المرونة، األصالة، إضافة التفاصيل، الحساسية للمشكالت(. 

ي ، وصي  ي
(، 2012التفكي  االبتكاري تتضمن ثالث مهارات أساسية هي )الطالقة، المرونة، واألصالة( )الرويت 

 (: 2011قطيط، ويمكن تعريف تلك المهارات كما ذكرها )
هي مقدرة الفرد عىل إنتاج أو توليد عدد كبي  من األسئلة أو األفكار أو االستجابات  :(Fluency  الطالقة )1

، ويمكن تقسيم الطالقة إىل عدة أنواع: 
ً
ي وقت قصي  نسبيا

ز
 اإلبداعية ف

ي بنائها.  طالقة الكلمات: 
ز
وط معينة ف  لرسر

ً
 أي رسعة إنتاج الكلمات أو وحدات التعبي  وفقا

 : .  طالقة التداع  ي المعتز
ز
ي رسعة إنتاج صور ذات خصائص محددة ف

 وتعتز
ي أحد المواقف.  طالقة األفكار: 

ز
 أي رسعة إيراد عدد كبي  من األفكار والصور الفكرية ف

 : ي كلمات. وهي المقدرة عىل التعبي  عن األ طالقة التعبتر
ز
 فكار وسهولة صياغتها ف

ز من  :(Flexibility) . المرونة2 ي مقدرة الفرد عىل إنتاج عدد كبي  ومتنوع من األفكار والتحول من نوع معي 
وتعتز

 الفكر إىل نوع آخر. 
وهي المقدرة عىل إيجاد أفكار جديدة وغي  مألوفة، وتعد مهارة األصالة من أهم  :(Originalityاألصالة ) . 3
ز المبتكر. الم ي تمي 

 هارات الت 
 الدراسات السابقة : 

اتيجية ) : وقد  (2006دراسة البدارين ) ي تعليم التفكي  لدى عينة Scamperهدفت إىل تقضي فاعلية اسي 
ز
( ف

نامج عىل مقدرتهم اإلبداعية ومفهوم الذات للمدارس الحكومية  من الطلبة ذوي صعوبات التعلم، وتأثي  ذلك الي 
ي األردن. وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة ذوي 

ز
ي مديرية تربية وتعليم لواء البادية الشمالية الغربية ف

ز
ف

ي المدارس المذ 
ز
: تجريبية تضم )الصعوبات ف ز  وطالبة 47كورة وتكونت عينة الدراسة من مجموعتي 

ً
( طالبا

، وأظهرت أهم النتائج 50وضابطة تضم )  وطالبة، استخدمت الدراسة اختبار تورنس للتفكي  اإلبداغي
ً
( طالبا

ز والطريقة عىل الدرجة الكلية لمقياس القدرا ز الجنسي  اإلبداعية  تعدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بي 
 والدرجات الفرعية ألبعاده المختلفة. 

ي )   وصتر
اتيجية سكامي  ) (2012وأجرى الرويث 

ي تنمية Scamper: دراسة هدفت إىل تقضي فاعلية اسي 
ز
( ف

ي المملكة 
ز
ي المدينة المنورة، طبقت الدراسة ف

ز
مهارات التفكي  االبتكاري لدى موهوبات المرحلة االبتدائية ف

ي المدينة العربية 
ز
ي المرحلة االبتدائية ف

ز
السعودية، تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات الموهوبات ف

ز تجريبية تضم ( طالبة، استخدمت 27(( طالبة وضابطة تضم )27المنورة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتي 
، وأظهرت أهم النتائج وجود فروق دالة   لصالح المجموعة الدراسة اختبار تورنس للتفكي  اإلبداغي

ً
احصائيا

ي اكتساب مهارات التفكي  االبتكاري. 
ز
 التجريبية ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

) :  (2014وأجرت البدري، هند) اتيجية سكامي 
ي التحصيل Scamperدراسة هدفت إىل تقضي فاعلية اسي 

ز
( ف

ي بغداد، وتكون مجتمع الد
ز
ي ف
ي مادة الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائ 

ز
اسة ر والتفكي  اإلبداغي ف

 ، ز ي مدارس محافظة بغداد الكرخ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتي 
ز
من جميع طالبات الصف الخامس ف

، وضابطة تضم 24تجريبية تضم اتيجية سكامي 
(( طالبة درسن وحدة الكسور والعمليات عليها باستخدام اسي 

اري التحصيل)المعرفة، ( طالبة درسن نفس الموضوعات بالطريقة االعتيادية، طبقت الدراسة اختب21)
)الطالقة، المرونة، األصالة( القبىلي والبعدي، وأظهرت أهم النتائج عدم  االستيعاب، التطبيق( والتفكي  اإلبداغي

 . ي اختبار التفكي  اإلبداغي
ز
 وجود فروق دالة احصائيا ف

ات (2015دراسة آل ثنيان ) ي قائم عىل اسي   يجية سكامي  : وقد هدفت للتعرف إىل فاعلية برنامج تدريت 
(Scamper ة نورة، وتكونت عينة ي لدى طالبات جامعة األمي  ي التعبي  الكتائ 

ز
ز مهارات توليد األفكار ف ي تحسي 

ز
( ف
ز هما: 31الدراسة من) ( طالبة من مختلف تخصصات الجامعة، تطلب تحقيق أهداف الدراسة استخدام أداتي 

، وأشارت أهم نتائجها إىل أن عينة البحث  االختبار التحريري)قبىلي وبعدي(، وبطاقة مالحظة األداء ي الكتائ 
ي مستوى 

ز
ي مع وجود تفاوت ف ي توليد أفكار التعبي  الكتائ 

ز
اتيجية ف حققت مستويات مرتفعة من اإلتقان لكل اسي 

 اإلتقان. 
اتيجية سكامي  ): وهدفت  (2016دراسة محمد )

ي تنمية Scamperإىل الكشف عن فاعلية استخدام اسي 
ز
( ف

ي المتوسط، اعتمد مهارات ا
ي مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثائز

ز
لتفكي  اإلبداغي العلىمي والتحصيل الدراسي ف

ي مدينة الرياض بالمملكة 
ز
ي المتوسط ف

. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثائز ي المنهج التجريت 
: تجريبية بلغ عددها  ز ، وضابطة بلغ 55)العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتي 

ً
( تلميذا

: اختبار التحصيل، واختبار مهارات التفكي  اإلبداغي 58عددها)
ز ، تطلب تحقيق أهداف الدراسة أداتي 

ً
( تلميذا

ي اختباري التحصيل 
ز
، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ف العلىمي

 .  ومهارات التفكي  اإلبداغي العلىمي
اتيجية  ((Abu Saif, Maqablah , 2016 سة أبو سيف ومقابلةدرا : وقد هدفت إىل معرفة أثر استخدام اسي 

( ي األردن، استخدمت Scamperسكامي 
ز
ز مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف العارسر ف ي تحسي 

ز
( ف

ي محافظة 
ز
، تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف العارسر ف ي نة من مأدبا وتكونت العيالمنهج التجريت 

: تجريبية عدد أفرادها ) ز (، اعتمدت الدراسة تطبيق اختبار تورنس 25(، وضابطة عدد أفرادها )22مجموعتي 
ز متوسطات أداء أفراد الدراسة عىل  ، وأظهرت أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  للتفكي  االبداغي

اتيجية التدريس لصالح أداء طالبات المجموعة التجريبية.  جميع مهارات الكتابة اإلبداعية تعزى إىل  متغي  اسي 
) ( (Kaytez and Aytar, 2016) دراسة كايتر  وآيتر  ( Scamper: وهدفت إىل تحليل تأثي  برنامج سكامي 

ي تركيا، تكون مجتمع الدراسة من 
ز
ي عمر خمس سنوات، أجريت الدراسة ف

ز
ز ف التعليىمي عىل إبداع األطفال البالغي 

ي، وتكونت عينة الدراسة من  ي مدينة كانكي 
ز
بية ف ز لمديرية الي  ي عمر خمس سنوات التابعي 

ز
جميع األطفال ف

ز تجريبية عددهم ) ، وضابطة مكونة من )20مجموعتي 
ً
، اعتمدت الدراسة تطبيق اختبار 20( طفال

ً
( طفال

( ، وأظهرت أبرز النتائج أن برنامج سكامي  المقدم للمجموعة التجريبية فعال  (Scamperتورنس للتفكي  اإلبداغي
ز مهاراتهم اللغوية والتواصلية.  ي اإلبداع لألطفال، وتحسي 

ز
 ف

ي تأثي  برنامج سكامي  ( : Khawaldeh and Ali ,2016) دراسة خوالدة وعل  
ز
وهدفت التعرف اىل الفروق ف

(Scamperي األ
ز
، أجريت الدراسة ف ة من ردن، تكون مجتمع الدراس( وبرنامج الثقة المعرفية عىل التفكي  اإلبداغي

، وتكونت عينة الدراسة من ) ز  وطالبة، ضمت المجموعة التجريبية 63طلبة مدارس الملك عبد هللا للتمي 
ً
( طالبا

 وطالبة، )42)
ً
)21( طالبا نامج سكامي  نامج الثقة المعرفية، وتكونت العينة 21( و)Scamper( منهم لي  ( منهم لي 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وطال21الضابطة من)
ً
، وأظهرت أهم النتائج أن ( طالبا بة، اعتمدت الدراسة بناء اختبار التفكي  اإلبداغي
( اتيجية سكامي 

 التفكي  اإلبداغي لطلبة المجموعة التجريبية. Scamperاسي 
ز  ( كان لها تأثي  كبي  عىل تحسي 

) (2017دراسة الشهري وغنام ) ي ضوء برنامج سكامي 
ز
( Scamper: هدفت التعرف عىل أثر تدريس الكيمياء ف

. تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات  ي عىل التحصيل وتنمية مهارات التفكي  العليا، اعتمدت المنهج التجريت 
ي منطقة عسي  بالمملكة العربية السعودية وتكونت عينة الدراسة من )

ز
ي الثانوي ف

( طالبة وزعت 58الصف الثائز
: التجريبية بلغ عددها ) ز ،  ( طالبة درسن28إىل مجموعتي  ي ضوء برنامج سكامي 

ز
وحدة الهيدروكربونات ف

( طالبة درسن الوحدة ذاتها بالطريقة االعتيادية، طبقت الدراسة اختباري التحصيل، 30والضابطة وعددها )
ي 
ز
ومهارات التفكي  العليا القبىلي والبعدي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة ف

 الختباري التحصيل ومهارات التفكي  العليا. التطبيق البعدي 
  وسوينتو وروشماد

( وقد هدفت إىل تحليل  (Apriliani, Suyitno and Rochmad, 2017) دراسة ابريليث 
ي القائم عىل  نموذج الحل اإلبداغي للمشكلة لتخفيف القلق من الرياضيات 

القدرة عىل التفكي  اإلبداغي الرياضز
( ( ي احدى المدارس، Scamperمع تقنية سكامي 

ز
ي إندونيسيا، تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف العارسر ف

ز
ف

: مجموعة تجريبية عددهم ) ز رسوا باستخدام حل المشكالت 20وتكونت عينة الدراسة من مجموعتي 
ٌ
 د
ً
( طالبا

 درسوا بالتعلم القا20(، ومجموعة ضابطة عددهم )Scamperاإلبداعية وتقنية سكامي  )
ً
ئم عىل حل ( طالبا

، وأظهرت أهم النتائج أن تقنية  المشكالت، اعتمدت الدراسة اختبار تورنس للتفكي  اإلبداغي
( ( كان لها تأثي  كبي  عىل تخفيف القلق والتوتر من الرياضيات لدى الطالب، وزيادة القدرة عىل Scamperسكامي 

 الحل اإلبداغي للمشكالت. 
 : تعليق عل الدراسات السابقة

اتيجية سكامي  )بإستعرا
ز أن اسي  ي Scamperض الدراسات السابقة تبي 

اتيجيات التدريس والتفكي  الت 
( من اسي 

ي توليد األفكار، وحل المشكالت، ومعالجة 
ز
ي مواد دراسية مختلفة ف

ز
ز ف  وتناولها عدد من الباحثي 

ً
استخدمت حديثا

 الصعوبات، واستخلص الباحث من الدراسات السابقة المالحظات اآلتية: 
 -( نامج Scamperتبنت الدراسات السابقة مداخل تدريسية متنوعة، فبعض الدراسات استخدمت سكامي  ( كي 

ي مثل دراسة: آل ثنيان) ز وآيي  )2015تدريت  ي 2017(، الشهري وغنام )Kaytez and Aytar ,2016(، كايي 
ز
(، ف

( ي الدراسات المذكورة سكامي 
 
ز استخدمت باف اتيجية أو تScamperحي  ي دروس ومواضيع ( كاسي 

ز
قنية مدمجة ف

المواد الدراسية المختلفة، وتناولت هذه الدراسة مدخل دمج وتوظيف مهارات التفكي  من خالل توظيف 
( اتيجية سكامي 

ي دروس ومواضيع الرياضيات. Scamperاسي 
ز
 ( ف

ز وآ-  ي هدف الدراسة فقد هدفت دراسة كايي 
ز
 Kaytez) يي  واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ف

and Aytar, 2016) ( ي عمر Scamperإىل تحليل تأثي  برنامج سكامي 
ز
ز ف ( التعليىمي عىل إبداع األطفال البالغي 
ي التحصيل والتفكي  

ز
اتيجية سكامي  ف

خمس سنوات، وهدفت الدراسة الحالية اىل تقضي أثر استخدام اسي 
ي الفئة المستهدفة فقد استهدفت دراسة البدا

ز
 Kaytez and(( طلبة صعوبات التعلم، و)2006ريناالبتكاري وف

Aytar ,2016( ي سن خمس سنوات، وخوالدة وعىلي
ز
( الطلبة Khawaldeh and Ali ,2016( األطفال ف

، واستهدفت الدراسة الحالية طالبات الصف التاسع.  ز ز والمبدعي   الموهوبي 
ي إعداد أداة التف -

ز
ت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ف ز  كي  االبتكاري حيث ربطت اختبار التفكي  وتمي 

ي سلطنة 
ز
ي يشارك فيها طلبة المدارس ف

االبتكاري بمجاالت مسابقات االبتكار التعليىمي المحلية والدولية الت 
 عمان. 

ي إثراء الجانب النظري، وتحديد مشكلة الدراسة، وإعداد الخطة   -
ز
استفاد الباحث من الدراسات السابقة ف

ها.  التدريسية واختبار  ي مناقشة النتائج وتفسي 
ز
 التفكي  االبتكاري، وف
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 "                 الشيدي      

ً
اتيجية سكامتر ثر التدريس وفقا

  سلطنة عمان (Scamper)إلستر
 
  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

 
  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ):  منهجية الدراسة ( القائم عىل semi-experimental approachاعتمد الباحث المنهج شبم التجريت 
 تصميم اختبار قبىلي وبعدي لمجموعة ضابطة وأخرى تجريبية وذلك لمالئمتم ألغراض الدراسة. 

ي المدارس :  مجتمع الدراسة وعينته
ز
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف التاسع األساسي ف

ي سلطنة عمان والبالغ عددهن )
ز
ي الفصل 3852الحكومية التابعة لتعليمية محافظة شمال الباطنة ف

ز
( طالبة ف

ي من العام الدراسي 
، وتكونت العينة من اختيار مدرسة معاذة العدوية للتعليم 2017/ 2018الدراسي الثائز

ي المدرسة، 
ز
األساسي من محافظة شمال الباطنة بالطريقة القصدية وذلك لالستفادة من اإلمكانات المتوفرة ف

ز  : )تجريبية وضابطة( من خمس شعب بطريقة عشوائية كما تم اختيار إحدى هاتي  ز ومن ثم تم اختيار شعبتي 
 لتمثل إحداهما المجموعة التجريبية وعدد أفرادها 

ً
ز عشوائيا اتيجية 27)المجموعتي  ( طالبة تم تدريسهن باسي 

( ( طالبة تم تدريسهن بالطريقة 24(، واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وعدد أفرادها )Scamperسكامي 
ز جدول ) بية والتعليم 1االعتيادية، ويبي  ( توزي    ع عينة أفراد الدراسة حسب المجموعة والمدرسة )وزارة الي 

 (. 2018العمانية، 
 ينة أفراد الدراسة حسب المجموعةتوزي    ع ع (1جدول )
 العدد المجموعة

 24 الضابطة

 27 التجريبية

 51 المجموع

 
 :  أدوات الدراسة

ي 2015إلعداد الخطة التدريسية قام الباحث بالرجوع اىل دراسة كل من: الكيومي ) الخطة التدريسية: 
(، الرويت 

ي ) . (، وقد تكونت الخطة التدريسية من إطارين: 2012وصي  ي
 اإلطار النظري، واإلطار االجرائ 

( من 9: للتأكد من الصدق الظاهري للخطة التدريسية، قام الباحث بعرضها عىل عدد )صدق الخطة التدريسية
ز ملحق ) ز إلبداء مالحظاتهم، ويبي  ز عىل الخطة التدريسية. 1المحكمي   ( قائمة بأسماء المحكمي 

ي اختبار تم إعداد هذا االخاختبار التفكي  االبتكاري: 
ز
تبار من قبل الباحث وذلك لغرض قياس مستوى الطالبات ف

التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة، واألصالة( ومن أجل ذلك قام الباحث بالخطوات اآلتية إلعداد االختبار 
 وقياس صدقم وثباتم. 

، ( للتفكي  االبتكاري الذي تضمنتم دراسة Torrance  الرجوع إىل مقياس تورنس ) ي
ي طبقت 2001)الحسيتز

( والت 
ي تضمنها مقياس تورنس 

عىل البيئة السعودية، وتضمن المقياس سبع مواقف تعليمية مماثلة للمواقف الت 
(Torrance ،

ً
ي )ب( وإعادة تطبيق المقياس بعديا

( للتفكي  االبتكاري النموذج الشكىلي )أ(، النموذج اللفظز
ي )ب( والنموذج الشكىلي )ب(. 

 بالنموذج اللفظز
ي،  ي وصي 

ي تطبيقم 2012  الرجوع إىل دراسة )الرويت 
ز
ي طبقت المقياس عىل البيئة السعودية وتمثل ذلك ف

( الت 
 الخامس والسادس، وتناولت الدراسة النموذج الشكىلي )أ( الختبار تورنس 

ز عىل الطالبات الموهوبات للصفي 
(Torrance)بالنموذج الشكىلي )ب 

ً
وتناول المقياس مهارات الطالقة والمرونة  ( االبتكاري وإعادة تطبيقم بعديا

 واألصالة.   
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بابتكارات الطلبة وهي مسابقة التنمية 
ي تعتز
ي تشارك فيها السلطنة والت 

  تحليل المسابقات المحلية والدولية الت 
كة شل ) ، مسابقة رسر سابقة ( للسالمة المرورية، مShellالمعرفية، مسابقة ابتكار الكويت، مسابقة المبتكر الناسر 

كة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة، وقد استخلص الباحث  ، مسابقة جائزة رسر الروبوت والذكاء االصطناغي
: العلوم الطبيعية والرياضيات، األنظمة  ي اختبار التفكي  االبتكاري وهي

ز
خمس موضوعات يمكن تضمينها ف

. الهندسية، الطاقة والنقل، علوم البيئية، والروبوت والذكاء االصط  ناغي
ي صورتم النهائية من ستة أنشطة من نوع السؤال المقاىلي المفتوح ويوضح الجدول )

ز
( المهارات 2  تكون االختبار ف

ي يقيسها اختبار التفكي  االبتكاري. 
 والمجاالت الت 

 مجاالت ومهارات اختبار التفكي  االبتكاري (2جدول )
ي يقيسه مجال االبتكار رقم النشاط

 مهارات التفكي  االبتكاري االمهارة العامة الت 
 

 الطالقة، المرونة طرح األسئلة علوم البيئة 1

 الطالقة، المرونة التنبؤ باألسباب األنظمة الهندسية 2

الروبوت والذكاء  3
 االصطناغي 

 األصالة تنبؤ النتائج

ز اإلنتاج الطاقة والنقل 4  األصالة تحسي 
 المرونة الطالقة، االستعماالت المتعددة الرياضيات 5

 األصالة األسئلة غي  الشائعة العلوم الطبيعية 6
 إجراءات تصحيح اختبار التفكتر االبتكاري: 

ي كل نشاط، بحيث تعظ كل استجابة صحيحة  أوال: الطالقة: 
ز
ي استجاب لها المفحوص ف

تقاس بعدد األفكار الت 
 عالمة واحدة. 

ي ا ثانيا: المرونة: 
: وتقاس بتنوع األفكار الصحيحة الت  ي كل نشاط مع مالحظة ما يىلي

ز
 ستجاب لها المفحوص ف

ي االتجاه أو االهتمام.  -
ز
 الفكرة األوىل ال تعظ درجة للمرونة، ألن المرونة تحول ف

تكرار الفكرة أو التحول أو االهتمام ال يحصل المفحوص عىل درجة إضافية، وتعظ درجة واحدة لكل  -
ي االتجاه أو االهتمام. 

ز
 تحول ف

ز اآلخرين حيث  األصالة: ثالثا:  تقاس درجة األصالة للمفحوص بناء عىل تكرارها بالنسبة الستجابات المفحوصي 
: 0,1,2,3تأخذ درجة من )  ( وذلك كما يىلي

ز  (3الجدول )  تكرار النسبة الستجابة المفحوصي 

 العالمة التكرارات

 0 %9أكي  من 

6%  -  8% 1 

2%  -  5% 2 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 3 %2أقل من 

ي كل نشاط من األنشطة الستة عىل درجات تفصيلية لكل مهارة من مهارات الطالقة ، يحصل 
ز
المفحوص ف

ي يحصل عليها 
والمرونة ، واألصالة ، وتكون درجة التفكي  االبتكاري عبارة عن المجموع الكىلي للدرجات الثالثة الت 

 (. Torrance,1993المفحوص تورنس )

: للتحقق من صدق االختبار تم عرضم قبل تطبيقم عىل مجموعة من (Validityصدق اختبار التفكي  االبتكاري )

ي هذا المجال، وعددهم )
ز
ة ف ز من ذوي االختصاص والخي   إلبداء مالحظاتهم حول الصياغة 11المحكمي 

ً
( محكما

 ،اللغوية، ومناسبة فقرات االختبار لمستوى الطلبة، وتمثيلم لمهارات التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة
، ويوضح ملحق ) ز مي 

َ
الصورة النهائية الختبار التفكي   (2واألصالة( وتم التعديل بناًء عىل مالحظات المحك

 االبتكاري. 

( طالبة 26: لحساب ثبات االختبار فقد طبق عىل عينة مكونة من )(Reliabilityثبات اختبار التفكي  االبتكاري )
ز للتعليم ي مدرسة حني 

ز
ي الفصل الدراسي  2017/ 2018األساسي للعام الدراسي  من طالبات الصف التاسع ف

ز
ف

، وتم حساب الثبات عن طريق االتساق الداخىلي من خالل حساب معامل )كرونباخ ألفا( حيث بلغ معامل  ي
الثائز

بوية، والجدول 0(. 00(، وبمستوى داللة 73.0االرتباط الكىلي لألداة )  ألغراض الدراسات الي 
ً
( وهو ما يعد مقبوال

 ضح قيم معامالت ارتباط اختبار التفكي  االبتكاري. ( يو 3)

 قيم معامالت ارتباط اختبار التفكي  االبتكاري (4جدول )                      

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة

 0.00 0.96 الطالقة

 0.00 0.32 المرونة

 0.02 0.46 األصالة

 00.0 0.73 األداء الكىلي 

 وهذا يعزز صدق 4الجدول )ونالحظ من 
ً
( أن جميع قيم معامالت االرتباط كانت مرتفعة، ودالة إحصائيا

 االتساق الداخىلي ألداة الدراسة. 
 :  إجراءات الدراسة

 :  
ر
 تم تنفيذ الدراسة باالعتماد عل مجموعة من اإلجراءات عل النحو اآلث

بوية والعربية واألجنبية والدراس - ات السابقة المتعلقة بالتفكي  االبتكاري االطالع عىل األدبيات الي 
( اتيجية سكامي 

 (. Scamperواسي 
اتيجية  - ي يمكن تدريسها باستخدام اسي 

استطالع رأي معلىمي ومعلمات الرياضيات حول المشكالت الت 
(  (. Scamperسكامي 

ي يمكن تدريسه -
 ا االجتماع بعدد من معلمات الرياضيات لتحديد عدد من المشكالت والموضوعات الت 

( اتيجية سكامي 
 (. Scamperبواسطة اسي 

- ( اتيجية سكامي 
 (. Scamperإعداد خطة الدراسة لتدريس وحدة الحجوم والمساحات وفق اسي 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة  - ز من ذوي الخي  تحكيم خطة الدراسة للتحقق من صدقها الظاهري بعرضها عىل عدد من المحكمي 
ي مناهج وطرائق تدريس الرياضيات. 

ز
 واالختصاص ف

 التفكي  االبتكاري.  إعداد اختبار  -
حساب الثبات الختبار التفكي  االبتكاري عن طريق االتساق الداخىلي من خالل حساب معامل )كرونباخ  -

 الفا(. 
ق األوسط ملحق  - (( وكتاب تسهيل مهمة باحث 3الحصول عىل كتاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة الرسر

بية والتعليم العمانية(، ملحق )  (. 4)وزارة الي 
ز عشوائيا من المدرسة لتنفيذ تحديد ع - ينة الدراسة، باختيار مدرسة بالطريقة القصدية واختيار شعبتي 

 الدراسة. 
 تطبيق االختبار القبىلي للتفكي  االبتكاري عىل أفراد العينة.  -
- ( اتيجية سكامي 

 (. Scamperتدريب المعلمة عىل التدريس والتفكي  باستخدام اسي 
)تدريس المجموعة التجريبية لوحدة  - اتيجية سكامي 

(، Scamperالحجوم والمساحة باستخدام اسي 
 وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية. 

 تطبيق االختبار البعدي للتفكي  االبتكاري عىل أفراد العينة.  -
، الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  - ي استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة بواسطة برنامج حاسوئ 

(SPSS) .ومن ثم استخالص النتائج ومناقشتها ، 
 :نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول والذي نص عل

 عند مستوى داللة )
ً
اتيجية سكامي  ) α≤)0.05هل هناك أثر دال إحصائيا

ي تنمية Scamperالستخدام اسي 
ز
( ف

ي تدريس مادة الرياضيات مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ 
ز
 التفكي  االبتكاري لدى طالبات الصف التاسع األساسي ف

ز جدول ) ي مهارات التفكي  االبتكاري )الطالقة، والمرونة، واألصالة( 5يبي 
ز
( نتائج اختبار "ت" لحساب التكافؤ ف

 .  واألداء الكىلي
ي مهارات التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة، األصالة( لحساب التكافؤ ( نتائج اختبار "ت"5جدول )

ز
 ف

المتوسطات  المجموعة المهارة
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

قيمة "ت" عند 
 (49درجة حرية )

مستوى 
 الداللة

 الطالقة
 التجريبية
 الضابطة 

18.83 
18.46 

3.98 
4.24 

0.32 0.75 

 المرونة
 التجريبية
 الضابطة

11.46 
10.96 

2.45 
2.72 

0.68 0.50 

 األصالة
 التجريبية
 الضابطة

4.25 
4.46 

2.00 
2.87 

0.31 
 

0.77 

األداء 
 الكىلي 

 التجريبية
 الضابطة

34.54 
32.76 

6.41 
8.21 

0.85 0.40 

 عند مستوى داللة 10يتضح من الجدول ) 
ً
ي مهارات التفكي  α( ≤ 0.05( أن قيمة" ت" غي  دالة احصائيا

ز
( ف

ز متوسط درجات طالبات  ، مما يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  االبتكاري واألداء الكىلي
، وهو بمثابة  ي اختبار التفكي  االبتكاري القبىلي

ز
ز متوسط درجات المجموعة الضابطة ف المجموعة التجريبية وبي 

ي الدراسة قبل التجربة. ولإلجابة عىل السؤال 
طة بم تم الرئيس، واختبار الفرضية المرتبمؤرسر عىل تكافؤ مجموعت 
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اتيجية سكامتر ثر التدريس وفقا

  سلطنة عمان (Scamper)إلستر
 
  مادة الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع ف

 
  تنمية التفكتر اإلبتكاري ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات الصف التاسع عىل اختبار التفكي  القبىلي 
ز جدول ) ي مهارات )الطالقة، المرونة، واألصالة( وبي 

ز
 ( ذلك. 6والبعدي ف
 اء طالبات الصف التاسع عىل اختبار التفكي  القبىلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألد (6جدول )

ي مهارات )الطالقة، المرونة، واألصالة(
ز
 والبعدي ف

 المهارة العدد المجموعة

 التفكي  البعدي التفكي  القبىلي 

المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الضابطة

24 

 5.10 22.58 4.00 18.83 الطالقة

 3.10 12.17 2.45 11.46 المرونة

 2.40 6.00 2.01 4.25 األصالة

 6.83 40.75 6.40 34.54 األداء الكىلي 

 التجريبية

27 

 6.53 27.96 4.20 18.46 الطالقة

 3.60 15.42 2.72 10.96 المرونة

 3.13 8.23 2.87 4.46 األصالة

 9.85 51.65 8.20 32.77 األداء الكىلي 

ي اختبار 6يالحظ من نتائج جدول )
ز
ي المتوسطات الحسابية ألداء طالبات الصف التاسع ف

ز
( وجود فروق ظاهرية ف

اتيجية  ي استخدمت اسي 
التفكي  )الطالقة، المرونة، واألصالة( البعدي إذ حصلت المجموعة التجريبية الت 

ي بلغ )Scamperسكامي  ) ي مهارة الطالقة و 27.96( عىل متوسط حسائ 
ز
ي ( ف هو أعىل من المتوسط الحسائ 
ي درست بالطريقة االعتيادي ة إذ ب لغ )

ي مهارة المرونة حصلت المجموعة 22.58للمجموعة الضابطة الت 
ز
(، وف

ي للمجموعة الضابطة اذ بلغ 15.42التجريبية عىل متوسط حساب ي بل غ ) ( وهو أعىل من المتوسط الحسائ 
ي مهارة األصالة حصلت المجموعة  12.17))

ز
ي قدره )وف ( وهو أعىل من 8.23التجريبية عىل متوسط حسائ 

ي للمجموعة الضابطة إذ بلغ ) ي األداء الكىلي الختبار التفكي  حصلت المجموعة 6.00المتوسط الحسائ 
ز
(، وف

اتيجية ) ي درست باستخدام اسي 
ي قدره )Scamperالتجريبية الت  ( وه و أعىل من 51.65( عىل متوسط حسائ 

ي للم ي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ )المتوسط الحسائ 
(.                                                                                                    40.75جموعة الضابطة الت 

ز المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ( تم استخدام α≤0.05ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بي 
ي الجدول )ANCOVAالتباين المصاحب األحادي )تحليل 

ز
ي كما ف

 (. 7( وجاءت نتائج تحليل التباين عىل النحو اآلئ 
( إليجاد داللة الفروق عىل أداء طالبات الصف ANCOVAتحليل التباين المصاحب األحادي ) ( 7جدول )

ي اختبار التفكي  االبتكاري )الطالقة، المرونة، واألصالة( 
ز
اتيجية التدالتاسع األساسي ف  ريسباختالف اسي 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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ز
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
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ي م
ز
ز أجنحة المروحة، وكذلك مقدرة الطالبات ف وع تطويوتغيي  االتجاه، وتعديل الزوايا البينية بي  ر عجلة رسر
 دراجة هوائية باستخدام التصغي  والتكبي  وزيادة السمك وتعديل محاور االرتكاز...الخ. 

 
 

: مهاة المرونة: 
ً
 ثانيا

ي مهارة المرونة إىل أن تبادل 
ز
يعزو الباحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية عىل طالبات المجموعة الضابطة ف

ز الطالبات أدى إىل  ي مواجهة األنشطة بي 
ز
التعرف عىل أفكار متعددة ومتنوعة حفزت المقدرة عىل المرونة ف

 المشكالت. 
: مهارة األصالة: 

ً
 ثالثا

اتيجية سكامي  )
ي تمنية مهارة األصالة إىل استخدام scamperويعزو الباحث إرجاع داللة الفروق لصالح اسي 

ز
( ف

ي سجل النشاط الجماغي كالتغيي  ( المscamperاألسئلة التشجيعية الخيالية لمكونات سكامي  )
ز
وضحة ف

واالستبدال والتكبي  والتصغي  واإلضافة والحذف...إلخ، األمر الذي ساعد الطالبات عىل إنتاج أفكار وحلول 
ي مشاري    ع الكمة العمانية، وتصميم شعار 

ز
خيالية وابتكاريم ويعزز ذلك مقدرة الطالبات عىل ابتكار أفكار أصيلة ف

، وتطوير الدر  ي
. رياضز  اجة الهوائية باستخدام أسئلة سكامي 

ي تنمية مهارات التفكي  االبتكاري )األصالة، الطالقة، والمرونة( مع عدة دراسات  
ز
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة ف

ي)Khawaldeh and Ali ,2016كدراسة: خوالدة وعىلي ) ي وصي 
ي أشارت إىل فاعلية  ،(2012(، الرويت 

والت 
اتيجية سكامي  )

ي تنمية التفكي  اإلبداغي واالبتكاري، واختلفت مع دراسة البدري)scamperاسي 
ز
ي 2014( ف

( والت 
 . ي اختبار التفكي  اإلبداغي

ز
 أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

حاتالتوصيات   : والمقتر
اتيجية سكامي  ) -

ي Scamperإعداد دورات تدريبية لمعلىمي ومعلمات الرياضيات حول استخدام اسي 
ز
 ( ف

 تدريس حل المشكالت الرياضية. 
ز والمعلمات عىل إدخال مشكالت حياتية مبتكرة ومرتبطة ببيئة الطلبة عند تدريسهم لمادة  - تشجيع المعلمي 

 الرياضيات. 
- ( اتيجية سكامي 

ي مناهج الرياضيات. Scamperتدريب الطلبة عىل استخدام اسي 
ز
 ( ف

، ومواد إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية عىل مراحل درا - ز العارسر والحادي عرسر سية مختلفة كالصفي 
 دراسية أخرى. 

- ( اتيجية سكامي 
ات معرفية أخرى  Scamperإجراء دراسات وأبحاث حول أثر استخدام اسي  ي متغي 

ز
( ف

ات وجدانية كالتوتر والقلق واالتجاه.   كالتفكي  الناقد وحل المشكالت الرياضية، ومتغي 
ي مجاالت ربط مناهج الرياضيات بالتفكي  اال  -

ز
بتكاري من خالل طرح موضوعات حياتية متجددة ومتعمقة ف

 .  االبتكار كالطاقة المتجددة، المياه، الروبوت والذكاء االصطناغي
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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