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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع  4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  ]أثر 
 
ف

بية اإلسالمية   التر
 
  األردن[ األساس  ف

 
 ف

 
 وفاء سليمان عوجان[ كتورة: د إعداد ال]
 [واآلداب بالرسكلية العلوم   -جامعة القصيم  -أستاذ مشارك ]

 
 
 

 الملخص
ي التدريس  4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  هذه الدراسة إىل تقصي أثر هدفت

ز
عىل تحصي  ف

بية اإلسلمية ي الي 
ز
ي  وتكونت عينة  طاللات الصف السابع اخأساسي ف ي اخأردن  تم ايتيار التصميم التجريت 

ز
ف

ز ومجموعة ضابطة  تم التأكد 91الدراسة من )ن= ز تجريبيتي  ز عىل ثلث مجموعات  مجموعتي  ( طاللة موزعي 
ز باستخدام نموذج   ز التجريبيتي  من تكافؤ المجموعات الثلث تل  اللدء بالدراسة  درست إحدى المجموعي 

(  والمجموعة الضابطة درست 31وعددها )ن= 4MATواخأيرى باستخدام نموذج  ( 30كولب وعددها )ن=
ي  وأشارت النتائج اىل وجود30بالطريقة االعتيادية وعددها )ن=

ز
  دالة فروق (  تكونت اخأداة من ايتل ار معرف

ذج وطريقة نموذج "كولب" مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نمو  4MATلك  من طريقة نموذج 
4MAT  4لك  من طريقة نموذج  دالة فروق وطريقة نموذج "كولب" ووجودMAT  "وطريقة نموذج "كولب

 لصال  طريق نموذج فورمات. 
  التعليم االساسي   4MATأساليب التعلم  نماذج أنماط التعلم  نموذج كولب  نموذجالكلمات المفتاحية: 
 جامعة القصيم. 

Abstract 
This study aimed to investigate the effect of using the Kolb model and 4MAT model in teaching on 

the achievement of the seventh grade students in Islamic education in Jordan. The experimental design 

was chosen, and the study sample consisted of 91 students distributed into three groups, two 

experimental groups and a control group. Equivalence was ensured. The three groups, before starting 

the study, studied one of the two experimental groups using the Kolb model and its number is (n = 30), 

and the other using 4MAT model and its number is (n = 31), and the control group studied using the 

usual method and its number (n = 30), The tool consisted of a cognitive test, and the results indicated 

that there are significant differences for both 4MAT model method and the “Kolb” model method 

compared with the regular method in favor of the 4MAT model method and the Kolb model method 

and the existence of significant differences for both 4MAT model method and the Kolb model method 

in favor of 4MAT model. 

Key words: Learning Styles, Models of Learning Styles, Kolb model, 4MAT model Basic Education, 

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 المقدمة
ز فالكثي   تعلم أساليب العلماء بدراسة اهتم ز يعانون المتعلمي  ي  صعوبة من من المتعلمي 

ز
 وإدراك فهم ف

ز  جديدة  ومعرفة معارف ي  يساعدهم طلبتهم تعلم خأساليب المعلمي 
ز
معهم  تتلءم تدريس طرق ايتيار ف

ز  عىل وتساعد ز  وتد أشارت "هام " إىل ظهور أداء تحسي  ي  العلماء من عدد المتعلمي 
ز
 أساليب دراسة بدأوا ف

  هؤالء التعلم  كان اهتمام
 
ي  العلماء منصلا
ز
أو   Learning Processesالتعلم  عىل دراسة عمليات اللداية ف

)هام    Learning stylesالتعلم  مر لدراسة أساليبثم تطور اخأ    Study Processesالدراسة  عمليات
النمرية مما يفرس ظهور عدد كبي  من  والمرجعيات فيما بينهم باخأساليب واخأدوات واخأطر (  وتد ايتلفوا2019

ات والنماذج ي  التصنيفات والتفسي 
ز
 لها  والعملية التطبيقية االستخدامات كما تعددت التعلم  أساليب مجال ف

(Dawson, 2019; Kaewkiriya, 2017; Kolb, 2013) . 
ز اخأفراد ايتلف وجود عىل اللحثية الجهود نتائج أكدت ي  بي 

ز
اخأنشطة  من التعلم عملية تعلمهم  وتعتي   طريقة ف

ي 
ي ) العق  بها يقوم المعقدة الت  " و"داوسن" أن نتائج Reynolds, 1997البرسر (  وتد وض  ك  من "عدىلي

ز  اخأبحاث الحديثة ز ولكنهما متكاملي  ز مختلفي  ي الدماغ وعلم اخأعصاب تشي   إىل  أننا نمتلك أسلوبي 
حول نصفز
ي معالجة المعلومات: 

ز
ي (أحدهما يطي  ف

ز
ي تتشك  منها اخأنماط ويتم ذلك ف

يطوة إثر يطوة( يحل  اخأجزاء الت 
ي 
ز
ي اخأنماط؛ ويتم ف

ي يبتز
ي ومكائز

  وتد النصف اخأيمن من الدماغ النصف اخأيرس من الدماغ  واخأسلوب اآلير علئف 
ز الستكشاف التطبيقات الصفية لها  بويي 

ز الي   ,Adili, 2017; Dawsonحرك االكتشاف الرغلة واإلثارة بي 
ي  بعض والعصبية المعرفية النفسية (  وأوضحت الدراسات(2019

ي  تحدث اآلليات الت 
ز
 من معينة جوانب ف

ي الدماغ   أعط مما عملية التعلم  أثناء البرسر
 
 ثم الخارجية؛ اإلدراك والتفاع  مع البيئة لعمليات أوض  بعدا

عىل  وهناك دالالت الذاكرة  داي  وتخزينها وتنميمها والمعارف المعلومات إنتاج وإنتاج وإعادة معالجة
ز  فالمتعلمون للفروق الفردية مساحات واسعة ز المتعلمي  ي  يتلاينون بي 

ز
هم تعلمهم وإبداعهم مجاالت  ف  وتفكي 

ي  الفرد فوجود تدراتهم واحتياجاتهم  لفوتخت
ز
يتعدى اىل  تعليمية؛ ب  بيئة عىل يعتمد فقط ال تعليىمي  موتف ف

ات الخصائص ز  Blair and Judah, 1990;Irfan and  Almufadi and)والعميقة المعقدة الشخصية والمي 
Brisha, 2016;Kolb and Kolb, 2013)ز  معمم ما زال "ذلك من الرغم ؛ وعىل  بالفلسفة يتمسكون المعلمي 

ي  التقليدية التعليمية
ز  لجميع واحد تنادي بأسلوب الت   صعوبة من الطلب الكثي   عائز  لذلك ونتيجة المتعلمي 

ي 
ز
ي  الطريقة المادة؛ خأن فهم ف

قدم الت 
ُ
بية وزارة  (التعلم لديهم" ونمط تتفق ال المادة هذه بها ت  اخأردنية  د.ت  الي 

ي  عامة أساليب مثالية وجود وعدم  14)
ز
 تعلمهم فأساليب أساليب ايتلف عىل الطللة جميع تناسب التعليم ف

هم )العزاوي   تعلم وأساليب تتطابق تعليمية  (. 2019زيد   ؛ أبو2016؛ عبيسة 2020طللة تد ال تناسب غي 
ي  التعليم جودة معايي   كما أصلحت

 الفروق مراعاة أهميةوالوطنية تركز عىل  العالمية الهيئات بها تنادي الت 
ي  الفردية
ز
ز  التعلم أساليب ف ز  بي  ي  بالطريقة يتعلم الحق أن متعلم فلك  المتعلمي 

 بشك  بها يتعلم أن يستطيع الت 
 (. 2016أفض  )عبيسة  

ي دراستهم أن ظهور نمريات أساليب التعلم كان لها اخأثر الواض  عىل مديلت 
ز
ز "اكتاس" و"بلجن" ف بي 
ي 
ي عملية التعليم من المدي  المتمركز حول المعلم  وعمليات ونواتج عمليت 

ز
التعلم والتعليم  وتحول االهتمام ف

إىل المدي  المتمركز حول المتعلم  وأجريت الدراسات حول كفاءة عملية التعلم ونواتجم وأثبتت يطأ 
ه كالوعاء الفارغ  يصب فيم ال ي وتعتي 

ي كانت تنمر للمتعلم كمتلف 
 علم المعلوماتمالفرضيات واالعتقادات الت 

Aktas and Bilgin,  2015) .) 
ز  لدى للتعلم اخأساليب المفضلة وتساعد ي  المتعلمي 

ز
ز  ف  وطرق مع أساليب متوافقة إذا كانت التعليم تحسي 

ي المدارس  التدريس
ز
ي  يسهم مما ف

ز
؛ 2020المعرفية )ابو نرجس   النجا  والزيادة من عالية مستويات تحقيق ف

 .(2016ذنيلات  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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  ز  المفضلة تزود التعلم "السليم" و"عيس" أن أساليبكما بي   محتوى تنفيذ من تمكنهم مناسلة بأطر المعلمي 
ي  طرق بعدة المختلفة المواد

ز
اتيجيات توسيع وتسهم ف ز مع من عدد أكي   التدريسية بما يناسب االسي   المتعلمي 

" و"كوستلس" أن . ووض  (AlSaleem and Issa, 2019)التعليمية المفضلة  أساليبهم ايتلف "سلفسي 
 التعليمية المواتف من وفعالية أفض  بكفاءة التعلم مواتف إدارة عىل الطلب تساعد المفضلة التعلم أنماط
ي 
  وأشار "باباس" و"يوسف" إىل أن (Sylvester and Kostelis, 2017)تعلمهم  أساليب تدعيم فيها يتم ال الت 

ز  معرفة ز  الفردية الفروق إدراك من مكنهمت المفضلة التعلم بأنماط المعلمي  ي  مما يساعد الطلب بي 
ز
اكتشاف  ف

  (. ,Yusuf, 2018 Pappas ;2014الضعف ) نقاط القوة وعلج نقاط واثراء
ام ز "السليم" و"عيس" أن احي   اإليجابية االتجاهات تنمية إىل للطلب يؤدي المفضلة التعلم أنماط كما بي 

ز تحصيلهم لديهم ز  لإلنجاز ودافعيتهم الدراسي  وتحسي   AlSaleem and)المدرسة  نحو اتجاهاتهم وتحسي 
Issa, 2019) . 

ي 
ز
ز بدأوا ف بويي 

ي  التعلم أساليب دراسة وضحت ك  من "عبيسة" و"هام " أن العلماء الي 
ز
ي  أوتات ف

ز
امنة وف ز  مي 

ي  وزملؤه مارتون" "مختلفة  وتد ظهر مناطق
ز
ج ف ي  "بيجز"   وظهر1986عام  بالسويد جوتني 

ز
 وزملؤه ف

اليا عام  نيوكاست  ت اخأبحاث1987بأسي  ز  (. 2019وهام    2016ل"كولب" )عبيسة   الرائدة   وظهرت وتمي 
 محددة المعلومات بطريقة ومعالجة إلدراك الفرد أو تفضي  إىل استعداد تشي   التعلم أنماط أن أوض  "كولب"

 ن اتي   وتد الجديدة  المعرفة وبناء فهم عىل يؤثر ما وهو
 
   Kolb’s Learning stylesخأنماط التعلم موذجا

(Kolb and klob 2005)ز  "كولب" االهتمام من نموذج   وجد بويي 
ز والي  ي  اللاحثي 

ز
 عىل مدى عقدين الغرب ف

ز  ي اللحوث ماضيي 
ز
ي  التعلم نموذج يرون أن النفس علماء خأن وذلك النفسية  والدراسات تجلت ف

ائ   الخي 
ي المجال والتطبيق باالهتمام جدير وهو جيدة ل"كولب" معد بصورة

ز
بوي  وتقول ك  من "عبيسة"  ف الي 

اال أن  "كولب" بنموذج الغربية واهتمام كثي  من الدراسات التعلم أسلوب مفهوم و"هام " أنم رغم انتشار
 (. 2019وهام    2016أهملتم )عبيسة   العربية الدراسات
ي  كولب" "دافيد اللاحثة أن تستخدم نموذج رأت

ائ  ي خأساليب الخي  ز  من التعلم التجريت  ة بي   تناولت نماذج كثي 
ز  وايتلفها التعلم أساليب وفرست ز وذلك بي   بم حميت الذي الكبي   االهتمام أهمها:  من أسلاب لعدة المتعلمي 
ي  "كولب" نمرية

ز
ي  والكم من الدراسات النمرية والميدانية التعلم ف

ي  عينات عىل أجريت الت 
ز
 من بيئات ف

ي الدول الغربية  ويلفيات مستويات
ز
 ومصداتية النمرية موثوتية أن لهذه يشي   مما ثقافية مختلفة ومتنوعة ف

ين من أكي   مدى عىل عالية  النماذج من ويعتي   النمرية  لهذه وتوي صلب يؤكد عىل وجود بناء ومما سنة  عرسر
ز  من الكثي   الهامة وتد شجع ز  وكلار المختصي  ز الغربيي  ي  النمرية النماذج من أفض  بأنم اإلترار عىل اللاحثي 

 الت 
ة عىل بناء   المعلومات التعلم ومعالجة عملية تفسي   تناولت  تعم  مستمرة ديناميكية عملية وفق والتجربة الخي 
 ;Abdulwahed and Nagy, 2009; Claxton and Murrell, 1987)بيئتم منهم الفرد مع تكيف عىل

Cardona, 2016; Johnson and Christensen, 2019; -ZapataDawson, 2019  Eichler and 
Kumar, R., 2019; Levine, 2020) . 

ي  اخأثر الحالية الدراسة تبنتم الذي كولب" "لنموذج وتد كان
ز
ي  الحديثة النماذج من العديد ظهور ف

ز
 أساليب ف

"   كنموذج "برينس التعلم  ي
 Application Techniques (4MAT)  Mode4مكارئ 

بنت نموذجها عىل نموذج "ديفيد كولب" وتفيد نمريتها بأنم يتعلم اخأفراد المعلومات الجديدة ويواجهون وتد 
 للتخطيط وح  

 
 فعاال
 
 علجيا

 
: المشاعر أو التفكي   وتمث  نمريتها نموذجا ز أي أوضاع جديدة بإحدى طريقتي 

 لتخطيط
 
ات المشكلت  ونماما ز  وي  هت التعلم ذي المعتز  يي  ي صورة للمعلمي 

ز
م بتدريس المفاهيم وتقديمها ف

اتيجيات   ;McCarthy, 1987; McCarthy, 2000; McCarthy and McCarthy, 2003)اسي 
McCarthy and McCarthy 2006) . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 )العصيىمي   ي ياصة عىل المستوى العرئ 
ز
" أيضا لم يجد االهتمام الكاف ي

ز لللاحثة أن نموذج "مكارئ  وتد تبي 
ورة استخدامها ( بينما أشارت تو 2019 " وضز ي

اتيجية "مكارئ  صيات العديد من الدراسات الغربية إىل أهمية اسي 
ي المواتف الحياتية المختلفة. 

ز
 Irfan, Almufadi, and)خأنها تقدم المحتوى العلىمي بشك  مناسب وتوظفم ف

Brisha, 2016; Kaewkiriya, 2017, Övez and Uyangör, 2016; Promwatcharanon, 2017; 
angtrakun, and Chaiyasang, 2019; Şeker, and Övez, 2018; Tezcan, and Guvenc, Ru

2017; Yusuf, 2018) بوي واستجابة لتوصيات الدراسات ارتأت . بناء عىل مراجعة اللاحثة لألدب النمري الي 

بية اإلسلمية.  استخدام نموذج كولب ونموذج الفورمات اللاحثة دراسة أثر ي تدريس الي 
ز
 ف

 
 شكلة الدراسةم

بية وزارة تحرص ز  والتعليم عىل حث الي  اتيجيات عىل استخدام المعلمي  الحديثة  التدريس اسي 
ي  التنوع ومراعاة الفردية الفروق مع التعام  من حت  يتمكنوا والمتنوعة

ز
المهام  فل تكون الصف داي  القدرات ف

بية للجميع )وزارة واحدة التعليمية فة أكاديمية عىل تدريب طاللات التعليم ت(  .د اخأردنية  الي  وكون اللاحثة مرسر
ي المدارس

ز
وري من كان الموضوع وخأهمية اخأساسي ف اللحث والدراسة  فقامت اللاحثة باستطلع رأي  الضز

بية اإلسلمية اخأكي  صعوبة وخأي صف  ومعرفة الطرق  فات والمعلمات لتحديد مواضيع الي  مجموعة من المرسر
ي ت
ز
فة ومعلمة  وأظهرت 20دريسها  تم تطبيق استلانة استطلعية عىلي عينة توامها )المستخدمة ف ( مرسر

االستجابات المواضيع التالية:)التلوة والتجويد: مخارج الحروف  التلوة والتجويد: مخارج حروف اللسان  
ي الصف السابع اخأساسي  كما أظهر االستطلع أنم

ز
ي  يستخدم يزال ما العمرة  تضاء الصلة  صلة المسبوق( ف

ز
 ف

بية اإلسلمية تدريس ي  الي 
ز
ي  التقليدية الطريقة التعليمية مؤسساتنا ف

ز والحفظ واستمهار تركز عىل الت   التلقي 
ي  الدراسات من العديد وافقت نتائج االستطلع هذا نتائج وتد المعلومات 

المستخدمة  أجريت حول الطرائق الت 
ي تدريس

ز
ي  ف

ز
بية اإلسلمية ف ي تؤكد استخدام طرق تدريس تقليديةالي 

ي ويلف     المدارس والت  ؛ 2020)الشجي 
ي   2011الشديفات   (. 2013؛ المطي 

  تقدم تربوية نفسية أسس وكان ال بد من اللحث عن نماذج تعليمية مستندة إىل
 
  توضيحا

 
 العملية لسي   وافيا

  التعليمية التعلمية
 
  وتعطي إطارا

 
شد عاما ي  المعلم بم يسي 

ز
ي   الخصائص هذه وتتوفر الدروس  تحضي   ف ي نموذج 

ز
ف

اتيجيات تعليمية وفقا لوظائف  لتقديم اسي 
 
 غنيا
 
ا مرسحا ي  كولب والفورمات  إذ يعتي 

اخأيمن  الدماغ نصفز
ز  لدى واخأيرس  Cardona, 2016; Johnson and Christensen, 2019; Kumar, -(Zapataالمتعلمي 

2019; Levine, 2020) . 
ي أوصت باستخدام نموذج كولب )عبيسة  وتد اوصت  

كثي  من الدراسات باستخدامهما فمن الدراسات الت 
 (. (Adili, 2017; Dawson, 2019( و2016وذنيلات والعبوس   2019وهام    2016

ي اوصت باستخدام نموذج الفورمات )العزاوي  
( 2019زيد   ؛ أبو2016؛ عبيسة 2020ومن الدراسات الت 

 (. n,  2015)Aktas and Bilgiو
  تحددت المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال التال  

ي  استخدام نموذج كولب ونموذج الفورمات أثر ما
ز
ي التدريس عىل تحصي  طاللات الصف السابع اخأساسي ف

ز
ف

بية اإلسلمية ي اخأردن؟ الي 
ز
 ف

 التالية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع
بية اإلسلميةاستخدام نموذج كولب عىل  أثر ما ي الي 

ز
ي اخأردن؟ تحصي  طاللات الصف السابع اخأساسي ف

ز
 ف

بية االسلمية استخدام نموذج الفورمات أثر ما ي الي 
ز
ي اخأردن؟ عىل تحصي  طاللات الصف السابع اخأساسي ف

ز
 ف

ي التدريس )باستخدام نموذج كولب أي
ز
ز ف  التحصي ؟لها تأثي  أكي  عىل  ( 4MAT باستخدام نموذج -الطريقتي 
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 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 الدراسة فرضية
 :التالية الفرضية صحة للتحقق من الدراسة سعت
  دالة فروق يوجد ال

 
ز α0.05 ≤داللة ) مستوى عند إحصائيا ز )كولب درجات طاللات متوسطي  ( بي   -المجموعتي 

4MAT ي
ز
 .التحصي  اليتلار اللعدي التطبيق ( ف

 الدراسة أهمية
ي  الحالية الدراسة تتض  أهمية

ز
ي أهدافها  مشكلتها ف

ز
ي  أهميتها وتتجىل وف

ز
ي كم الجهة المستفيدة  ف

ز
 االستفادة وف

 :وهي كالتاىلي 
اتيجيات تراغي 

بية والتعليم والمشاري    ع العالمية من تفعي  اسي  ي الدراسة استجابة لما تنادي بم وزارة الي 
تأئ 

ز الطلب.   الفروق الفردية بي 
  مخططا تربوية وتقدم نفسية أسس نماذج تعليمية مستندة إىل توفر الدراسة

 
  وتوضيحا

 
 العملية لسي   وافيا

  التعليمية التعلمية
 
  وتوفر إطارا

 
شد عاما ي  المعلم بم يسي 

ز
 الدروس.  تحضي   ف

ز وطلب الدراسات العليا الدراسة توفر ز والمهتمي  بويي 
ز  عن معلومات للي  اتيجيتي 

ز  اسي  ز فعالتي  مستخدمتي 
ي  استندتا خأبحاث ودراسات حول وظائف

.  لدى اخأيمن واخأيرس الدماغ نصفز ز  المتعلمي 
ي كولب و الدراسة توفر  باخأنشطة ويشتملن عىل يطوات التدريس وفق نموذج 

ز ز للمعلم غنيي   . 4MATدليلي 
ي إعداد دروس

ز
ز ف ي  المقررات تفيد الدراسة المعلمي 

 .الدلي  دروس وفق نمط بتدريسها يقومون تد الت 

  الدراسة حدود
ي  شعب للصف السابعثلث  عىل طلقت الدراسة

ز
ي مدرسة صافوط اخأساسية للطاللات ف

ز
اخأساسي ف

اخأردن  وتم تدريس )التلوة والتجويد: مخارج الحروف  التلوة والتجويد: مخارج حروف اللسان  العمرة  تضاء 
ي الفص  اخأول من العام الدراسي 

ز
بية اإلسلمية للصف السابع ف -1920 الصلة  صلة المسبوق( من منهاج الي 

2020 . 

 الدراسة مصطلحات
ة الحسية  الملحمة  نموذج كولب:  : الخي  ة وتتكون من أرب  ع مراح  هي اتيجية تستند عىل التعلم بالخي 

اسي 
 يطوات؛ يتم رسر  أرب  ع (. وهي 2019 التأملية  والمفاهيم المجردة  والتجريب النشط  )الذنيلات والعياضة 

ات التجارب بداية بلعض ويتم ربطها جديدة تعليمية مادة بك  المتعلقة اخأفكار والمعلومات الشخصية  والخي 
 (  ويتي 2)النمط ومرتب وهو ما يوافق منمم بأسلوب والمعلومات ثم توض  اخأفكار  1)وهو ما يوافق )النمط

الخاصة ونمرياتهم  استنتاجاتهم ليكونوا والموضوعات واستيعابهم للمعلومات فهمهم بعد الطلب أمام الفرص
 بعد المعرفة إىل إيجاد والتوص  والتجريب عىل االكتشاف الطلب (  ثم يتم تشجيع3هو ما يوافق )النمطو 

ة التجربة وتحوي  معايشة ي  الخي 
 . 4)وهو ما يوافق )النمط اكتسبوها الت 

4MAT : اتيجية ي  تصنيف تستند إىل تعليمية/تعلمية اسي 
ي أساليب مكارئ 

ز
يطوات    أرب  ع وهي  التعلم  الرباغي ف

ز  يطوة ك  الدماغ   من اخأيرس للنمط واخأيرى الدماغ  من اخأيمن للنمط موجهة إحداهما علارة مرحلتي 
ز الطلب وإثارة دافعيتهم من يلل الملحمة والتأم   تطوير المفهوم  التجريب النشط  : تحفي  والخطوات هي

ات المادية المحسوسة بالتطبيق.   والخي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 الدراسة
 / إعداد اللاحثة.  4MATتصميم المواضيع الدراسية حسب نموذج "كولب" و نموذج 

/ إعداد اللاحثة.  ي
ز
 ايتلار التحصي  المعرف

 اإلطار النظري
ض أن تساعد الفرد عىل التعلم بشك  أفض   تهتم أنماط التعلم ي يفي 

وتشم   بطرق التعلم المختلفة الت 
 يتفاعلون معم للتعام  مع التعليم أساليب

 
 معينا

 
 المعلومات الفردية. ويعتقد أن اخأفراد يفضلون أسلوبا

(ce, Kehagias and Greece, 2005Manolas, Gree).  
" أنم بالرغم من ي ي  النمرية المداي  تعدد ويوض  "علد الواحد" و"ناج 

 أنم من إال التعلم تناولت أنماط الت 
ي الخلفية وتشابهها النماذج هذه تداي  الميدانية الدراسات أثبتت والتطبيقية العملية الناحية

ز
النمرية  ف

(Abdulwahed and Nagy, 2009) . 

 Learning styles Kolb’sالتعلم  ألساليب كولب" "ديفد نموذج
ي  التجريبية التعليمية وض  "كولب" نمريتم

ز
:  التعلم  1984عام كتابم ف ي  التعلم مصدر التجربة هي  التجريت 

   Experiential Learning: Experience as the source of Learning and Developmentوالتطور
 للتطبيق يرتكز عىل ثلثة محاور هي بناء التعليم أثناء التجربة  أهمية النشاط يلل التعلم  

 
 عمليا

 
وتدم نموذجا

ز المتعلم والبيئة   Kolb and Klob, 2005; Kolb, 2014; Kolb, Kolb)وأن الذكاء يحص  نتيجة التفاع  بي 
and Alice, 2013) . 

ي التجر  التعلم أطلق "كولب" اسم نموذج ي  النموذج أو يت 
ائ    الذي يتناول أساليب عىل نموذجم الخي 

 
 التعلم تأكيدا

ة عىل ي  الرئيسي  والتجربة دور الخي 
ز
ي  النماذج المعرفية بقية عن واليتلفم التعلم  عملية ف

 العلماء تدمها الت 
 (. 2019 اآليرون )الذنيلات والعياضة 

ي يتم فيها إيجاد 
ة  ويوض  ويعرف "كولب" التعلم بالعملية الت   يحدث التعلم أن المعرفة انطلتا من الخي 

ات المتعلم يدرك عندما ي سلسلة  المواتف اىل وينقلها الجديدة الخي 
ز
ز أن أساليب التعلم تمر ف الجديدة  وبي 

ي تجربة جديدة  تليها الملحمة وتمهر  
ز
متصلة تلدأ من التجربة المادية وتعم  برأيم عىل انغماس المتعلم ف

وملحمة تجربة المتعلم الجديدة  تليها تحديد المفاهيم المجردة أي وصول المتعلم لنمريات ترسر  كمراتلة 
ي ح  المشكلت واتخاذ القرارات )ذنيلات والعبوس  

ز
الملحمات  ثم التجريب العمىلي باستخدام النمريات ف

2016).  
 بلعدين  وتستطيع أن

 
ي اللعد اخأول كما هو واض تستخدم نمرية كولب ذات المراح  اخأربعة نموذجا

ز
ي تفكر ف

ز
  ف

 (2019( )هام   1الشك  )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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  من ويتكون :االدراك اخأول:  متتابعة ومتصلة  اللعد رباعية دورة شك  يمهر نموذج "كولب" عىل  تلدأ تطبي 
ة   Abstractالمجردة بالمفاهيم وتنت ي   (CE)ب  لها ويرمز Concrete Experienceالحسية  بالخي 

Conceptualization  ويرمز لها ب(AC)   ز من مهمة الملحمة ي يعتمد عىل المهمة  يلدأ من اليمي 
واللعد أفف 

:  المتأملة وينت ي إىل اليسار بمهمة التجريب النشط  بينما يمتد اللعد
 
ي رأسيا

 ويتكون المعلومات:  معالجة الثائز
ز  من  بالتجريب الفعال أو ( وتنت ي ROويرمز لها ) nObservatio Reflectiveالتأملية  بالملحمة تلدأ تطبي 

 (. Kumar, 2019)  (AE)لها ويرمز  Active Experimentationالنشط 
ي أعىل المحور التجربة الحسية أي الشعور والمفاهيم  

ز
ويعتمد عىل التفكي  والشعور حيث يكون الشعور ف
ي أسف  المحور أي يفكر )مشاعر متحكم بها(

ز
 (. (Kolb and klob 2005 Dawson, 2019 المجردة ف

ز  يعتمد نموذج "ديفيد كولب" عىل ز آيرين : نوعي  ؛ إضافة إىل نهجي  التجربة المادية والتجريد المفاهيىمي
 : ي وحسب نموذج "كولب"  يجب أن تندمج اخأنماط  المشاهدة التأملية والتجريب النشط  للتحوي  التجريت 

ي عملية التعلم المتكاملة 
ز
 (. (Aktas and Bilgin, 2015اخأربعة ف

وتعتي  أنماط التعلم يليط من اخأساليب الفردية الُمفضلة ويحاول اخأفراد استخدام اخأساليب اخأربعة جميعها  
ي أنماط التعلم وهي 

ويمي  اخأفراد إىل تطوير نقاط القوة بأسلوب  هم الستيعاب التجربة ولتحويلها  وبالتاىلي وتأئ 
ي شك  )التجميع وااليتلف واالس 

ز
 .(2019( )هام   2تيعاب والتكيف كما يمهر ف

 
ي Divergingالتلاعدي  إل أربعة أنماط هم:  " المتعلمي   وصنف "كولب   Assimilating  واالستيعائ 

ي   Accommodating (2005 , A and Kolb, D,Kolb .)  والتوأمي Convergingوالتقارئ 
ي صناعة 

ز
ة والتجريب النشط  ويفيد ف

ة
ز بالَمفاهيم المجرد " أن أسلوب التجميع يتمي  ز

" و "جنكيز  "هيىلي
ز وبي 

ي لح  المشكلت  
جربة وأسلوب االيتلف يمي  للتالتطبيقات العملية لألفكار واستخدام االستنتاج المنطف 

ي عرض اخأفكار وتحلي  اخأشياء من منمور مختلف  
ز
 بأنم تخيىلي  ويفيد ف

ز ة  ويتمي   الملموسة والُمشاهدة التأملية
ات الملموسة  ف يستخدم الخي  ي  وأسلوب التكية

وهو تادر عىل عم  نماذج نمرية عن طريق االستدالل االستقرائ 
 من القراءة والدراسة )

 
ي االندماج الفعال مع العالم  ولفع  اخأشياء بدال

ز
ة  ويفيد ف y and Healeوالتجارب الفعلية

Jenkins, 2016 .) 
ي  المختلفة البينية العمليات لبيان التعلم أسلوب النفس مفهوم علماء وظف

تفاعلم  أثناء الطالب يستخدمها الت 
ي  الموتف مع

ات تطويره من تمكنم التعليىمي  أو الت  ي  بناؤه إىل تضاف جديدة لخي 
ز
 أربعة إىل وتسمت المعرف

:  أشكال ي  ه  ي   االستيعائ 
ي والتكيفز ي شك  ) التقارئ 

ز
 .(2019( )هام   3التلاعدي كما يمهر ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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  ة الجديدة تلدأ التعلم دورة أن "كولب" يبي  ة  الحسية بالخي   فيها  الملحمات والتأملت أساس وتعد الملارسر
ات  والتعميمات المتعلقة واخأفكار المجردة وإنتاج المفاهيم وتكوين الملحمات هذه تمث  يتمو   ينق  ثم بالخي 

ي مواتف أو الفعال التجريب النشط نحو المجردة واخأفكار التعميمات هذه المتعلم
ز
 .جديدة عملية ف

(Rosnow, and Rosenthal, 1992)   
ي الفصول الدراسية 

ز
ي يمكن أن تجع  نمرية أنماط التعلم فعالة ف

ز تفعي  الوسائ  الت  حاول العديد من اللاحثي 
ي عىل المعلم  بما يناسب ايتلف أساليب التعلم

" وتالو إنم ينلغز ي لدى الطلب  منهم "علد الواحد" و"ناج 
ي الصف الدراسي كإعادة تصميم الغرفة أو تطوير اخأنشطة وتقنيات 

ز
ات ف تفعي  جميع أنماط التعلم فيجري تغيي 

ة   (. (Abdulwahed, and Nagy, 2009المجموعة الصغي 
ي  الفردية الفروق مع التعام  هي  الطلب أفض  وسيلة لتعلم أن تما"مانوز" ورف يرى

ز
 الوظائف والعمليات ف

وأضافوا أنم يمكن للطلب التعرف عىل اخأنماط المفضلة لهم للتعلم وتنمية  بالتفكي   الرتلاطها المعرفية
ي يفضلونها  

ي ايتلاراتهم إذا تعلموا من يلل اخأساليب الت 
ز
ي والحصول عىل درجات أعىل ف

ز
تحصيلهم المعرف

 خأساليبهم المفضلة )وعىل 
 
 Manolas, Greece, Kehagias andالمعلم تعليم الطلب وتقييمهم وفقا

Greece, 2005 .) 
كما أدى نموذج "كولب" إىل ظهور طريقة للتقييم وتستخدم لبيان أسلوب التعلم الفردي  وتد يفض  الفرد أحد 

ب أسلوب التعلم الخاص بم حسب نموذج التجميع  االيتلف  االستيعاب أو التكيف بحس األنماط األربعة: 
ي   .((Aktas and Bilgin, 2015التعلم التجريت 

تياس متنوعة وسهلة التطبيق ولها يصائص  "كولب" أدوات نموذج من اشتق بينت "عبيسة" و"هام " انم
ي دراسات أجنبية وعربية 

ز
ية تم التأكد منها ف ز  مما ساعد سيكومي  عند  التعلم تياس أساليب عىل اللاحثي 

ز عىل تنوع تخصصاتهم وايتلف ة )عبيسة   التعلم أساليب وربط تعلمهم  مراح  المتعلمي  ات كثي   2016بمتغي 
 (. 2019وهام   

ز ك  من "عبيسة" و "هام " و"ذنيلات" و"العياضة" اخأتطاب عند "كولب"  :وأبعادها بي 
 :ونفكر نحس ندرك؟ كيف -األول البعد

ة1    Experience (CE)Concreteالحسية  . الختر

 النمائر مع االتصال طريق عن وذلك بها  ينغمسوا أن يمكنهم معينة أمثلة يلل أفض  من بشك  يتعلمون      
 ذوو وهم المجموعة  مع والعم  زملئهم مناتشة إىل النمرية والمراجع  ويميلون طريق القراءات عن وليس
ي  اجتماغي  توجم  السلطة.  طريق عن للتعلماآليرين  وال يميلون  نحو إيجائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 Abstract Conceptualization( AC)المجردة  . المفاهيم2
 لديهم ويمهر واخأشياء  مع الرموز للتكيف المجرد التفكي   تدرات يستخدمون الذين المتعلمون يفض 

 التعليمية والسل  النمرية والمراجع القراءات يلل من يتعلمون اآليرين  فهم مع التكيف ضعيفة نحو ميوال
ي  الشخصية  غي  

 غي   التعلم طرق من االستفادة تليىلي  أنهم كما التنميىمي  والتحلي  عىل القواعد تؤكد والت 
 المنممة. 

   البعد
 
 ونفعل؟ نتأمل نعالج؟ كيف :الثان

 Reflective Observation( RO). المالحظة التأملية 1
ز  من النوع هذا يعتمد ي  الملحمة تدراتهم عىل فعال بشك  يستخدمون الذين المتعلمي 

ز
 معالجة ف

ي  الحاالت  يفضلون وهم المعلومات 
ات شك  تأيذ التعليمية الت  ي  المحاضز

ي  يكونوا بأن لهم تسم  والت 
ز
 دور ف

ز ويتصف  وسمعيون.  بضيون المتعلمون بأنهم هؤالء المراتبي 
  Active Experimentation (AE)الفعال او النشط . التجريب2

ي  أو أعمال ومناتشات من يلل مشاري    ع أفض  يتعلموا بشك  هؤالء اخأفراد
ز
مجموعة  ويكرهون  ف

ونها حاالت  ات ويعتي  ء  ك  بتجريب ويرغبون هؤالء اخأفراد للكتشاف ويمي  ياملة  تعليمية المحاضز ي
سر

(  وهم أو الحسي  )سواء ء ك  برؤية يمتازون اللمسي ي
ه وتحديد سر بالموضوع  العلتة حول الخاصة معايي 

 (. 2019وهام    2016؛ عبيسة  2019 ؛ الذنيلات والعياضة 2016)ذنيلات والعبوس  
ة الخصائص يوظف الكفؤ وض  "ذنيلات" و"العياضة" أن المدرس ز  يلل من اخأربعة التعلم خأساليب الممي 

ي  التعلم دورة مروره بمراح   . "كولب وضحها كما التجريت 

  ألساليب التعلم 
 
   Application Techniques (4MAT)4نموذج مكارن

" عام  ي
ي التعلم المستندة إىل بحوث الدماغ وعلم اخأعصاب إضافة إىل  1972وضحت "مكارئ 

ز
نمريتها ف

ي طريقة تعلمهم 
ز
 عىل ايتلفهم ف

 
ز اعتمادا ي تنميم تدريس المتعلمي 

ز
ز ف علم النفس وعلم اإلدارة  لتساعد المعلمي 

McCarthy and McCarthy, 2003; McCarthy and (McCarthy, 1987; McCarthy, 2000; 
McCarthy, 2006)  "واستفادت من نمريات "ديفيد كولب"  "كارل جانج"  "جون ديوي"  "جوزيف بيجن  

ي إدوارد"  "جون برادشو" و"نورمان نيلتون")
 ,Ruangtrakun and Chaiyasang"جابري  ريكو"  "بيت 

2019 .) 
" ي
تعتز   4MATكلمة ا خأنم يركز عىل أربعة أنماط متدايلة مع بعضها كالنسيجبهذ 4MAT ب  سىم نمام "مكارئ 

ة )  . McCarthy, 1987)حصي 
ي 
ز
" إىل التعلم المعرف ي

ي  ويساعد ويستند نموذج "مكارئ 
ز
 المختلفة اخأنماط جميع بما يناسب المعلومات توصي  ف

Senft and Seider, -Nicollدرس ) لك  المختلفة التعلم مع مواد الملدع التفاع  لهم ويوفر لتعلم الطلب 
ي صورة 2010

ز
" بتقديم المفاهيم ف ي

ي طريقة تعلمهم وبناءهم للمعتز كما يهتم نموذج "مكارئ 
ز
(  ويختلف اخأفراد ف

ة  ي تنميم الخي 
ز
اتيجيات وتدريسها  ويشي  إىل أن تدريس المفاهيم من أهم جوانب التعلم خأهميتها ف

اسي 
ي صور ذات معتز 

ز
ومتابعة التصورات وربطها بمصادرها  وتذكر المعرفة  وتسهي  الحصول عليها وايتصارها ف

(Şeker, and Övez, 2018 .) 
" أن  ز : المتعلم التخيىلي  4MATيقول "تكسان" و"جيفيز

ز وهو فرد ذو  imaginativeوض  أربعة نماط للمتعلمي 
اتم الشخصية  ويستقل  اتم المكتسلة مع يي  مات الحسية ويعالجها بشك  تأمىلي  المعلو  فكر يياىلي  ويكام  يي 

ي المجموعات )
ز
ي أفكاره الخاصة ويعم  من أج  تحقيق انسجامم ف

ز
(  Tezcan and Guvenc, 2017ويعتقد ف

والمتعلم التخيىلي يهتم بالثقافة  ولديم رؤية لألمور من كافة الجوانب؛ ودائما ما يلحث عن الوضو  والمعتز  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

ه  والسؤال الرئيس لديهم لماذا؟ وهناك المتعلم التحليىلي وبالتاىلي يتخذ ترارات مختلفة عن غ وهو  Analyticي 
يتعلم من يلل التفكي  عي  اخأفكار ويستقل  المعلومات المختضة ويعالجها بطريقة تأملية  ويعطي أهمية 

ز ملحماتم وما لديم من معارف  ويحتاج لمعرفة فيما  للتفكي  المتسلس   ويبتكر النمريات من يلل التكام  بي 
اء  ويحتاج للتفاصي  كما أنم شموىلي ومجتهد  و  ي يفكر الخي 

ز
 اخأفكار يستمتع بالفص  التقليدي  ويجد متعة أكي  ف

ي المدرسة المكان مناسب الحتياجاتم  هادئ ومنعزل  ويمتلك مهارات لفمية وعامة  
ز
أكي  من اخأفراد  ويجد ف

. السؤال الرئيس لديم ماذا؟ ) ي
(  وهناك المتعلم متشابم Senft and Seider, 2010-Nicollولديم فهم ترائ 
ز  on sensecommاإلحساس  وهو يستقل  المعلومات المختضة ويعالجها بطريقة نشطة )فعالة(  ويكام  بي 

النمرية والممارسة )التطبيق(  والتعلم يحدث لديم عن طريق ايتلار النمريات وتطبيق اخأحاسيس المتشابهة   
ي ونفغي  ويمي  إىل ح  المشكلت والتفكي  اإلبداغي )

(  ويعطي enc, 2017Tezcan and Guvكما أنم برجمائ 
ي  ومهاراتم موجة نحو اخأفراد الذين يحبون التجريب؛ خأنم يريد أن يعرف كيف تعم   اتيخ 

تيمة للتفكي  االسي 
ي المدرسة ييلة اخأم   والسؤال الرئيس لديهم كيف؟

ز
(  Senft and Seider, 2010)-Nicollاخأشياء  ويجد ف

ة ويستقل  المعلو  Dynamicوهناك المتعلم الحركي  ز الخي  مات الحسية ويعالجها بطريقة نشطة  ويكام  بي 
ي  
والتطبيق  والتعلم لديم يحدث من يلل المحاولة والخطأ  مغامر  ومتحمس لألشياء الجديدة  وتكيفز

 مملة  والسؤال 
 
ي ظ  غياب العدالة المنطقية  والمدرسة غاللا

ز
ويعشق التغيي   ويتوص  إىل االستنتاج الدتيق ف

ي شك  Senft and Seider, 2010)-Nicollم ماذا لو؟ الرئيس لديه
ز
 4( كما يتض  ف

 

دورة تعليمية بثمانية يطوات  تتكون من أربعة أنواع من تفضيلت المتعلم  4MATوأكرم أن  بو نرجسأيوض  
لم ثمانية تؤكد عىل أحد أنواع التعالوأساليب التعلم ووسائلم بالدماغ اخأيمن أو اخأيرس  وك  يطوة من الخطوات 

ات  التواص   : ايجاد الخي   إىل اليسار  والخطوات الثمانية هي
ز وعىل التلادلية من نمط معالجة المعلومات اليمي 

ة الجديدة  دمج التأملت مع المفاهيم  تحديد المفاهيم  ايتلار المفاهيم   ات سابقة  تحلي  الخي  مع يي 
ة )ابو نرجس  توسيع التعلم  تقييم الت  (. 2017؛ أكرم  2020طبيقات  ودمج التطبيق والخي 

ز ك  من تزكان وجوفينك أهمية نم ز اذ  4MATذج و وتد بي  وفر إطارا ذو ثمانية مراح  غنية باخأنشطة يللمعلمي 
(Tezcan and Guvenc,2017) ويطور التعلم بالتحرك من التجريد اىل الذاتية  وبذا يكون التعليم تكامىلي  

fan et al., 2016; Hussein and Ali, 2019; Aktas and Bilgin, 2015).(Ir ز أن ز تكسان وجوفيز    وبي 
ز يوفر  موذج فورمات ن حرية وسلطة واسعة تمكنهم من المرور بأرب  ع دورات  يضمنإطار تدريسيا للمتعلمي 

  (. Tezcan and Guvenc, 2017المعتز  المفاهيم  المهارات  والتكيف ) مهمة: 
ي أن  توض 

ي مخرجات التعلم من مكارئ 
ز
ي تتحكم ف

ي الدماغ الت 
ي أنماط التعلم يرجع إىل وظائف نصفز

ز
االيتلف ف

إدراك وسلوك  والدوافع الشخصية واخأدائية هي السبب الرئيس اليتلف أسلوب التعلم  والتكوين النفسي للفرد 
ز )الحس والشعور   التفكي  والحدسهو الذي يحكم عقائده وأفكاره وايتياراتم  البد من االنسجام والتو  ( افق بي 

ي تزيد من فهمم للعالم  المتعلم يوسع 
ي يمر الفرد بها هي الت 

ات والتجارب الت  لتحقيق فهم للعالم  عدد الخي 
اتيجيات المناسلة )  McCarthy andويعيد تكييف نمطم من يلل تدريلم عىل ذلك وباستخدام الطرق واالسي 

McCarthy, 2006)  ي  خأسسا من
يمكن تشخيصها  مختلفة بطرق يتعلمون اخأفراد أن 4MATعتمدهاتالت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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  ووظائف للدماغ الحديثة والدراسات العلمية  مع ودمجها نتائجها االستفادة من يمكن واخأيرس اخأيمن النصفي 
 مختلفة لتعطي  التعلم أساليب

 
ز  أنواعا ز  تعليمية متنوعة أطقم وتقديم للمتعلمي   أعىل يحقق للمتعلمي 

 واخأداء.  الدافعية مستويات
ي الدماغ إن ز  تختلف من فرد لفرد  بطرق يفكر البرسر ي  يتلاينون والمتعلمي 

ز
هم ف  وإبداعهم وتعلمهم طرق تفكي 

ز  فمعمم ذلك من الرغم وعىل احتياجاتهم وتدراتهم  وتختلف  التقليدية التعليمية بالطرق يتمسكون المعلمي 
ي 
اتيجيات التدريس لتلبية  واحد  ويمكن أسلوب تركز عىل الت  ي تخطيط اسي 

ز
ز ف أن توجم اخأبحاث المعلمي 

 . 5(  كما يوض  شك  2020االحتياجات التعليمية المتنوعة للطلب )العزاوي  

 

ز  ت اللاحثةالحم ي االنسجام والتوافق بي  ي الخلفيات النمرية حول عملية التعلم نموذج 
ز
"كولب" ومكارئ  ف

ز  ز   و  واساليبها عند المتعلمي   مما أدى اىل دمج أعمالهم وابحاثهم والتوص ومهو ما وافق تول كثي  من اللاحثي 
 Aktas andاىل بناء تائمة لقياس أساليب التعلم معدلة من النسخ االصلية السابقة خأساليب التعلم "كولب")

Bilgin,  2015; AlSaleem and Issa,  2019; Blair,  and Judah 1990 .) 
 بقةالدراسات السا
 نموذج "كولب"دراسات حول 
ي  "كولب" إىل االستناد عىل نموذج (2019هدفت هام  )

ز
ي ف
ائ  المفضلة  التعلم أساليب عىل التعرف للتعلم الخي 

ز  التلميذ لدى ي  دراسيا المتفوتي 
ز
ي  الرياضيات مادة ف

ز
ي دراستها حول الكفاءة التعليم مرحلة ف

ز
 الذاتية الثانوي ف

ي  اخأكاديمية
ز
ز  لدى اإلبداعية والقدرات التعلم أسلوب من وعلتتها بك  الرياضية المشكلت ح  ف  المتفوتي 

ي  مستوياتهم وأيضا لبيان  دراسيا
ز
ي  اخأكاديمية الذاتية الكفاءة ف

ز
طبيعة  عن الرياضية  والكشف المشكلت ح  ف

ز  الموجودة العلتة ات:  بي  ي  الذاتية الكفاءة المتغي 
ز
 المفض  والقدرات لمالتع وأسلوب الرياضية المشكلت ح  ف

ي  ويلصت اىل ان المنهج اتلعت لديهم  اإلبداعية
ي الرياضيات الوصفز

ز
ز ف  بمستوى متوسط يتمتعون المتفوتي 

ي  الذاتية الكفاءة اخأكاديمية من
ز
ي  المتفوتون التلميذ الرياضية  ويفض  المشكلت ح  ف

ز
 وفقا الرياضيات ف

ي  اخأسلوب "كولب" لنموذج ي  االستيعائ 
ز
ز  علتة توجد الرياضية وال المسائ  ومعالجةإدراك  ف  الذاتية الكفاءة بي 

ي  اخأكاديمية
ز
ز  التلميذ "كولب" لدى وفقا لنموذج التعلم وأساليب الرياضية المشكلت ح  ف ي   المتفوتي 

ز
 ف

 .الرياضيات
ي تنمية مهارات2019وهدف الذنيلات والعياضة )

ز
عم  ال ( إىل تقصي أثر التدريس باستخدام نموذج "كولب" ف

. تكونت عينة الدراسة من )ن=  ي لدى طلب الصف التاسع اخأساسي ( من طلب الصف التاسع 44المخي 
ي ك  من 

ز
 ف
 
ي  أظهرت النتائج أن هناك فروق دالة إحصائيا ي محافمة الكرك  واستخدم المنهج التجريت 

ز
اخأساسي ف

ي المعرفية وبطاتة ملحمة مهارات الع ي العملية لصال  المجموعة ايتلار مهارات العم  المخي  م  المخي 
ي درست باستخدام نموذج "كولب"

 .التجريبية الت 
ي اكتساب المفاهيم 2016وهدفت دراسة ذنيلات والعبوس )

ز
( إىل الكشف عن أثر استخدام نموذج "كولب" ف

نت عينة الدراسة من )ن=الكيميائية   من 44وانتقال أثر التعلم لدى طلب الصف التاسع اخأساسي  تكوة
 
( طاللا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 منطقة 
ز
ي اكتساب المفاهيم   الكرك باخأردنالصف التاسع اخأساسي ف

ز
أظهرت النتائج فاعلية أنموذج "كولب" ف

 لدى الطلب  ووجود فرق لصال  الطريقة المستندة إىل نموذج "كولب". الكيميائية وانتقال أثر التعلم 
ي  ة استخدام دورة كولب للتعلم( اىل الكشف عن فاعلي2014هدفت دراسة كوناك ورفقاؤه ) ي  التجريت 

ز
 تعلم ف

ي  الطلب
ز
ات ف اضية الحاسوبية المختي  ي  االفي 

ز
 واضحة فاعلية هناك أن أظهرت النتائج المتحدة  الواليات ف

ات العملية التدريبية لألنشطة ي المختي 
ز
اضية الحاسوبية ف ي  كولب للتعلم دورة نموذج عىل القائمة االفي   التجريت 

ي 
ز
ي  العمىلي  والتدريب يطوة -الخطوة  بأنشطة مقارنة الطلب تعلم ف

ز
ات ف اضية  المختي   Konak; Clark) االفي 

and Naseredin, 2014 .)  
ي دراستهم هدف "علد

ز
" ف ي ي  للتعلم كولب نموذج تطبيق أثر معرفة إىل  (2009)الواحد" و"ناج  ي  التجريت 

ز
 ف

ي التعليم ي  العملية الرتابة مختي   طلب لدى المخي 
ز
ي  الكيميائية الهندسة تسم ف

ز
ي  لوفبورو جامعة ف

ز
 المملكة ف

ي  المتحدة 
ي  نتائجها أظهرت الت 

ز
ي التعليم وجود فروق ألصال  االستخدام نموذج كولب ف  مقارنة المخي 

  (Abdulwahed and Nagy, 2009)التقليدية بالطريقة
   عىل التعقيب

 كولب" استخدام نموذج " تناولت الدراسات التر
ي ساخأهدا تنوعت 

 الكفاءة إىل دراسة (2019هام  )مثل: هدفت  تحقيقها  إىل السابقة الدراسات عتف الت 
ي  اخأكاديمية الذاتية

ز
 أثرهدف إىل دراسة  and Nagy (2009) Abdulwahedة بينما الرياضي المشكلت ح  ف

ي  للتعلم كولب نموذج تطبيق ي  التجريت 
ز
ي التعليم ف ي  الدراسية والصفوفللمراح   بالنسلة  و المخي 

 جريتأ الت 
التعليم الثانوي.  (2019هام  )للصف التاسع  بينما  (2016ذنيلات والعبوس )فهناك دراسة  تنوعتأيضا  فيها

ي أمريكا    Abdulwahed and Nagy (2009)اخأماكن ف السابقة تنوعت الدراسات خأماكن إجراء بالنسلة
ز
ف

ي اخأردن.  (2016ذنيلات والعبوس )
ز
 المناهج المتبع تنوعت والتصميم المستخدم  للمنهج بالنسلةف

ي ك المنهج من المستخدمة
ي  والمنهج ( 2019هام  ) الوصفز  (2016) "العبوس"و "ذنيلاتك"التجريت 

هذه الدراسات  ومن البسيطة العشوائية العينة السابقة الدراسات معمم المستخدمة استخدمت للعينة بالنسلة
ي سات السابقة ااتفقت معمم نتائج الدر و  (2016) "العبوس"و "ذنيلات"

ز
ة التحصي  وتنمياخأثر عىل زيادة  ف

 . التفكي  
 4MATنموذج دراسات حول 
/ تعلىمي يستند 2020بو نرجس )أهدف  ي تنمية  4MATنموذج  إىل( إىل دراسة أثر تصميم تعليىمي

ز
ف

نتاجات تعلم الرياضيات بمجاالتها )المعرفية والمهارية والوجدانية( والقدرة عىل ح  اخألغاز الرياضية والثقة 
ي  وتألفت 

ي ذي الضلط الجزئ  بتعلم الرياضيات لدى طلب الصف اخأول المتوسط  وتم ايتيار التصميم التجريت 
  توص  اىل اخأثر الفعا 64)عينة اللحث )ن=

 
ي تنمية نتاجات تعلم الرياضيات بمجاالتها طاللا

ز
ل للتصميم ف

)المعرفية والمهارية والوجدانية( والقدرة عىل ح  اخألغاز الرياضية والثقة بتعلم الرياضيات عند المجموعة 
 التجريبية. 

ي التدريس عىل 4MAT( إىل التعرف عىل أثر استخدام نموذج 2020هدفت الخليفة )
ز
طاللات  تحصي  ف

بية بقسم الرابع المستوى ي  الخاصة بجامعة القصيم الي 
ز
النفسي  وتد استخدمت  اإلحصاء إىل مقرر المدي  ف
ز وتكونت العينة )ن= ي لمجموعتي  ي ارتفاع التحصي  68المنهج شلم التجريت 

ز
(  وتوصلت الدراسة إىل فروق ف

 لصال  المجموعة التجريبية. 
ي ( إىل الكشف عن أثر 2019هدفت دراسة العصيىمي )بينا 

اتيجية مكارئ  ي تدريس العلوم  4MATاستخدام اسي 
ز
ف

ي من المرحلة المتوسطة  
ي تصحي  المفاهيم اللديلة والتفكي  االنعكاسي والقيم العلمية لدى طلب الصف الثائز

ز
ف

 لصال  92وتكونت عينة الدراسة من )
 
ي وتوص  اىل وجود فروق دالة إحصائيا ( طاللة. استخدم المنهج التجريت 

 تحديد المفاهيم اللديلة والتفكي  االنعكاسي وتياس طلب المج
ز موعة التجريبية. ووجود علتة ارتلاط دالة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 تصحي  التصورات اللديلة والقيم العلمية وتنمية التفكي  
ز
ا ف ي كبي 

اتيجية مكارئ  القيم العلمية. وكان تأثي  اسي 
 .  التأمىلي

ز ) ا2019هدفت دراسة حسي  ي ( إىل بيان أثر استخدام اسي 
ي تنمية  4MATتيجية مكارئ 

ز
ي تدريس الرياضيات ف

ز
ف
اعة الرياضية لدى تلميذ المرحلة االبتدائية  وتكونت عينة الدراسة من ) . استخدم المنهج 106الي 

 
( طاللا

ي 
ز
اعة الرياضية والرغلة ف ي الي 

ز
 لصال  طلب المجموعة التجريبية ف

 
ي وتوص  اىل وجود فروق دالة إحصائيا التجريت 

 . االنتاج
طريقة   4MAT( من هذا اللحث الكشف عن تأثي  اخأنشطة المعدة عىل أساسİNEL, 2018هدف "ان " )

ي منهج الدراسات االجتماعية لطلب الصف السادس  تألف العينة من 
ز
ي التحصي  الدراسي للطلب  ف

ز
التدريس ف

ي  وأشارت الدراسة إىل أن طريقة التدريس 80)ن=  ي غرب تركيا. المنهج تجريت 
ز
( من طلب الصف السادس ف

 كانت أكي  فاعلية من طريقة التدريس االعتيادية.   4MATباستخدام 
ي 2018هدف همام )

ي تدريس العلوم عىل تنمية بعض   4MAT( إىل الكشف عن فاعلية استخدام نموذج مكارئ 
ز
ف

ي اإلعدادي. العينة مكونة من )ن= 
( طالب من 96المفاهيم العلمية والتفكي  التأمىلي لدى تلميذ الصف الثائز
( 48عة الضابطة تكونت من )ن= ( طالب  والمجمو 48محافمة المنيا  المجموعة التجريبية تكونت من )ن= 

ي تحصي  المفاهيم العلمية لصال  أفراد المجموعة 
ز
طالب. وجاءت نتائج اللحث مؤكدة عىل وجود فروق دالة ف

ي التدريس من  4MATالتجريبية. وأوىص اللحث بتدريب معلىمي العلوم عىل كيفية استخدام نموذج 
ز
ي ف
لمكارئ 

ي تق
امج التدريبية السنوية الت  ز أثناء الخدمة. يلل الي   دم للمعلمي 
ي تنمية التفكي  التأمىلي وتحصي  2016هدفت الهدابية وأمبو سعيدي )

ز
ي ف
( إىل دراسة أثر استخدام أنموذج مكارئ 

( طالل ة م ن طالل ات الص ف السادس اخأساسي بس لطنة عم ان  ت م 55العلوم. عينة الدراسة تكونت من )ن=
( طالل  ة 24( طالل  ة  والمجموع  ة الض  ابطة م  ن )ن=31وع  ة التجريبي ة م  ن )ن=ايتيارهم ا تص ديا. تكون  ت المجم

ت  م تدريس  ها. أش ارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة لص ال  المجموعة التجريبية ف ي مه ارات التفكي ر الت أمىلي 
 وف ي ايتل ار تحص ي  العل وم. 
عىل  4MATالتعرف عىل تأثي  طريقة  ufadi, and Brisha, 2016)(Irfan, Almهدفت دراسة عرفان ورفاتم 

ز  العينة )ن= ( واشارت أن الطلب 80التحصي  الدراسي والمواتف تجاه التتصاد الهندسي للطلب الجامعيي 
ات التعليمية وزيادة فرص  4MATالذين يتم توجيههم من يلل  يتعرضون لمجموعة متنوعة من الخي 

. وتوفر طريقة التحصي  الدراسي وا  خأعضاء هيئة  4MATلمواتف نحو االتتصاد الهندسي
 
 منطقيا

 
أساسا

ة التقليدية.   ي إديال اإلبداع إىل الفص   وتطوير اخأنشطة ما وراء المحاضز
ز
ددون ف التدريس اخأعضاء  الذين تد يي 

ا 4MATكما أن تطبيق  ز ي الهندسة يؤدي إىل تجديد االهتمام بالعملية التعليمية والي 
ز
 والتعلم.  م أكي  بالتعليمف

(  " ي  4MAT( تحديد كفاءة طريقة التدريس Tatar and Dikici, 2009هدفت دراسة هو "تاثار" و"ديكي
الت 
ي 
ز
ي االعتلار عند تدريس العملية الثنائية ويصائصها ف

ز
ي الدماغ ف

يتم فيها استخدام أسلوب التعلم ونصفز
 58الرياضيات. تكونت عينة الدراسة من )ن=

 
لدى الصف التاسع واشارت أن طريقة التدريس باستخدام  ( طاللا

4MAT  ي الرياضيات
ز
ي تدريس موضوع العملية الثنائية ف

ز
 .كانت أكي  كفاءة من الطريقة التقليدية ف

   عىل التعقيب 
  4MATاستخدام نموذج  تناولت الدراسات التر

ي  اخأهداف تنوعت 
 Irfan, Almufadi, and)مثل هدفت  تحقيقها  إىل السابقة الدراسات سعتالت 

Brisha, 2016) هدفوا لدراسة التفكي   (2016الهدابية وأمبو سعيدي )التحصي  واالتجاهات بينما  إىل دراسة
ي  للمراح  الدراسية والصفوف التأمىلي والتحصي   وبالنسلة

 Tatar and)فهناك دراسة  تنوعت فيها جريتأ الت 
Dikici (2009  ي االعدادي الثانوي. ( 2018م )هماعىل الصف التاسع  بينما

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 سلطنة عمان  2016) "أمبو سعيدي"و "الهدابية"اخأماكن ف السابقة تنوعت الدراسات
ز
ي 2018همام )( ف

ز
( ف

ي  المنهج تستخدما جميع الدراساتالمتبع  والتصميم المستخدم  للمنهج بالنسلةمض.    . التجريت 
هذه الدراسات  ومن البسيطة العشوائية العينة السابقة الدراسات معمم المستخدمة استخدمت للعينة بالنسلة

Tatar and Dikici (2009)  ي سات ااتفقت معمم نتائج الدر وايضا
ز
نمية التحصي  وتاخأثر عىل زيادة  السابقة ف

 . التفكي  
بية اإلسالميةدراسات حول   التر

ي ويلف ) ي التحصي  والتفكي  التحليىلي  ( إىل التعرف عىل2020هدف الشجي 
ز
اتيجية المكعب ف أثر اسي 

ي  ي المتوسط  واستعمل التصميم التجريت 
بية اإلسلمية لدى طاللات الصف الثائز ي مادة القرآن الكريم والي 

ز
ف

اتيجية 82تكونت العينة من )ن= ي درست وفق اسي 
 لصال  المجموعة التجريبية الت 

 
( طاللة وأظهرت النتائج فرتا

ي ايتلار التحصي  اللعدي ومقياس التفكي  التحليىلي المكع
ز
 .ب ف

ي ) ي لطلب الصف العارسر 2013هدف المطي 
وئز بية اإلسلمية للتعلم اإللكي  ( إىل معرفة أثر استخدام معلىمي الي 

ي التحصي  والتفكي  اإلبداغي  وأشارت دراستم اىل وجود فرق لصال  الطللة الذين درسوا حسب 
ز
بدولة الكويت ف

. طريق ي التحصي  والتفكي  اإلبداغي
ز
ي ف
وئز  ة التعلم اإللكي 

ي تحصي  طللة مساق مناهج وأساليب تدريس 2011دفت الشديفات )ه
ز
( معرفة أثر استخدام الحاسوب ف

ي جامعة آل البيت. تكونت العينة )
ز
بية اإلسلمية ف ي التحصي  لصال  المجموعة  ( م80الي 

ز
وتوصلت إىل فروق ف

ز طريقة التدريس وجنس الطللة. التجريبية  ولم توجد  عزى لجنس الطللة  أو للتفاع  بي 
ُ
 فروق ت

   عىل التعقيب
بية اإلسالمية تناولت الدراسات التر  التر

بية االسلمية الدراسات سعت ي ويلف )دراسة اخأثر عىل التحصي  مثل  إىل حول الي   (2020هدف الشجي 
للمراح   بالنسلةدرس اخأثر عىل التحصي  فقط  و  (2011الشديفات ) التحصي  والتفكي  التحليىلي بينما  دراسة

ي  الدراسية والصفوف
ي ويلف )فهناك دراسة  تنوعت فيها جريتأ الت  ي ( 2020هدف الشجي 

عىل الصف الثائز
ي )المتوسط  بينما  .  (2013المطي  اخأماكن  السابقة تنوعت الدراسات خأماكن إجراء بالنسلةعىل الصف العارسر
ي ) ي الكويت  بينما  (2013فالمطي 

ز
ي االردن. ( 2011الشديفات )ف

ز
 والتصميم المستخدم  للمنهج بالنسلةف

ي  المنهج تستخدما جميع الدراساتالمتبع   السابقة الدراسات المستخدمة استخدمت للعينة بالنسلة  التجريت 
ي ويلف ) ومن المختارة تصديا  العينة ي سات امعمم نتائج الدر اتفقت  (2020هذه الدراسات الشجي 

ز
 السابقة ف

 . التحصي  وتنمية التفكي  اخأثر عىل زيادة 

 جميعها السابقة الدراسات عىل العام التعقيب
 والعينة المستخدم الدراسية والمنهج إجراؤها والمراح  وأماكن السابقة الدراسات أهداف تنوعت 
 وبالتاىلي  المستخدمة اإلحصائية واخأساليب المعلومات جمع أدوات تمختلفة وتنوع مجتمعات من المسحوبة
حات وتم النتائج ها  وحت  صياغة التوصيات والمقي  ي هيكلة منها االستفادة وتفسي 

ز
 :الحالية كما يىلي  الدارسة ف

ات تياس وآلية النمري اإلطار اإلجرائية ودعم التعريفات المقدمة وصياغة دعم  وأهم النتائج زاوأبر  المتغي 
 .وأهدافها وأهميتها فرضيتها وصياغة الحالية الدراسة تساؤالت  اشتقاقو التوصيات 

ت ما ز ي كلوب و توظيف السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة بم تمي 
اتيجيت  ي تدريس  مرة خأول  4MATاسي 

ز
ف

بية اإلسلمية لدى ي  المحىلي  اخأساسي عىل الصعيد السابع الصف طاللات منهج الي  ي  -والعرئ 
ز
 علم حدود ف

ر مما- اللاحثة ورة ُيي   .الحالية الدراسة إجراء ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 منهج الدراسة 
ي  تم استخدام المنهج التدريس  و أثر نموذج "كولب"  باستخدامالتدريس  للتعرف عىل أثر  التجريت 

ي التدريس عىل تحصي  طاللات  4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  ؛ أثر 4MATنموذج  باستخدام
ز
ف

ي 
ز
بية اإلسلميةالصف السابع االساسي ف ي اخأردن الي 

ز
مجموعتان منهم  وذلك باستخدام ثلث مجموعات   ف

ز باستخدام نموذج "كولب" والثانية  ز التجريبيتي  تجريبيتان ومجموعة ضابطة  تم تدريس إحدى المجموعتي 
 وتم تدريس المجموعة الضابطة بطريقة التدريس االعتيادية.  4MATباستخدام نموذج 
د انتهاء التجريب تم   وبعبالتطبيق القلىلي لليتلار  اللدء بالتجريب من تكافؤ المجموعات الثلثتم التحقق تل  

 عىل المجموعات الثلث. اللعدي  االيتلار تطبيق 
 مجتمع الدراسة

ي  
ز
تك  ون مجتم  ع الدراسة من الطالل  ات المس  جلت ف  ي الصف السابع ف ي مدرسة صافوط اخأساسية ف

ي أرب  ع  122( م  وتد بل غ الع دد الكل  ي 2020/ 2019ي اخأول للع ام الدراس ي )الفص   الدراس 
ز
ز ف طاللة موزعي 

 شعب. 
 عينة الدراسة

ت م ايتي ار ثلث ش عب للصف السابع اخأساسي بص ورة عش وائية بس يطة  حي ث كان عدد طاللات  
 طاللة ( 31وكان عدد طاللات المجموعة التجريبية الثانية )ن=  طاللة ( 30المجموعة التجريبية اخأوىل )ن= 

 الدراسة. من حجم مجتمع  %75حيث مثلت العينة  طاللة ( 30وعدد طاللات المجموعة الضابطة )ن= 
 أدوات الدراسة

ي للتعرف عىلتكونت اخأداة من ايتل ار  
ز
ي التدريس  4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر معرف

ز
ف

بية اإلسلمية عىل تحصي  ي الي 
ز
ي اخأردن طاللات الصف السابع االساسي ف

ز
م  ن نم  ط )االيتيار من متعدد(   ف

(: )الت  ذكر  Bloom( فق  رة تقيس مس  تويات معرفي  ة متنوعة استنادا لتص  نيف بل  وم )40) وتضمن االيتلار 
 الفه  م  التطبي  ق  المستويات المعرفية العليا(

 (1جدول رقم )
 الوزن النستر  لمستويات األهداف المعرفية 

مستويات 
 األهداف

مستوى 
 التذكر

مستوى 
 الفهم

مستوى 
 التطبيق

المستويات المعرفية 
 العليا

 مجموع

عدد 
 األهداف

10 5 12 13 40 

الوزن 
 النستر  

% 25 12.5%  30% 32.5% % 100 

ي أهداف  وتد تم بناء االيتلار وفق الخطوات االتية: تحديد
ز
وضع  صياغة فقرات االيتلار  االيتلار المعرف

 تجربة االيتلار االستطلعية  الصورة اخأولية لليتلار  تصحي  االستجابات عىل االيتلار  تعليمات االيتلار 
ي  بيان زمن تطبيق االيتلار 

ز
أعد االيتلار لقياس  حساب صدق وثلات االيتلار.  تحلي  مفردات االيتلار المعرف

إدراك بعض المفاهيم الفقهية المتعلقة بالمواضيع التالية: )التلوة والتجويد: مخارج الحروف  التلوة مستوى 
والتجويد: مخارج حروف اللسان  العمرة  تضاء الصلة  صلة المسبوق(. تم تحلي  مضمون المادة العلمية 

فات للمادة  بل غ ع دد فق رات االيتل ار ف ي وتحدي د المف اهيم اخأساسية واخأهداف العامة  ثم إع داد جدول المواص
ز للتأكد من ملئمة االيتلار لقياس ما وضع  ( مف ردة. 45ص ورتم اخأولي ة ) وتم عرضم عل ى مجموع ة م ن المحكم ي 

لقياسم ووضو  مفرداتم ومناسبتها للمستويات المعرفية وسلمة صياغتها اللغوية  وتم إج  راء التع دي  والحذف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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  وب  هذا تم التأكد من الصدق الماهري لليتلار ت م تق دير درج ة واح دة واالضاف ة بناء عىل ملحوظات المحكمي 
درجة لليتلار. وتم التطبيق عىل عين  ة استطلعية من الطاللات غي  مجموعة  (40) لإلجاب ة الص حيحة و
طاللات  ولحساب  لمستوى تلاراالي مفردات ووضو  مناسلة من ( طاللة؛ للتأكد30الدراسة ع  ددها )ن= 

ز وزمن تطبيق االيتلار  كما تم حساب  معام  السهولة/ الصعوبة لمفردات االيتلار وحساب معاملت التميي 
 معام  االتساق الدايىلي ومعام  الثلات لليتلار. 

 ات وت د لطاللتم حساب درجة صعوبة مفردات االيتلار به دف التحق ق م ن مناس لة مف ردات االيتل ار لمس توى ا
 للمعادل ة:  

 
 ت م ذل ك وفق ا

𝟏𝟎𝟎 ×
عدد االجابات الصحيحة

+عدد االجابات الخاطئة عدد االجابات الصحيحة
 

ي حدود ) )80.0 – 20.1وتد تراوحت معاملت الصعوبة من )
ز
 (. % 51ومعام  الصعوبة لليتلار كك  يكون ف

ز لمفردات االيتل ار وذل ك    وايتي ار تم حساب معاملت التميي 
 
 تنازلي ا

 
بع د ترتي ب درج ات الطالل ات ترتيل ا

( طالل   ات تمث    دراج   تهم أت     ال  درجات  8( طالل   ات يمث     درج   اتهم أعل   ى ال   درجات  واستجابة )8استجابة )
 للمعادلة التالية

 
 ووفق  ا

𝟏𝟎𝟎 × ي  المجموعة الدنيا 
ز
عدد االجابات الصحيحة ف − ي  المجموعة العليا

ز
 عدد االجابات الصحيحة ف

ز  ي  المجموعتي 
ز
نصف عدد االفراد ف

= ز   معام  التميي 

ز ) ز لك  0.47( بمتوسط بلغ )0.75-0.26وتد ل   وحظ أن مع  املت التميي   ز تراوح  ت بي  ( أي ان معام  التميي 
 فقرة مناسب وعليم تم تبول جميع الفقرات. 

بحساب الزمن الذي استغرتتم أول طاللة تن ي اإلجاب ة عىل االيتلار  وال زمن وتم تحديد زمن تطبيق االيتلار  
( دتيق ة  45ال ذي اس تغرتتم أي ر طالل ة تن ي اإلجاب ة عىل االيتلار  وتحديد متوس ط ال زمن  وت د ك ان ال زمن )

 ( دتيقة. 50لتطبيق االيتلار هو )باإلض افة إل ى يمس دت ائق لمناتش ة التعليم ات  وب ذلك يك ون ال زمن المناس ب 
ز للحك  م عل ى ج ودة  8تم حساب صدق محتوى االيتلار بع رضم ف ي ص  ورتم اخأولي  ة عل  ى عدد  م  ن المحكم  ي 

ز عل ى أن االيتل ار صال  للتطبيق  االيتل ار وم دى تمثي   مفرداتم للمحت وى  وتمث   الص دق ف ي اتف اق المحكم ي 
 لقياس م بعد إجراء التعديلت.  ويق يس م ا وض ع

تم تياس صدق االتساق الدايىلي لليتل ار بتطبي قم عل ى عين ة اس تطلعية من يارج عينة الدراسة مكونة من 
ي 30)ن= 

ن  امج اإلحص  ائ  سون لحساب معاملت  (SPSS)( طاللة  وباس  تخدام الي  تم استخدام معام  ارتلاط بي 
ز ) ارتلاط ك  فقرة من االيتلار   عن د 0.879 - 4.96بااليتلار كك  وكانت تنحض بي 

 
ز انها دالة إحصائيا ( وتبي 

 أن درجة االتس اق ال دايىلي مرتفع ة مم ا يؤك د ص لحية االيتلار للدراسة0.05-0.01مس توى دالل ة )
ز  .(  ويبي 

وللتحقق من صدق االتساق الدايىلي للمستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم تم حساب مع  املت االرتل  اط 
ز درج  ة ك    مستوى م  ن مستويات االيتل  ار والمستويات اخأي  رى  وك    مستوى بالدرجة الكلية لليتلار كما  ب  ي 

ز   . 2 الجدوليبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 (2الجدول رقم )
 ل مستوى من مستويات االختبار والمستويات األخرى لالختبار وكذلك مع الدرجة الكليةمعامالت ارتباط ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0.463( = )0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 (0.361( = )0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

 

ز الجدول   ع أن جميع المستويات ترتلط بلعضها ال لعض وبالدرج ة 2يبي 
 
 دال إحصائيا

 
ن د الكلي ة لليتل ار ارتلاطا

 .(  وه ذا يؤك د أن االيتل ار يتمت ع بدرج ة عالي ة م ن االتساق الدايىلي 0.01مس توى دالل ة )
ز هما طريقة التجزئة النصفية  ت م حساب ثل ات االيتل ار عل ى أف راد العين ة االس تطلعية وذلك باستخدام طريقتي 

 (. 21) شادرسونومعام  كودر ريت
تم استخدام درجات العين ة االس تطلعية لحس اب ثل ات االيتل ار بطريق ة التجزئ ة النص فية حي ث احتسبت درجة 
ي من الدرجات وتم حس اب معام   

النصف اخأول لك  مستوى من مستويات االيتلار وكذلك درجة النصف الثائز
ز وتع دي  الط ول باس ت ز النص في  مان االرتل اط ب ي  ز   .ب راونخدام معادل ة س بي  وتد استخدم معام  جثمان للنصفي 

ز جدول  ز كما يبي   .3غي  متساويي 
 (3جدول رقم )

 معامالت ثبات أبعاد االختبار
عدد  المجال

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

معامل الثبات 
 لإلختبار

 0.833 جتمان 10 مستوى التذكر

 0.763 جتمان 5 مستوى الفهم

 0.789 جتمان 12 التطبيقمستوى 

المستويات المعرفية 
 العليا

 0.826 جتمان 13

مان براون 40 الدرجة الكلية لالختبار  0.947 سبت 

 

ز الج  دول  ( وك  مع  املت الثل ات بطريق  ة التجزئ  ة النص فية دال  ة إحص  ائيا 0.947أن معام  الثلات الكىلي ) 3يبي 
 .بدرج ة عالي ة م ن الثل ات لتطبيقم عىل عينة الدراسة ويشي  اىل أن االيتل ار يتمت ع

لثل ات االيتل ار لك   مستوى م ن مستويات االيتل ار ولليتل ار   21وتم حس اب معام   معام   ك ودر ريتش ارد س ون 
ز جدول    .4كك  كما يبي 

 
 

مستوى  مستوى الفهم مستوى التذكر المجموع 
 التطبيق

المستويات 
 المعرفية  العليا

    1 0.936 مستوى التذكر

   1 0.619 0.663 مستوى الفهم

مستوى 
 التطبيق

0.937 0.808 0.549 1  

المستويات 
المعرفية  
 العليا 

0.936 0.843 0.524 0.814 1 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 (4جدول رقم )
 (21عدد الفقرات ومعامل كودر ريتشارد سون )

 2كودر ريتشارد شون معامل   ن المجال

 0.792 10 مستوى التذكر

 0.886 5 مستوى الفهم

 0.788 12 مستوى التطبيق

 0.716 13 المستويات المعرفية العليا

 0.935 40 الدرجة الكلية لالختبار

ز الج  دول  عالي ة  ( دالة إحص ائيا ويشي  اىل أن االيتل ار يتمت ع بدرج ة21أن معاملت كودر ريتشارد سون ) 4يبي 
 .م ن الثل ات لتطبيقم عىل عينة الدراسة

 :التالية بالمراحل تصميم الدروس مرور تم
من  8اخأهداف وتم عرض التحلي  واخأهداف عىل  وتحديد الدراسية للمادة المحتوى تحلي تم 

ي جدول المواصفات لمحتوى 
ز
ي صورتها النهائية ف

ز
ز وتم االتفاق عىل التعديلت المناسلة  وتم وضعها ف المحكمي 

 الخطة بيانو عداد جدول مواصفات يوض  توزي    ع فقرات االيتلار  إالدرس واخأهداف المراد تحقيقها كما تم 
ي  الوزن المحتوى عىل تحلي  يلل من التعرف تمالزمنية  و   وتم ووتت.  جهد من يستحق وما لك  موضوع النست 
التدريس  طريقةبثلث أشكال بما يناسب  التعليمية المادة إعدادو التقويم   وإجراءات وتواعد تعليمات تحديد
وتم وطريقة تدريس االعتيادية(   4MATنموذج  باستخدامنموذج "كولب" والثانية تدريس  باستخدام)تدريس 

ز عداد دليلإ  للمعلمة.  ي 
ات ولضلط ي تم تدريسها  بدء تل  المتغي 

التجريب تم تطبيق االيتلار عىل المجموعات الثلث المجموعة الت 
اتيجية التدريس تستند اىل ي تم تدريسها " نموذج "كولب باسي 

اتيجية تدريس تستند اىل والمجموعة الت   باسي 
ي  لضمان التكافؤاالعتيادية  والطريقة   4MATنموذج 

ز
ز جدول  االيتلار ف ي تل  التجريب كما يبي 

ز
  .5المعرف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

  (5جدول رقم )
 التجريب للمجموعات الثالث قبل والس – كروسكال اختبار نتائج

 

عدد  الطريقة المستوى
 المجموعة

المتوسط  
 الحسانر  

 متوسط
 الرتب

 قيمة كا𝟐 
 الداللة

 مستوى
 الداللة

مستوى 
 التذكر

 طريقة
نموذج 
 "كولب" 

 دال غت   0.293 2.461 31.821 6.710 30
 
 
 إحصائيا

 طريقة
نموذج 
4MAT 

31 5.472 24.148 

 الطريقة
 االعتيادية

30 6.626 31.564 

مستوى 
 الفهم

 طريقة
نموذج 
 "كولب" 

 دال غت   0.056 5.819 33.361 1.881 30
 
 
 إحصائيا

 طريقة
نموذج 
4MAT 

31 1.236 23.148 

 الطريقة
 االعتيادية

30 1.251 25.126 

مستوى 
 التطبيق

 طريقة
نموذج 
 "كولب" 

 دال غت   0.307 2.368 31.401 6.801 30
 
 
 إحصائيا

 طريقة
نموذج 
4MAT 

31 6.058 24.295 

 الطريقة
 االعتيادية

30 6.814 32.064 

المستويات 
المعرفية 

 العليا

 طريقة
نموذج 
 "كولب" 

 دال غت   0.506 1.359 31.941 7.281 30
 
 
 إحصائيا

 طريقة
نموذج 
4MAT 

31 6.236 25.795 

 الطريقة
 االعتيادية

30 6.751 29.626 

 الدرجة
الكلية 

للتطبيق 
 القبىل  

 لالختبار

 طريقة
نموذج 
 "كولب" 

 دال غت   0.073 5.208 33.161 22.681 30
 
 
 إحصائيا

 طريقة
نموذج 
4MAT 

31 20.000 21.501 

 الطريقة
 االعتيادية

30 21.438 31.314 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 الج  دول    فروق وجود عدم 5يبي 
 
ي  دالة إحصائيا
ز
ز المجموعات  المستويات جميع ف والدرجة الكلية لليتلار بي 

 مما يشي  إىل تكافؤ المجموعات
   المستخدمة اإلحصائية األساليب

 
 الدراسة ف

نامج   ز  (SPSS)باالستعانة بي  ي تم تقني 
سون  ارتلاط الدراسة باستخدام معام  أدوات اإلحصائ  بي 

"Person" استخدام تم لليتلار معام  الثلات ق من درجة االتساق الدايىلي لفقرات االيتلار  وإليجادقللتح 
مان ارتلاط معام  المتساوية   غي   النصفية للتجزئة جتمان النصفية المتساوية ومعادلة للتجزئة بروان سبي 
 .  (21)سون ريتشارد  وكودر
  Wallis Test)–(kruskalويلس  – كروسكال اللاحثة ايتلار استخدمت نتائج الدراسة ولتحلي 
 (Dunns Post Test)اللعدي  دان وايتلار
 الدراسة خطوات

 الحديثة.  التدريس أساليب عىل . االطلع1
ي  السابقة الدراسات . مراجعة2

ي  منها للستفادة 4MATنموذج "كولب" ونموذج  تناولت الت 
ز
 أداة إعداد ف

ي  المستخدمة اإلحصائية المعالجات من إجراءاتها واالستفادة وتنفيذ وتصميم الدراسة الدراسة وتقنينها 
ز
وف

 النتائج.  تفسي  
ي 3

ز
ي تشك  تحديا ف

  اخأكاديىمي لك  التحصي . توزي    ع وتحلي  الستلانة استطلعية لمعرفة المواضيع والدروس الت 
 تطبيق سيجرى الذي من المعلمات والطاللات كما تم مقابلة واستفتاء عدد من المعلمات تل  ايتيار الدروس

الدراسة عليها وهي )التلوة والتجويد: مخارج الحروف  التلوة والتجويد: مخارج حروف اللسان  العمرة  تضاء 
 الصلة  صلة المسبوق(

ي  أدوات . إعداد4
ز
ي  التحصي  لقياس ايتلار الدراسة وتتمث  ف

ز
دروس مختارة من كتاب  الطاللات لدى المعرف

بية اإلسلمية للصف السابع  ثم .  عىل عدد من عرضها الي  ز  المحكمي 
 صدق حساب وتم غي  طاللات الدراسة طاللات مكونة من استطلعية الدراسة عىل عينة أدوات . طلقت5

 للتطبيق.  اسبالمن والزمن اخأدوات وثلات
ي الللقاء.  من الرسمية . أيذ الموافقة6

ز
بية والتعليم ف  مديرية الي 

 . ايتيار مدرسة صافوط لتوفر شعب متعددة للصف السابع ولما أبدتم منسوبات المدرسة من تعاون. 7
وذلك يوم  والتجريبية الضابطة الدراسة مجموعات تم التطبيق القلىلي لليتلار عىل الدراسة  أدوات تطبيق . 8

اخأوىل باستخدام نموذج "كولب" وتم تدريس المجموعة  التجريبية المجموعة تدريس   تم 2019/ 9/ 15اخأحد 
  وتم تدريس المجموعة الثالثة وهي المجموعة الضابطة بالطريقة  4MATالتجريبية الثانية باستخدام نموذج 

 م. 2019/ 10/ 29التجربة يوم الخميس  االعتيادية. وانتهت
ورصد  وتم التصحي  التجربة  من االنتهاء بعد الدراسة مجموعات اللعدي لليتلار عىل التطبيق . تم9

 .الدرجات
 اللعدي.  دان وايتلار والس– كروسكال ايتلار . تم استخراج النتائج باستخدام10
حات.  النتائج . بيان11 ها ومناتشتها وبناء عليها تقديم التوصيات والمقي   وتفسي 
اخأوىل باستخدام نموذج "كولب" وتم تدريس المجموعة التجريبية الثانية  التجريبية المجموعة م تدريست

 الضابطة بالطريقة االعتيادية.   وتم تدريس المجموعة الثالثة وهي المجموعة  4MATباستخدام نموذج 
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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 الدراسة نتائج
  دالة فروق توجد ال اخأوىل:  تنص الفرضية

 
ز  إحصائيا ي التطبيق اللعدي  الطاللات متوسط أداء بي 

ز
ف

ي 
ز
الطريقة  - 4MATباستخدام نموذج  - التدريس )باستخدام نموذج "كولب" طريقة إىل تعزى لليتلار المعرف

 . (االعتيادية
 والس– كروسكال ايتلار تم استخدام صحتها من وللتحقق

 
  (6جدول رقم )

 للمجموعات الثالث والس – كروسكال اختبار نتائج
 التجريب بعد االعتيادية( الطريقة ،4MATنموذج  طريقة "كولب"، نموذج )طريقة

 
ز  يبي 

ي  فروق وجود (6الج  دول )
ز
ي الدرجة ف

ز
 فروق يوجد أنم أي اللعدي لليتلار  للتطبيق الكلية ك  المستويات وف

  دالة
 
اتيجية تدريس تستند إىل نموذج "كولب" والثانية  التدريس طريقة لمتغي   تعزى إحصائيا )باستخدام اسي 

اتيجية تدريس تستند إىل نموذج  : وطريقة التدريس االعتيادية( 4MATباستخدام اسي     وهي كما يىلي
  مستوى التذكر: 

 
 ف

ز الج  دول ) ي  أن المتوسط (6يبي 
ز
ي للمجموعات الثلث ف :  التطبيق الحسائ   اللعدي لليتلار كما يىلي

  10.081)= ) اخأوىل التجريبية للمجموعة

المتوسط   العدد الطريقة 
 الحسانر  

 متوسط
 الرتب

 مستوى الداللة قيمة كا𝟐
 الداللة

مستوى 
 التذكر

نموذج  طريقة
 "كولب" 

 دال 0.000 18.365 39.501 10.081 30
 0.01عند 

نموذج  طريقة
4MAT 

31 8.942 25.028 

 الطريقة
 االعتيادية

30 7.010 18.624 

مستوى 
 الفهم

نموذج  طريقة
 "كولب" 

 دال 0.000 17.442 38.621 2.761 30
 0.01عند 

نموذج  طريقة
4MAT 

31 2.236 26.442 

 الطريقة
 االعتيادية

30 1.501 18.501 

مستوى 
 التطبيق

نموذج  طريقة
 "كولب" 

 دال 0.000 22.778 39.881 10.441 30
 0.01عند 

نموذج  طريقة
4MAT 

31 9.648 27.825 

 الطريقة
 االعتيادية

30 6.939 15.064 

المستويات 
المعرفية 
 العليا

نموذج  طريقة
 "كولب" 

 دال 0.006 10.318 35.201 11.201 30
 0.01عند 

نموذج  طريقة
4MAT 

31 10.707 31.413 

 الطريقة
 االعتيادية

30 7.251 18.564 

 الدرجة
الكلية 
للتطبيق 
 البعدي
 لالختبار

نموذج  طريقة
 "كولب" 

 دال 0.000 30.976 42.341 34.481 30
 0.01عند 

نموذج  طريقة
4MAT 

31 31.530 26.148 

 الطريقة
 االعتيادية

30 22.687 13.001 
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  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 ( 8.942= ) الثانية التجريبية وللمجموعة
ي  من  المتوسط أت  وهو  (7.010)= الضابطة وللمجموعة ي  الحسائ 

ز
ز  اللعدي لليتلار التطبيق ف  للمجموعتي 

ز   عند ) دالة مما يؤكد أنها (18.365)= كا2   وتيمة  التجريبيتي 
 
 (. 0.01إحصائيا

  دالة فروق يوجد أي
 
ي  إحصائيا
ز
ز المجموعات التذكر مستوى ف  التدريس طريقة لمتغي   تعزى الثلث بي 

اتيجية تدريس  اتيجية تدريس تستند إىل نموذج "كولب" والثانية باستخدام اسي  المستخدمة )باستخدام اسي 
 .وطريقة التدريس االعتيادية( 4MATتستند إىل نموذج 
  مستوى الفهم: 

 
 ف

ز الج  دول ) ي 6يبي 
ز
ي للمجموعات الثلث ف :  التطبيق ( أن المتوسط الحسائ   اللعدي لليتلار كما يىلي

  2.761)= ) اخأوىل التجريبية للمجموعة
 ( 2.236= ) الثانية التجريبية وللمجموعة
ي  من  المتوسط أت  وهو  (1.501)= الضابطة وللمجموعة ي  الحسائ 

ز
ز  اللعدي لليتلار التطبيق ف  للمجموعتي 

ز   عند ) دالة مما يؤكد أنها (17.442)= كا2   وتيمة  التجريبيتي 
 
 (. 0.01إحصائيا

  دالة فروق يوجد أي
 
ي  إحصائيا
ز
ز المجموعات مستوى ف  التدريس طريقة لمتغي   تعزى الثلث الفهم بي 

اتيجية تدريس  اتيجية تدريس تستند إىل نموذج "كولب" والثانية باستخدام اسي  المستخدمة )باستخدام اسي 
 .وطريقة التدريس االعتيادية( 4MATتستند إىل نموذج 

  مستوى التطبيق: 
 
 ف

ز الج  دول ي 6) يبي 
ز
ي للمجموعات الثلث ف :  التطبيق ( أن المتوسط الحسائ   اللعدي لليتلار كما يىلي

  9.647)= ) اخأوىل التجريبية للمجموعة
 ( 10.441= ) الثانية التجريبية وللمجموعة
ي  من  المتوسط أت  وهو  (6.939)= الضابطة وللمجموعة ي  الحسائ 

ز
ز  اللعدي لليتلار التطبيق ف  للمجموعتي 

ز   عند ) دالة مما يؤكد أنها (22.778)= كا2   وتيمة  التجريبيتي 
 
 (0.01إحصائيا

  دالة فروق يوجد أي
 
ي  إحصائيا
ز
ز المجموعات مستوى ف التدريس  طريقة لمتغي   تعزى الثلث التطبيق بي 

اتيجية تدريس  اتيجية تدريس تستند إىل نموذج "كولب" والثانية باستخدام اسي  المستخدمة )باستخدام اسي 
 .وطريقة التدريس االعتيادية( 4MATتستند إىل نموذج 

  المستويات المعرفية العليا: 
 
 ف

 لالختبار كما يلي:البعدي  التطبيق ( أن المتوسط الحسابي للمجموعات الثالث في6يبين الجــدول ) 

 . 10.707)= ) اخأوىل التجريبية للمجموعة
 (. 11.201= ) الثانية التجريبية وللمجموعة
ي  من  المتوسط أت  وهو  (7.251)= الضابطة وللمجموعة ي  الحسائ 

ز
ز  اللعدي لليتلار التطبيق ف  للمجموعتي 

ز    دالة مما يؤكد أنها (10.318)= كا2   وتيمة  التجريبيتي 
 
 (. 0.01عند )إحصائيا

  دالة فروق يوجد أي
 
ي  إحصائيا
ز
ز المجموعات ف التدريس  طريقة لمتغي   تعزى الثلث المستويات المعرفية العليا بي 

اتيجية تدريس  اتيجية تدريس تستند إىل نموذج "كولب" والثانية باستخدام اسي  المستخدمة )باستخدام اسي 
 .(وطريقة التدريس االعتيادية 4MATتستند إىل نموذج 

  الدرجة
 
 لالختبار:  الكلية ف
ز الج  دول )  ي 6يبي 

ز
ي للمجموعات الثلث ف :  التطبيق ( أن المتوسط الحسائ   اللعدي لليتلار كما يىلي

 . 31.530)= ) اخأوىل التجريبية للمجموعة
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  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

 (. 34.481= ) الثانية التجريبية وللمجموعة
ي  من  المتوسط أت  وهو  (22.687)= الضابطة وللمجموعة ي  الحسائ 

ز
ز  اللعدي لليتلار التطبيق ف  للمجموعتي 

ز   عند ) دالة مما يؤكد أنها (30.976)= كا2   وتيمة  التجريبيتي 
 
 (. 0.01إحصائيا

  دالة فروق يوجد أي
 
ي  إحصائيا
ز
ز المجموعات ف التدريس  طريقة لمتغي   تعزى الثلث المستويات المعرفية العليا بي 

اتيجية تدريس  اتيجية تدريس تستند إىل نموذج "كولب" والثانية باستخدام اسي  المستخدمة )باستخدام اسي 
 وطريقة التدريس االعتيادية(.  4MATتستند إىل نموذج 

 
 :يبي   ذلك 7الفروق وجــدول  اتجاه البعدي لتحديد دان اختبار استخدام تم 

 

 (7جدول رقم )
   دان اتجاهات الفروق باستخدام اختبار

 
 حسب المستويات للتطبيق البعدي الختبار المجموعات جميع ف

 المستخدمة التدريس طريقة
بي   المتوسط الحسانر   الفرق * المجموعة المجموعة المستوى

 لكل منهما
 

 *3.081 الطريقة االعتيادية 4MATطريقة نموذج  مستوى التذكر

 *1.942 الطريقة االعتيادية طريقة نموذج "كولب"

 1.138 طريقة نموذج "كولب" 4MATطريقة نموذج 

 *1.261 الطريقة االعتيادية 4MATطريقة نموذج  مستوى الفهم

 *0.736 الطريقة االعتيادية طريقة نموذج "كولب"

 0.526 طريقة نموذج "كولب" 4MATطريقة نموذج 

 *3.504 الطريقة االعتيادية 4MATطريقة نموذج  مستوى التطبيق

 *2.71 الطريقة االعتيادية طريقة نموذج "كولب"

 0.794 طريقة نموذج "كولب" 4MATطريقة نموذج 

المستويات المعرفية 
 العليا

 *3.951 الطريقة االعتيادية 4MATطريقة نموذج 

 *3.457 الطريقة االعتيادية طريقة نموذج "كولب"

 0.495 طريقة نموذج "كولب" 4MATطريقة نموذج 

 الدرجة
 الكلية للتطبيق البعدي

 لالختبار

 *11.794 الطريقة االعتيادية 4MATطريقة نموذج 

 *8.483 الطريقة االعتيادية طريقة نموذج "كولب"

 *2.951 طريقة نموذج "كولب" 4MATطريقة نموذج 

 

:  7يبي   جدول   ما يىل 
  مستوى التذكر: 

 
 ف

ز الج  دول ) ز  أن الفروق (7يبي  ي تعزى لطريقة التدريس بي 
ي التطبيق اللعدي لليتلار   الت 

ز
ز ف متوسطي المجموعتي 

 :  كما يىلي
  دال (  وهو فرق3.081الطريقة االعتيادية = ) * 4MATطريقة نموذج 

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)   4نموذج  طريقة لصالMAT . 
  (  وهو فرق دال1.942) الطريقة االعتيادية = طريقة نموذج "كولب" *

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)   نموذج "كولب" طريقة لصال.  
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  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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  فرق وجود عدم يتض  ( وهنا1.138= ) طريقة نموذج "كولب" * 4MATطريقة نموذج  ي المتوسط الحسائ 
ز
ف

 وطريقة نموذج "كولب".  4MATلك  من طريقة نموذج 
  دالة فروق يوجد أي

 
ي  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة مستوى  ف ي المتوسط الحسائ 

ز
التذكر ف

نموذج "كولب" مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"  أي يوجد 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس لصال  ك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج  فروق دالة بي 

 رنة بالطريقة االعتيادية. "كولب" مقا
  دالة فروق وال يوجد

 
ي  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  ف  المتوسط الحسائ 

ز مستوى التذكر بي 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس )طريقة نموذج فورمات  نموذج "كولب"  أي ال يوجد فروق دالة بي 

 وطريقة نموذج "كولب"(. 
  مستوى الفهم:  
 
 ف

ز الج  دول ) ز  ( أن الفروق7يبي  ي تعزى لطريقة التدريس بي 
ي التطبيق اللعدي لليتلار   الت 

ز
ز ف متوسطي المجموعتي 

 :  كما يىلي
  دال (  وهو فرق1.261الطريقة االعتيادية = ) * 4MATطريقة نموذج 

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)  4نموذج  طريقة لصالMAT . 
  (  وهو فرق دال0.736الطريقة االعتيادية = ) طريقة نموذج "كولب" *

 
  (α≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

  .نموذج "كولب" طريقة لصال 
ي  فرق وجود عدم يتض  ( وهنا0.526= ) طريقة نموذج "كولب" * 4MATطريقة نموذج  ي المتوسط الحسائ 

ز
ف

 وطريقة نموذج "كولب".  4MATلك  من طريقة نموذج 
  دالة فروق يوجد أي

 
ي  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  ف ي المتوسط الحسائ 

ز
مستوى الفهم ف

نموذج "كولب" مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"  أي يوجد 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس لصال  ك  من طريقة نموذج فورمات وطريق ذج ة نمو فروق دالة بي 

 "كولب" مقارنة بالطريقة االعتيادية. 
  دالة فروق وال يوجد

 
ي  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  ف  المتوسط الحسائ 

ز مستوى الفهم بي 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس )طريقة نموذج فورمات  نموذج "كولب"  أي ال يوجد فروق دالة بي 

 وطريقة نموذج "كولب"(. 

  
 
 مستوى التطبيق: ف

ز الج  دول ) ز  ( أن الفروق7يبي  ي تعزى لطريقة التدريس بي 
ي التطبيق اللعدي لليتلار   الت 

ز
ز ف متوسطي المجموعتي 

 :  كما يىلي
  دال (  وهو فرق3.504الطريقة االعتيادية = ) * 4MATطريقة نموذج 

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)  4نموذج  طريقة لصالMAT . 
  (  وهو فرق دال3.504الطريقة االعتيادية = ) نموذج "كولب" *طريقة 

 
  (α≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

  .نموذج "كولب" طريقة لصال 
ي  فرق وجود عدم يتض  ( وهنا0.749= ) طريقة نموذج "كولب" * 4MATطريقة نموذج  ي المتوسط الحسائ 

ز
ف

 وطريقة نموذج "كولب".  4MATلك  من طريقة نموذج 
  دالة فروق يوجد أي

 
ي  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  ف ي المتوسط الحسائ 

ز
مستوى التطبيق ف

نموذج "كولب" مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"  أي يوجد 
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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس لصال  ك  من طريقة  نموذج فورمات وطريقة نموذج فروق دالة بي 
 "كولب" مقارنة بالطريقة االعتيادية. 

  دالة فروق وال يوجد
 
ي  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  ف  المتوسط الحسائ 

ز مستوى التطبيق بي 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس )طريقة نموذج فورمات  نموذج "كولب"  أي ال يوجد فروق دالة بي 

 ة نموذج "كولب"(. وطريق

  المستويات المعرفية العليا: 
 
 ف

ز الج  دول ) ز  ( أن الفروق7يبي  ي تعزى لطريقة التدريس بي 
ي التطبيق اللعدي لليتلار   الت 

ز
ز ف متوسطي المجموعتي 

 :  كما يىلي
  دال (  وهو فرق3.951الطريقة االعتيادية = ) * 4MATطريقة نموذج 

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)  4نموذج  طريقة لصالMAT . 
  (  وهو فرق دال3.457الطريقة االعتيادية = ) طريقة نموذج "كولب" *

 
  (α≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

  .نموذج "كولب" طريقة لصال 
ي  فرق وجود عدم يتض  ( وهنا0.495= ) طريقة نموذج "كولب" * 4MATطريقة نموذج  ي المتوسط الحسائ 

ز
ف

 وطريقة نموذج "كولب".  4MATلك  من طريقة نموذج 
  دالة فروق يوجد أي

 
ي لك  من طريقة نموذج فورمات  إحصائيا ي المتوسط الحسائ 

ز
ي المستويات المعرفية العليا ف

ز
ف

"  بوطريقة نموذج "كولب" مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج "كول
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس لصال  ك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  أي يوجد فروق دالة بي 

 نموذج "كولب" مقارنة بالطريقة االعتيادية. 
  دالة فروق وال يوجد

 
ي لك  من طريقة نموذج  إحصائيا  المتوسط الحسائ 

ز ي المستويات المعرفية العليا بي 
ز
ف
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس )طريقة فورمات وطريقة نموذج "ك ولب"  أي ال يوجد فروق دالة بي 

 نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"(. 
ي المستويات المعرفية العليا: 

ز
 ف

ز الج  دول ) ز  ( أن الفروق7يبي  ي تعزى لطريقة التدريس بي 
ي التطبيق اللعدي لليتلار   الت 

ز
ز ف متوسطي المجموعتي 

 :  كما يىلي
  دال (  وهو فرق3.951الطريقة االعتيادية = ) * 4MATطريقة نموذج 

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)  4نموذج  طريقة لصالMAT . 
  (  وهو فرق دال3.457الطريقة االعتيادية = ) طريقة نموذج "كولب" *

 
  (α≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

  .نموذج "كولب" طريقة لصال 
ي  فرق وجود عدم يتض  ( وهنا0.495= ) طريقة نموذج "كولب" * 4MATطريقة نموذج  ي المتوسط الحسائ 

ز
ف

 وطريقة نموذج "كولب".  4MATلك  من طريقة نموذج 
  دالة فروق يوجد أي

 
ي لك  من طريقة نموذج فورمات  إحصائيا ي المتوسط الحسائ 

ز
ي المستويات المعرفية العليا ف

ز
ف

مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"  وطريقة نموذج "كولب" 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس لصال  ك  من طريقة نموذج فورمات وطريقة  أي يوجد فروق دالة بي 

 نموذج "كولب" مقارنة بالطريقة االعتيادية. 
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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

  دالة فروق وال يوجد
 
ي المستويات المعرف إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة نموذج ف  المتوسط الحسائ 

ز ية العليا بي 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس )طريقة  فورمات وطريقة نموذج "كولب"  أي ال يوجد فروق دالة بي 

 نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"(. 

 لدرجة الكلية للتطبيق البعدي لالختبار: ا
ز الج  دول ) ي تعزى ( أن الفروق7يبي 

ز  الت  ي التطبيق اللعدي لليتلار   لطريقة التدريس بي 
ز
ز ف متوسطي المجموعتي 

 :  كما يىلي
  دال (  وهو فرق11.794الطريقة االعتيادية = ) * 4MATطريقة نموذج 

 
  0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

≥α)  4نموذج  طريقة لصالMAT . 
  دال(  وهو فرق 8.483الطريقة االعتيادية = ) طريقة نموذج "كولب" *

 
  (α≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائيا

  .نموذج "كولب" طريقة لصال 
ي لك   فرق وجود يتض  ( وهنا2.951= ) طريقة نموذج "كولب" * 4MATطريقة نموذج  ي المتوسط الحسائ 

ز
ف

 . 4MATوطريقة نموذج "كولب" لصال  طريقة  4MATمن طريقة نموذج 
  دالة فروق يوجد أي

 
ي الدرجة  إحصائيا
ز
ي لك  من طريقة ف ي المتوسط الحسائ 

ز
الكلية للتطبيق اللعدي لليتلار ف

نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب" مقارنة مع الطريقة االعتيادية لصال  طريقة نموذج فورمات وطريقة 
ز المجموعات تعزى اىل طريقة التدريس لصال  ك  من طريقة نموذج  نموذج "كولب"  أي يوجد فروق دالة بي 

 وطريقة نموذج "كولب" مقارنة بالطريقة االعتيادية.  فورمات
  دالة فروق ويوجد

 
ي لك  من طريقة  إحصائيا  المتوسط الحسائ 

ز ي الدرجة الكلية للتطبيق اللعدي لليتلار بي 
ز
ف

ز المجموعات  نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب" لصال  طريق نموذج فورمات  أي يوجد فروق دالة بي 
 ذج فورمات )طريقة نموذج فورمات وطريقة نموذج "كولب"(. تعزى اىل طريقة نمو 

ي  بااليتلار فروق وجود اللاحثة نتيجة وتعزو
ز
ز  المعرف  لصال  التقليدية والطريقة طريقة نموذج "كولب" بي 

ز  طريقة نموذج "كولب"   :إىل 4MATطريقة نموذج  لصال  التقليدية والطريقة 4MATطريقة نموذج  وبي 
ي مهارات التفكي  

ز
ز الذين درسوا بهما وتزودهم بتحكم ف جاع المعلومات لدى المتعلمي 

ز تحسنا اسي  أن الطريقتي 
( 2017؛ أكرم  2020اخأساسية  وزيادة الدافعية وهذا ما يوافق نتائج كثي  من الدراسات منها: )ابو نرجس  

 (. tar and Dikici, 2009)Manolas,  Greece,  Kehagias,  and Greece, 2005; Taودراسات 

حة  التوصيات والدراسات المقتر
:  توصيات الدراسة:  ي ضوء النتائج السابقة  فإن الدراسة الحاىلي توىصي بما يىلي
ز
 ف

ي تنمية أنماط التعلم 
ز
ي تساعد ف

اتيجيات التدريس الت  بية اإلسلمية عىل استخدام اسي  تدريب معلمات الي 
. والتفكي ر لدى تلميذاتهم مث  نموذج   ي

 كلوب ونموذج مكارئ 
ي تعتمد عىل 

اتيجيات التدريسية الت  بية االسلمية تل  الخدمة وتزويده باالسي  تطوير برنامج إعداد معلم الي 
ي الدماغ.   التفكي  ومراعاة أنماط التعلم والتفكي  وتنمية جانت 

ي التعليم   بحيث تر 
ز
ي اخأردن  ف

ز
بية اإلسلمية ف ي بناء مناهج الي 

ز
شطتها عىل كز أهدافها ومحتواها وأنإعادة النمر ف

ي التعلم. 
ز
ي الدماغ ف  جانت 

حة:   تقي   الدراسة الحالية إمكانية إجراء الدراسات التالية:  الدراسات المقتر
بية  ي الي 

ز
ي موضوعات أيرى ف

ز
دراسات مماثلة للدراسة الحالية باستخدام نماذج أنماط التعلم المختلفة ف

 أيرى. اإلسلمية وصفوف ومراح  دراسية 
 . ي مع نماذج تدريسية من نماذج أنماط التعلم والتفكي 

 مقارنة فاعلية استخدام نموذج كلوب ونموذج مكارئ 
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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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 ضوء نماذج أنماط التعلم. 
ز
ي التعليم االساسي ف

ز
بية االسلمية ف  دراسة تشخيصية لتقويم كتب الي 

 
 المراجع
ي  نموذج استخدام أثر (2019أحمد) شعلان زيد  لمياء أبو

ي تدريس 4MATمكارئ 
ز
 تنمية عىل الرياضيات ف

بية  الصف تلميذ لدى المستقلىلي  التفكي   مهارات . مجلة كلية الي  ي
جامعة بور –السادس االبتدائ 

 . 279-249( 27سعيد )

ي تدريس  (4MAT)( تصميم تعليىمي تعلىمي مستند اىل انموذج الفورمات 2020ابو نرجس  نزار كاظم علاس )
ز
ف
ز نواتج تعلم الرياضيات وح  االلغاز فيها والثقة بتعلمها لطللة الصف االول  ي تحسي 

ز
ه ف الرياضيات وتأثي 
 . 351-316(  83متوسط  مجلة الفت  )

https://www.researchgate.net/publication/343656449_tsmym_tlymy_mstnd_lanmwdhj_alfwrmat_fy_t

drys_alryadyat 

ي ضوء معايي  أنماط التعلم  2( تحلي  محتوى مقرر الفقم 2017أكرم  حلة أحمد محمد )
ز
للمرحلة الثانوية ف

بوية والنفسية   (4MAT)الفورمات   .  269– 285(  2)2المجلة الدولية للدراسات الي 
285.pdf-n2_269-v2-http://search.shamaa.org/PDF/Articles/JOIjeps/IjepsVol2No2Y2017/ijeps_2017 

ي تنمية مهارات 2019أحمد حسن ) الذنيلات  حمزة سليمان والعياضة 
ز
( أثر التدريس باستخدام نموذج كولب ف

بوية   العم  . دراسات: العلوم الي  ي لدى طلب الصف التاسع اخأساسي  . 31-17(  2)46المخي 
PB.pdf-1-119789-file:///D:/Downloads/15291  

ز  إبراهيم ) ي تدريس الرياضيات عىل 4MAT( فاعلية نموذج الفورمات )2019حسي 
ز
اعة الرياضية ( ف تنمية الي 

 . 78-16  22(5)الرياضيات   تربويات لدى تلميذ المرحلة االبتدائية. مجلة

ي  MAT 4الفورمات  نموذج استخدام أثر (2020الخليفة  متز سليمان )
ز
طاللات  تحصي  عىل التدريس ف

بية بقسم الرابع المستوى ي  الخاصة الي 
ز
. مجلة  اإلحصاء إىل مقرر المدي  ف  -67(  2)23تربويات رياضية النفسي

102 . 

ي )
ي اكتساب المفاهيم الكيميائية وانتقال 2016ذنيلات  حمزة والعبوس  تهائز

ز
( أثر استخدام نموذج كولب ف

ي اخأردن. مجلة المنارة لللحوث والدراسات  أثر 
ز
. 112-58( 4)22التعلم لدى طلب الصف التاسع اخأساسي ف

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1413 

ي  يارس يلف رشيد) ي التحصي  والتفكي  التحليىلي لدى طاللات الصف 2020الشجي 
ز
اتيجية المكعب ف ( أثر اسي 

بوية والن بية اإلسلمية. مجلة الجامعة اإلسلمية للدراسات الي  ي مادة القرآن الكريم والي 
ز
ي المتوسط ف

سية. فالثائز
28(3  )20-42 . 

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/download/5917/3116 

ي التحصي  الدراسي لدى طللة مساق مناهج 2011الشديفات  جومانم حامد )
ز
( أثر استخدام الحاسوب ف

ي جامعة آل البيت  مجلة جامعة دمشق  
ز
بية اإلسلمية ف  . 802-775( اخأول  1) 27وأساليب تدريس الي 

802.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/775 

https://www.researchgate.net/publication/343656449_tsmym_tlymy_mstnd_lanmwdhj_alfwrmat_fy_tdrys_alryadyat
https://www.researchgate.net/publication/343656449_tsmym_tlymy_mstnd_lanmwdhj_alfwrmat_fy_tdrys_alryadyat
file:///D:/Downloads/15291-119789-1-PB.pdf
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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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   

 

( أساليب التعلم: مفهومها وأبعادها والعوام  المشكلة لها حسب نموذج كولب 2016ة  نورية حسن )عبيس
. مجلة وادي الني  للدراسات واللحوث  ) ي

ائ   . 260 -222(  10للتعلم الخي 
s://jwadi.journals.ekb.eg/article_85437_8cc194b84a44c1605f5f2314ac35f472.pdfhttp 

ز ) ي رحلة التدريس والفورمات2020العزاوي  سياس عىلي حسي  ي تحصي  طلب الصف MAT) 4( أثر أنموذج 
ز
( ف

. اطروحة دكتوراه غي  منشورة جامع هم المستقلىلي ي مادة الجغرافية وتنمية تفكي 
ز
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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

 
 ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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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بية اإلسالمية 4MATاستخدام نموذج كولب ونموذج  أثر                     عوجان        التر

 
  التدريس عىل تحصيل طالبات الصف السابع األساس  ف

 
  األردن ف

 
 ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب               
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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 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 يليا 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 كل 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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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