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50 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تنمية]
 
اتيجيات التقويم األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف ي التفكتر  أثر توظيف إستر

 الرياض 
 [واالتجاهات نحو موضوع الجت  

 

 [فاتنة ادكيدك : ةثحابلا د ادعإ]

 [العليا، الجامعة العربية األمريكيةقسم إدارة تربوية، كلية الدراسات  -التقويم األصيل ]

 

 : ملخص الدراسة

اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباعي لقد سعت هذه الدراسة للتعرف  عىل أثر توظيف استر
ي واالتجاهات نحو تعلم موضوع الجت  لدى طالبات الصف الثامن 

ي تنمية مهارات التفكتر الرياض 
 
السطوح ف
ي كانت الطريقة األساسي 

، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية والت  ي . تم استخدام المنهج شبم التجريت 

طالبة من الصف الثامن من مدرسة كفر  36المناسبة لمتطلبات البحث وسهولة الوصول إليها وبلغ عددها 
ز ضابطة(  18تجريبية، و 18عقب الجديدة ) اوح أعمارهن ما بي 

عام الطالبات يتمتعن  14 – 13المجموعة تي 
ي انجاح أي مبادرة من شأنها أن تخدمهن. 

ز
لإلجابة و بروح التعاون بحيث يتعاونون مع بعضهن ومع معلماتهن ف

، نموذج تغذية  عن سؤال البحث تم إعداد أدوات لجمع المعلومات تتضمن يوميات الباحثة، السجل التأمىلي
ونية عىل مجموعة بؤرية، باإلضافة إىل راجعة، واستبانة لقياس اتجاهات الطالبات، وإج راء المقابالت اإللكي 

. كما أعدت الباحثة مجموعة من الخطط  ي
ي موضوع الجي  ومهارات التفكي  الرياضز

ز
اختبار تحصيىلي قبىلي وبعدي ف

. وتم تحليل وحدة الجي   اتيجية التقويم األصيل عددها ست خطط لوحدة الجي 
الدراسية باستخدام اسي 

ة دراسية لغرض إجراء البحث. وقد اعتمدت الباحثة عىل نموذج رباغي السطوح التعليىمي لتصميم وحد
(Didactical Tetrahedron Model) اضية تتالءم مع ي بيئة صفية افي 

ز
ي مجموعات ف

ز
، وتم تنظيم الطالبات ف

اتيجية. وقد تم إعداد برنامج التدخل، حيث تم توزي    ع المادة التعليمية عىل الحصص ال اضية صفية ااالسي  الفي 
، وقد حددت الباحثة أهداف ومخرجات الوحدة 12المخصصة لها وتبلغ 

ً
حصة بواقع ثالث حصص أسبوعيا

ي تحقيقها أثناء وبعد دراسة الوحدة، وقسمت هذه المخرجات إىل معرفة، وتطبيق، 
ي ينبغز
السلوكية الت 

 بوضع قائمة من المفاهيم والمصطلحاتواستدالل. وبناء عىل عملية تحليل محتوى وحدة الجي  قامت الباحثة 
ي لكل مفهوم. 

 باإلضافة إىل المدلول اللفظز

ي هذه الدراسة، 
ز
ز قبل وبعد عملية التدريس. حيث وضعت الفرضيات ف تم إعطاء امتحان تحصيىلي للمجموعتي 

ي المجموعة
ز
ي االمتحان ف

ز
كما   ،وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات ف

ي االختبار، 
ز
اتيجية عىل تحصيل الطالبات ف ي أثر االسي 

ز
ي تبحث ف

استعمل اختبار "ت" لفحص الفرضيات والت 
ز عىل االختبار البعدي تعزى α ≤0.05يوجد أثر ذي داللة إحصائية )ُوجد أنم  ز متوسط عالمات المجموعتي  ( بي 

اتيجية التقويم األصيل.   الستخدام اسي 

، و وقد أظهرت الدراسة أي  زيادة دافعية الطالبات نحو موضوع الجي 
ً
ساعد عىل اإللمام بمعرفة بعض األمور ضا

ي المرحلة الثانوية. 
ز
ي فهم الطالبة للرياضيات ف

ز
ي حل المشكالت. وف

ز
ي تحتاج إىل مهارة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مخ
ز
ي استكمال الدراسة الجامعية ف

ز
ي زيادة تحصيلهن وفهمهن مما يزيد من فرصهن ف

ز
ف األقسام تلوقد ساهم ف

ي،  ي تكوين الحس الجي 
ز
ي أعقاب مرحلة التعلم، حصل تحسن العلمية واألدبية. وقد ساهم ف

ز
وقد لوحظ أنم ف

ز نتائج االختبار   بي 
ً
 إحصائيا

ً
 واضحا

ً
ي صحة حلول االختبار، حيث نجد فرقا

ز
ي لدى جميع الطالبات سواًء ف إيجائ 

ي التحسن الذي طرأ عىل تحصيل الطالبات،  القبىلي والبعدي، وهذا االستنتاج يؤكد مساهمة مرحلة
ز
التعلم ف

 باإلضافة إىل حدوث تعلم أصيل وتعلم عميق لديهن. 

، التعلم األصيل، كلمات مفتاحية:  ، نموذج رباعي السطوح التعليمي ي
التقويم األصيل، مهارات التفكتر الرياض 

 التعلم العميق. 

 المقدمة

ي الذي فرض     نفسم عىل العالم اليوم، يتطلب من األفراد أن يكتسبوا قدرات  إن التحدي العلىمي والتكنولوج 
ات المتالحقة، وبما يؤدي إىل استخدام فكر  ي التعامل مع المتغي 

ز
ومهارات جديدة ومتنوعة حت  تمكنهم ف

، وتنمية مهاراتم العقلية والعملية عىل حد سواء )
ً
 فعاال
ً
 (. 2018عبد القادر، المتعلم استخداما

ي هوس االختبار، 
ز
أو سجل العالمات المدرسية قد تكون عبارة مناسبة لوصف المناخ الحاىلي وسياق التقويم ف

 عىل االختبارات ومنح درجة لكل  . مدارسنا 
ّ
يجلس المعلم ساعات أمام كراسة العالمات إلعطاء عالمة معتمدا

ز زمالئم، ولكن برصاحة هل يتن ز بي  ي ترتيب معي 
ز
ي نهاية العام الدراسي تضعم ف

ز
ي ذهطالب ف

ز
ز اول ف نم سؤالي 

ز وهما: ما الذي يتعلمم الطالب؟ ما الذي يمكنم فعلم بهذه المعرفة أو المهارة أو القدرة الرياضية؟ لماذا؟  رئيسيي 
عىل التقويم الجيد أن يحقق عدة مواصفات منها: أن يتفق مع ما تعلمم الطالب، وأن يولد معلومات مفيدة 

 
ً
، وأن يعظي صورة واضحة عن تعلم الطالب وقدراتم،  وليس مجرد عالمات، وأن يستعمل معيارا

ً
واضحا ًومفيدا

ز  ي ممارسات المعلمي 
ز
ة التقويم مع تغيي  ف ي التعلم خالل وبعد خي 

ز
 ,Moscal)وأن يسمح للطالب أن يستمروا ف

2000 .) 

ي التعليم عن
ز
ل ب يشهد العالم حاليا حدثا جلال قد يهدد التعليم بأزمة هائلة، ولكن بعد قضاء شهور ف ز ي الميز

ز
عد ف

ي أدوات ووسائل تكنولوجيا التعلم، مع 
ز
ة اإلغالق بسبب جائحة كورونا أصبح الطالب عىل معرفة أكي  ف

في 
ي العديد من التطبيقات 

ز
ات ف ي دروسهم الخاصة، فهم اآلن يكتسبون الخي 

ز
تمكنهم بقدرة مناسبة للتحكم ف

ي نفس الوقت قبل وخالل وبعد عملية التعل الجديدة المتاحة، يستطيعون التعلم عن بعد وتقييم أنفسهم
ز
يم ف

  (. 2020غنايم، )

اتيجيات التقويم الهامة لعل من أبرزها التقويم األصيل وذلك  ي مجموعة من اسي 
فلذلك سارعت الباحثة إىل تبتز

ي ت
ز
اتيجية التقويم الواقغي والبديل آملة ف

بوي الذي أشاد إىل أهمية استخدام اسي  يي  هذا غبالرجوع إى األدب الي 
ي المنهاج العلىمي بطريقة تعمل 

ز
ي دفع الطلبة والتعمق ف

ز
الواقع ألنها ترى أن أساليب التقويم األصيل لها فعالية ف

ز اكتساب المفاهيم العلمية، وتنمية االتجاهات العلمية لديهم، من خالل اعتمادها، أ ،عىل تحسي 
ً
ىل ع وال

)تحديد المشكلة، ووضع الفروض، واختيار الفرض األنسب، مهارات البحث العلىمي للوصول إىل الغاية العلمية 
 ثم الوصول إىل الحلول(، 

 
، التكاملية: )التعليم عن بعد والتقويم األصيل( من خالل مالحظة العمل الذي وثانيا

ي اتخاذ القرارات الخاصة باإلجراء الذي 
ز
قام بم الطالب وتوليد معتز من هذه المالحظة، هذا كلم يساعد الطلبة ف

 . : استخدام نموذج رباغي السطوح التعليىمي
ً
 تم تنفيذه. ثالثا
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :  ويمكن تحديد الواقع الجديد المنشود خلقم فيما يىلي

 عىل تحصيلهم  -
ً
ي فهم وتعميق وتنظيم األفكار الرياضية مما ينعكس إيجابا

ز
ي تواجم الطلبة ف

تذليل الصعوبات الت 
 .  الدراسي

ي تطوير  -
ز
. توظيف أسلوب التقويم األصيل ف ي موضوع الجي 

ز
ي ف
 مهارة االستنتاج والتفكي  الرياضز

ي تحديد المستوى الذي وصل إليم من أجل تحقيق  -
ز
ي بهدف مساعدة الطالب لنفسم ف

استخدام التقويم الذائ 
 مخرجات التعلم. 

ي أن العملية التعليمية  -
ي ودافعية الطالب نحو التعلم، مما يعتز

لتعلمية ال االتأكيد عىل استمرارية التعلم الذائ 
 .
ً
  تنت ي بتعلم الموضوع داخل المدرسة فقط، إنما يمكن أن تمتد خارج المدرسة أيضا

 بناء الفرد من حيث ثقتم واعتماده عىل النفس، وشعوره باإلنجاز، وزيادة مستوى طموحم، وتطوير مواهبم.  -

تطاعتم لتحقيق المهارات تنمية مفهوم الذات، وتزيد من مستوى التوقعات لدى الطالب من حيث مدى اس -
ي قدرات: التخطيط والتنظيم والتفاهم وتحمل 

ز
ي يكلف بها، وتنىمي المواهب والقدرات األخرى كما ف

العلمية الت 
 المسؤولية والحياة االجتماعية. 

 مشكلة الدراسة: 

ي تدريس الرياضيات لطلبة المرحلة المتوسطة وعمله
ز
ة الباحثة ف كمرشدة   ا انبثقت مشكلة الدراسة من خالل خي 

، والصعوبات  ي وحدة الجي 
ز
ي مستوى تحصيل الطالبات خاصة ف

لمبحث الرياضيات، حيث الحظت تدئز
ز كنتيجة الستغناء المعلم عنهما  التعليمية المرافقة لهذا الموضوع.  ومع بداية نهاية عرص السبورة والتلقي 

، والتعليم عن بعد، ومصادر التعلم وتكنولو  ي
وئز ونية،واعتماد التعلم اإللكي  مما  جيا المعلومات من مناهج الكي 

اتيجية التقويم األصيل، الذي ينىمي مهارات 
ي البيئة الصفية التقليدية مما استدغ إىل استخدام اسي 

ز
 ف
ً
ا  كثي 

ّ
ي 
ّ
غ

ي عملية 
ز
معرفية عقلية عليا لدى الطالب فهو أثناء حلم للسؤال يكون كالفنان المبدع، إذ يمارس المتعة واأللم ف

اتيجية التقويم األصيل يرفع المستوى التحصيىلي لديهن ويزيد  اإلبداع. 
وتشي  الدراسات األدبية أن استخدام اسي 

ي  ي فيصبح لديهن توجم إيجائ 
ي والقدرة عىل التعلم الذائ 

ي الدرس وينىمي مهارات التفكي  الرياضز
ز
من مشاركتهن ف

 .  نحو موضوع الجي 

اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباعي بناًء عىل ما تقدم تحدد مشكلة البحث باختبار  فاعلية استر
ي والتحصيل والدافعية نحو موضوع الجت  لدى طالبات الصف الثامن. 

ي تنمية التفكتر الرياض 
 
  السطوح ف

 اإلطار النظري

ي هذا الفصل سيتم إعطاء لمحة عن 
ز
: ف

ً
 التقويم األصيل أوال

  
 
. ثانيا ي

 : مهارات التفكي  الرياضز

 
 
.  : ثالثا  موضوع الجي 

 
. رابعا  : نموذج رباغي السطوح التعليىمي
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: التقويم األصيل
ً
 أوال

ي تواجم نماذج التعليم المختلفة، عىل المعلم أن يحاول تقييم 
إن مشكلة التقويم يعد من أكي  التحديات الت 

جل يقيمم سطالبم بطريقة تقدم نظرة دقيقة بجوانب القوة والضعف عندهم، فمن المفيد أن ينسر  لكل طالب 
ي يعتقد أنها مدروسة حول ماذا سنتعلم؟ وكيف سيتم تقديم المعلومة؟

 فيم بالطريقة الت 

ي اختيار اإلرشادات المناسبة، وإعطاء التغذية الراجعة لم * التقويم األصيل
ز
: هو تطوير المعلم مهنيا خاصة ف

ي للطلبة ومدى تقدمهم مع الزمن. فالتقويم األصيل هو 
ولإلدارة المدرسية وأولياء األمور عن اإلنجاز الحقيق 

ة، يمية )طالب، معلم، إدار عبارة عن نظام متكامل يصمم لكي يعلم ويحسن ويطور جميع عناض العملية التعل
 (. Wiggins, 2000)وىلي أمر( 

 * اختالف التقويم األصيل عن التقويم التقليدي: 

ي المعرفة بينما االختبارات التقليدية فتستعمل  -
ز
ز ف ز فعاليي  يتطلب التقويم األصيل من الطالب أن يكونوا مؤديي 
ي سياق مع

ز
ز للكشف فيما إذا استطاع الطالب استدعاء ما تعلمم ف  (. Darling, 2000)ي 

 من التقويم التقليدي  -
ً
ي التقويم األصيل يعظ الطالب فرصة أن يتوصل إىل إجابات أو أداء أو ناتج أكير إبداعا

ز
ف

 ,Henderon)الذي يطلب من الطالب أن يختار اإلجابة الصحيحة أو حت  األسئلة ذات النهاية المفتوحة 
1998 .) 

ي  -
ز
مستوى الصدق والثبات عن االختبارات التقليدية وذلك عن طريق وضع هذا ويختلف التقويم األصيل ف
 (. Palm,2008)المعايي  المناسبة للعالمات 

ز يعتمد التعليم ill- structuredكما يتطلب التقويم األصيل تحديد مهمات من النوع الصعب )  - ي حي 
ز
(، ف

 (، ويقيم عناض منفصلة. drillالتقليدي عىل الممارسة )

ي التعليم التقليدي، ولذلك فنن كما يعتي    -
ز
ز التعليم، وليس فقط للقياس كما هو ف  التقويم األصيل أداة لتحسي 

 السياق والفهم الفكري للظواهر وتطبيقها العمىلي 
ز  (. swaffield,2011)التقويم األصيل يشمل التفاعل بي 

ات التقويم األصيل:   * ممتر 

ي عىل مهمات أ -
ز التقويم األصيل أنم مبتز دائية ذات معتز وذات واقعية، ومهارات تفكي  عليا، وال يعتمد ما يمي 

ي 
ز
ات زمنية لمعرفة مدى تقدمم ف عىل مقارنة الطلبة ببعضهم البعض بقدر مقارنة عمل الطالب نفسم عي  في 

 (. Simon, 1993موضوع التخصص )

ها تختلف عن معايي  االختبارات التقلي - ي كان يعتي  يحسن من أداء الطلبة مع الزمن، فمعايي 
ها بعض دية والت 
ي هذا النظام فالجميع قادر عىل الوصول إليها. 

ز
 الطلبة معايي  ال يمكن الوصول إليها، أما ف

ي للطلبة والذي يساعدهم عىل تنظيم ذاتهم وتحملهم لمسؤولية التعلم، فهو لديم القدرة  -
توفي  التقويم الذائ 

 (. Kearney, 2013)داء األنشطة عىل تحويل إحساس الطلبة بذاتهم وبناء ثقتهم بأ

ي التقويم األصيل يتغي  ليصبح دورا ميرسا للعملية التعليمية عوضا عن  * التقويم األصيل والمعلم: 
ز
دور المعلم ف

ي الحكم عىل الطلبة. فمعايي  التقويم 
ز
الدور التقليدي الذي يكون فيم المعلم مصدر المعلومات وصاحب القرار ف

(، ويمكن أن يستخدمها الطالب لتقييم Rubricsلب م خالل محكات تعرف ب )اآلن أصبحت معروفة للطا
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54 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة زمنية معينة، تظهر للطالب Portfolioإنجازه، وكذلك فنن الملفات ) ي يجمع فيها عمل الطالب عي  في 
( والت 

ي اختيار عينات من عملم داخل هذه الملفات، ومقارنتها مع عملم 
ز
نفسم مدى تقدمم من خالل انخراطم ف

 (.B.A.Adeyemi, 2015)السابق، وبالتاىلي يعرف مدى نمو قدراتم عي  الزمن 

وهو العمود الفقري للتقويم األصيل ويعتي  منظم  (:Student self-assessment)التقويم األصيل والطالب 
ي التعليم وتكامل القدرات الذهنية بدافعية نحو التعلم. 

ز
ي ينىمي االنخراط المبارسر ف

ي للمتعلم. فالتقويم الذائ 
ذائ 

ي 
ز
. فالطالب ف ي

فمن خالل تنظيم الذات للتعلم، فنن الطالب يصنع خيارات، ويسيطر، ويحسن من تعلمم الذائ 
ي األداء، يستخدم مستويات تفكي  التقويم األ 

ز
ي اإلجابة، يقدم إجابة مطورة ونتاجا مبدعا، ينخرط ف

صيل )يبتز
 (.Wiggins, 2000)ذهنية عليا لبناء اإلجابة، يقيم ذاتم( 

ز بإثارة التحدي،  التقويم األصيل واألنشطة:  ، وتتمي  ي التقويم األصيل أصيلة وذات معتز
ز
تكون المهام واألنشطة ف

ي المواضيع وتكامل المعرفة والمهارات وتعكس تعلم
ز
ي التقويم األصيل تكامال ف

ز
. وتتطلب المهام ف ي سياق واقغي

ز
ا ف

. وتبتز المهام بحيث تمكن تقييم أداء وإنجازات الطالب أثناء العمل "خالل العمليات"  عي  السياق التعليىمي
ي التقويم التقليدي 

ز
 (.Kearney,2013) وليس فقط تقييم نواتج المهمات كما هو حاصل ف

ي جميع أجزاء العملية  التقويم األصيل والعملية التعليمية: 
ز
إن تطبيق التقويم األصيل بحاجة إىل تغيي  ف

 ,Wiggins)التعليمية داخل الصف )تغيي  األهداف، المخرجات، األنشطة، وأساليب التعليم واإلرشادات( 

2000.) 

 * أدوات التقويم األصيل: 

 اختيار أوراق من العمل اليومي واعتبارها كتقييم.  (:Diaries)اليوميات  -

 طريقة فعالة لفهم طريقة تفكي  الطالب والتواصل معهم وعملهم أثناء تطورهم.  (:Journals)السجالت  -

ة من أجل معرفة المزيد عن تعلم الطالب.  المقابالت:  - ي مجموعات صغي 
ز
 إجراء مقابالت فردية أو ف

ز المشاهدات - يأخذون فكرة عما تعلمم الطالب من خالل مشاهدتهم للطالب أثناء عملهم عىل  : معظم المعلمي 
ي أبعاد جديدة. 

ز
 مهامهم، ويحتاج المعلم أن يوجم أسئلة للطالب تشجعم عىل التفكي  ف

 إن درجة انفتاح السؤال يعتمد عىل الهدف من وراء السؤال.  األسئلة ذات النهايات المفتوحة:  -

إتاحة الفرصة للطالب لتقييم عملم فمن خالل المشاري    ع يكون لدى المعلم فرصة : المشاري    ع واألبحاث -
 لتقييم إىل أي مدى يستطيع الطالب أن يخطط وينظم ويتعامل مع اآلخرين. 

وتحتوي عىل أوراق تظهر ما تعلمم الطالب ومهمات كانت جديدة وصعبة  (:Portfolio)الحقائب التقويمية  -
ي تصف توجهاتم نحو الموضوع بالنسبة لم ويعظي األعمال

ي أفكار من يومياتم والت 
ز
ي عمل بها ف

 الت 

 Probingإن النوع الجديد من االختبارات يسأل أسئلة أكير قدرة عىل كشف فهم الطالب ) االختبارات:  -
questions .مع تعليمات لتفسي  كيفية الوصول إىل اإلجابة ) 

 تحديا ويستلزم أن يستشي  الطالب بعضهم. تحتوي عىل مس االختبارات الجماعية: ويمكن أن -
 ائل أكير
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: ويقصد بها االختبارات المقننة المطلوبة من قبل إدارة (On – demand)الطلب  - التقويم حسب -

 . ي ، بحيث يكون مصدر االمتحان خارج 
ز ي تاري    خ معي 

ز
 المدرسة، أو الدولة ف

ي  -
ر
م قديم إىل عملم مما يتيح فرصة أكي  للتعل: يصبح الطالب متعلما مستقال وينظر نظرة نالتقويم الذات

(Allen, 2001.) 

ي 
: مهارات التفكتر الرياض 

 
 ثانيا

ه    ي تفكي  فعال يكتسبم الطالب بشكل تراكىمي من خالل دراستم لموضوع الرياضيات ويعتي 
التفكي  الرياضز

ي 
هان الرياضز ي المحاكمات الرياضية وحل المسائل والي 

ز
ي لما لم من اهميتم ف ي التفكي  البرسر

ز
الدعامة الرئيسية ف

ي عملية اكتساب المعرفة وحل المشكال 
ز
 (.Frank, 1992)ت وال يمكن االستغناء عنم ف

ي التفكي  للحصول عىل  (Bruner, 1978)يرى برونر 
ز
أن هدف التعليم هو اكتساب المتعلم طريقة منظمة ف

المعرفة الرياضية، فليس المهم ما يكسبم المتعلم من معرفة لكن األهم كيف يتم الحصول عليها، وجعل المتعلم 
. ويركز 

ً
 رياضيا

ً
ا ة عىل أ (Mayer, 1998)يفكر تفكي  ة المبارسر ي تنشأ من الخي 

همية تكوين األمثلة الرياضية الت 
ي توصل إىل التعلم المثمر. 

ز الخاصة بم الت  كي 
 من التفكي  يسىم منطقة الي 

ً
ويرى أن لكل من المعلم والمتعلم جزءا

ي يختلف عن أنواع التفكي  األخرى بوجم عام إذ يشتمل (John, 1985)وأشار جون 
 إىل أن التفكي  الرياضز

ي يمكن تمثيلها بالرسم أو بأشكال 
ز األعداد والرموز الت  مصطلحات محددة بشكل دقيق من حيث العالقات بي 

 أخرى. 

ي إىل ثالثة مستويات هي : العمليات المعرفية  (Jacobson, 1989)أما 
فقد صنف مهارات التفكي  الرياضز

 الفروض واالستقراء واالستدالل، والعملياتاألساسية وتشمل المالحظة والمقارنة واالستنتاج والتعميم وفرض 
 العمليات فوق 

ً
ا المعرفية العليا وتشمل حل المشكالت وإصدار األحكام والتفكي  الناقد والتفكي  االبتكاري وأخي 

. المع  رفية أي التفكي  من أجل التفكي 

 : ي
 مجاالت التفكتر الرياض 

ي إال أن هناك ث
مانية مجاالت أساسية ومناسبة لمستوى طلبة المرحلة هناك العديد من مجاالت التفكي  الرياضز

/ المنطق  ي
ي ما يىلي بيانها: االستقراء، االستنتاج، التفكي  بالرموز، التفكي  العقالئز

ز
األساسية وقابليتها للقياس، وف

، حل المسألة  ي
هان الرياضز ، االستقصاء، الي   (. 2003)عبيد، وعفانة، الشكىلي

 : : موضوع الجت 
 
 * ثالثا

األهداف الرئيسية للعملية التعليمية التعلمية مساعدة الطالب عىل نسخ بنية مفاهيمية سليمة تتسم إن من 
ز دور المعلم بتقديم مفاهيم صحيحة، كما ويحرص عىل أن يمثل كل مفهوم  ابط وسعة المفاهيم، من هنا يي 

بالي 
ي البنية المفاهيمية السابقة للطالب، بحيث يرتب

ز
 ف
ً
 مناسبا

ً
ي التمثجديد موقفا

يل ط معها من خالل عمليت 
ي الرياضيات فهو امتداد للحساب فالعمليات   .(Piaget, 1976)والمواءمة 

ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
ويعتي  مفهوم الجي  جزءا

ي المرحلة األساسية الدنيا عىل األعداد الصحيحة والكسور يجري  ها عىل الرموز 
ز
ي كان يجري  ها الطالب ف

الت 
 يمكن تفسي  

ً
 مجردا

ً
 استدالليا

ً
ية، ويرى الرياضيون المعاضون الجي  نظاما ينة تتسق ه بطرق معوالكميات الجي 

ية من خالل ثالث رؤى مختلفة هي الجي  كحساب مصمم أو  مع مسلمات النظام. هذا وينظر إىل األفكار الجي 
ي سنوات المدرسة 

ز
، وف ي

مجرد، واستكشاف خصائص األعداد أثناء تطوير الحس العددي والحس اإلجرائ 
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. والجي    لنموه الشكىلي
ً
 قويا
ً
فهوم هو لغة الرياضيات وفهم اللغة ينطوي عىل فهم م االبتدائية يمكن أن يضع أساسا

ي الحلول. 
 المتغي  وعبارات المتغي  ومعائز

ي بدورها تشكل سياقات لتطبيق 
انات والنمذجة الرياضية والت   ما ينظر إىل الجي  كأداة لدراسة االقي 

ً
 غالبا
ً
ا وأخي 

 
ً
ية. إن الجي  للجميع. يستخدم العلماء الجي  يوميا مثل  فهو مطلب أساسي تحتاجم الكثي  من المهن األفكار الجي 

ي الحياة 
ز
 (.Steel, 2000)التجارة، وتتخذ عىل أساسم القرارات ف

ويعتي  الجي  أداة فعالة لممارسة التفكي  لما لم من لغة ومفاهيم وإجراءات تساعد الطلبة عىل التعبي  عن الكثي  
ي حل المشكالت واستخدام االست

ز
ية المنظمة من المواقف والنجاح ف دالل لفحص العالقات واألفكار الجي 

ي مكونات منهاج الرياضيات  .(NCTM, 2000)العالمية لمعلىمي الرياضيات 
ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
ويشكل الجي  ركنا

ي دول العالم. 
ز
ه من المناهج ف ي غي 

ز
ي كما ف

 الفلسطيتز

: استخدام نموذج رباعي السطوح التعليمي 
 
ز مع  : رابعا ز الطالب والمعلمي  هو نموذج يصف التفاعالت بي 

ي 
ي سياق مواقف التعلم عن بعد الرياضز

ز
  (. Ruthven, 2012)المحتوى ومع الموارد الرقمية ف

ي الشكل 
ز
ي هذه الدراسة تم استخدام ذلك النموذج ولكن تم التعديل عليم حسب مقتضيات البحث  كما ف

ز
وف
 :  التاىلي

 

 

 

يمثل كل وجم من الوجوه المثلثية للرباغي الوجوه منظورا خاصا لتفاعل كل من المحاور الثالثة مع بعضها 
( أن الطالب هو  البعض. المثلث التعليىمي هو أساس النموذج يصور المثلث )الطالب _ التقويم األصيل _ الجي 

ب الكتشاف المعرفة بنفسم وليس فقط استقبالها يتطلب تقييما ناقدا محور العملية التعليمية يقوم بها الطال
 لها. 

 

 

 

 السطوح )عمل الباحثة(( نموذج رباعي 1شكل )
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي المثلث )المعلم _ التقويم األصيل_ الطالب( 
ز
فأفضل وصف لدور المعلم أما فيما يتعلق بهذه الزاوية الثالثية ف

ي حل المشكلة مع األسئلة التعليقية من قبلم فيدرك المشكلة 
ز
أنم منسق ووسيط فالطالب يسجل مالحظاتم ف
 ويقوم بحلها بشكل فردي أو بالتعاون مع زمالئم. 

 

 

 

 

 

 

 

ي تخطيط الموضوع وتنفيذه وتقويمم واتخاذ  ويصور المثلث )المعلم _ 
ز
( دور المعلم ف التقويم األصيل _ الجي 

 القرار. 

 

 

 

 

 

 

 (الجت  )عمل الباحثة –التقويم  –( نموذج المثلث الطالب 2شكل )

 (التقويم )عمل الباحثة –الطالب  –( نموذج المثلث المعلم 3شكل )

 الجت  )عمل الباحثة( –التقويم  –( نموذج المثلث المعلم 4شكل )
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للموضوع يتأثر الطالب بالموضوع  
( البيئة النشطة للتعلم الذائ  ا يصور المثلث )المعلم _ الطالب _ الجي  وأخي 
 من حيث معتقدات المعلم حول طبيعة الرياضيات وحول تعلم الرياضيات. 

 

 

 

 

 

 

 

اتيجية التقويم األصيل  أما بخصوص الكرة ف ي   ي تلزم المعلم والطالب واسي 
بمثابة األدوات الرقمية الت 

 والمحتوى ليكون هناك تعليم عن بعد. 

ز هذه  وهكذا فنن استخدام نموذج رباغي السطوح بأكملم هو نموذج شامل للموقف التعليىمي بمعتز أنم يجمع بي 
 عىل تفاعلها. 

ً
 المحاور المختلفة ويشتمل أيضا

 ات السابقة: الدراس

 الدراسات العربية: 

ي دراسة 
ز
، ف ، والمر الذهىلي هدفت إىل التعرف عىل واقع التقويم األصيل لدى معلمات الحلقة  (2020)الخروضي

ي سلطنة عمان: االستخدام والكفاءة الذاتية واالتجاه. ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
ز
األوىل من التعليم األساسي ف
ي حيث 

فقرة، وتم التحقق من  68تم بناء استبانة مكونة من ثالثة أجزاء واحتوت عىل استخدام المنهج الوصقز
ي المحافظة. بينت  392صدقها وثباتها. تكونت عينة الدراسة من 

ز
ي مدارس الحلقة األوىل ف

ز
معلمة يدرسن ف

اتيجية التقويم البديل بدرجة مرتفعة، ويمتلكن مستوى مرتفعا من لكفاءة ا النتائج أن المعلمات يستخدمن اسي 
الذاتية للتقويم، باإلضافة إىل االتجاهات اإليجابية لم. وخلصت الدراسة إىل أهمية عقد ورشات تدريبية 

ي التقويم البديل وإجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة. 
ز
 للمعلمات ف

ي دراسة 
ز
يف، ف  -العمل أوراق -هدفت إىل قياس فاعلية أساليب التقويم البديل )ملف األداء (2019)الشر

ي قياس التحصيل لدى ) –االستبيانات  -األنشطة 
ز
ي اآلداب  132سجل وصف سي  التعلم ( ف

( من طالب كليت 
، مقارنة مع التقويم التقليدي )األسئلة الموضوعية(،  بية بجامعة الملك فيصل بمقرر مهارات التعلم والتفكي 

والي 
ي المقرر وأشارت النتائج إىل: وجود وبجانب أساليب التقويم البديل تضمنت األدوات : اختبا

ز
ز ف  رين تحصيليي 

 عند )
ً
ز درجات التقويم التقليدي، والتقويم البديل لصالح التقويم البديل لدى 0.01فروق دالة إحصائيا ( بي 

ي التقويم 
ز
بية ف بية و اآلداب لصالح كلية الي  ي الي 

ز درجات طالب كليت   بي 
ً
طالب العينة، ووجدت فروق إحصائيا

ي التقويم التقليدي والتقويم البديل إىل التعبي  عن 0.05ند )البديل ع
ز درجت  (، وأشارت قوة معامل االرتباط بي 

 الجت  )عمل الباحثة( –الطالب  –( نموذج المثلث المعلم 5شكل )
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59 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ألساليب التقويم البديل عىل التحصيل: التقويم التقليدي = 
ً
( 0.507+ )16.27التأثي  الموجب الدال إحصائيا

 التقويم البديل. 

، وآخرون، وأجرى  ي
اتيجيات التقويم الواقغي بمرحلة  (2019)الراض 

دراسة هدفت التعرف إىل مدى تفعيل اسي 
ي المملكة األردنية الهاشىمي 

ز
 للتقويم الواقغي التعليم األساسية ف

ز ي درجة ممارسة المعلمي 
ز
 ، والتعرف عىل الفروق ف

، والدورات التدريبية(، ومن أجل تحقيق  ة، والمؤهل العلىمي ات )الجنس، والخي   لمتغي 
ً
 هذا الهدف تمتبعا

اتيجية التقويم  اتيجية مراجعة الذات، واسي  ز اشتملت عىل خمس محاور رئيسية: اسي  تصميم استبانة للمعلمي 
اتيجية ملف الطالب. كشفت نتائج  اتيجية القلم والورقة، واسي  اتيجية التواصل، واسي  المعتمد عىل األداء، واسي 

ي 
ز
ي ف ، وعدم وجود فروق ذات الدراسة أن محاور المقياس لها دور إيجائ  تنمية اتجاهاتهم نحو التقويم الواقغي

، والدورات التدريبية. وكان من أبرز التوصيات تغيي  النظرة العامة  ي المؤهل العلىمي داللة إحصائية تبعا لمتغي 
 لبيئة التعلم ومصمما للمواقف 

ً
لدور المعلم من مجرد الناقل الوحيد للمعلومات إىل كونم موجها وميرسا

 لتعليمية. ا

ي تحصيل الطلبة  (2019)الحواري، كما أجرت 
ز
اتيجيات التقويم البديل ف دراسة هدفت لمعرفة أثر استخدام اسي 

ي مبحث العلوم. ولتحقيق الهدف تم استخدام التقويم األصيل داخل الغرفة 
ز
واكسابهم مهارات ما وراء المعرفة ف

لبة الصف الثامن األساسي وتمت دراسة الخصائص مشاركا من ط 54الصفية، حيث تكونت عينة الدراسة من 
ي مبحث العلوم لصالح التقويم البديل 

ز
ية لها جميعها، وأظهرت النتائج تقدم الطلبة بشكل ملحوظ ف السيكو مي 

بما بعكس قدراتهم الخاصة ويتالءم مع مستوياتهم، كما أكدت الدراسة عىل اكساب مهارات وراء المعرفة تم 
ي مبحث العلوم. استخدامها لرفع الت

ز
 حصيل ف

، كما أجرى  ي
دراسة هدفت إىل التعرف عىل مدى استخدام معلىمي الدراسات االجتماعية ( 2018)المشيخ 

ي 
. واستخدم الباحث المنهج الوصقز اتيجيات التقويم األصيل وأدواتم بمحافظة محايل عسي 

والوطنية السي 
معلما. 35معلما ومعلمة، وتكونت العينة من  52واألداة المستخدمة هي استبانة. تألف مجتمع الدراسة من 

ي بصورة 
اتيجيات التقويم البديل وأدواتم تأئ  توصلت الدراسة إىل أن استخدام معلىمي الدراسات االجتماعية السي 

 عامة بدرجة ممارسة عالية. 

ي دراسة 
ز
، ويوسف، وف ي تنمية كفاية ال (2017)السنوسي

ز
بوي البديل ودوره ف معلم طالب البعنوان التقويم الي 

بية.  ي لمناسبتم لطبيعة الدراسة وأهدافها، وتكون المجتمع من  بكليات الي 
استخدمت الدراسة المنهج الوصقز

ي كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية 
ز
ي التعليم العام ف

ز
ي المدارس ف

ز
ز ف بية والعاملي 

أساتذة كليات الي 
ا، وأما عينة الر 857السودان وكان عددهم )

ً
ا منهم )150اسة فتكونت من )( فرد

ً
بية 63( فرد ي كليات الي 

ز
( معلما ف

ي مدارس التعليم العام من كل من السودان والمملكة العربية السعودية، وتم اختيارها بالطريقة 87و )
ز
( معلًما ف

ة، ، وعدد سنوات الخي  ات الدراسة: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلىمي  العشوائية. وتم توزيعهم حسب متغي 
( فقرة. أشارت أهم نتائج الدراسة بأن للتقويم 30واستخدمت الدراسة أداة عبارة عن استبانة تكونت من )

بوي البديل درجة عالية من الموافقة والقبول كأساس لعملية إعداد الطالب المعلم، وأكدت النتائج عىل أن  الي 
ظهر جهود استخدام ملفات اإلنجاز أو ملفات إنجاز العمل أحد عناض نجاح إ

ُ
ي ت
عداد الطالب المعلم، والت 

وضح مدى اهتمامم بعملية التدريس، وتؤكد ميولم واتجاهاتم نحوها، مما 
ُ
الطالب أثناء دراستم أو إعداده، وت

ا يزيد من فعالية عملية التدريس مستقبال.  زً  يضيف عنرًصا إثرائًيا ممي 
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجيات التقويم األصيل فقد هدفت تحديد مع (2016)الثوابتة، والسعودي، أما دراسة  يقات توظيف اسي 
ي التحليىلي 

ي محافظة الطفيلة. واستخدم الباحثان المنهج الوصقز
ز
بية اإلسالمية ف وأدواتم من وجهة نظر معلىمي الي 

ي تتعلق بظروف التطبيق حصلت عىل 
وتم تطبيق استبانة عىل عينة الدراسة وأظهرت النتائج أن المعيقات الت 

تيب األول عليها  ة بالطالب.  الي   .المعلم، مرورا بالمقررات الدراسية  والمرتبة األخي 

 الدراسات األجنبية: 

ي دراسة سويدان وآخرون 
ز
هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف كيفية قيام ( Swedan, et, al, 2021)ف

ز من أرب  ع دول  ي سياق اإلغالق  -فرنسا وإرسائيل وإيطاليا وألمانيا  -المعلمي 
ز
بإدارة نشاطهم التعليىمي والتعلم ف

ي هذه الدراسة حواىلي COVID-19بسبب جائحة 
ز
ا عي   700. شارك ف

ً
معلم من الدول األرب  ع. تم إعطاؤهم استبيان

نت يتضم ز  22ن اإلني  ي تم تنظيمها مع مراعاة العالقات بي 
لب منهم إكمال العناض الت 

ُ
عنرًصا مفتوًحا، حيث ط

ا إىل كٍل من نموذج  ً ، مشي  ز المعلم والطالب والرياضيات والموارد. تم إجراء التحليل النوغي إلجابات المعلمي 
on model and Bishop’s didactical transpositi-the metaالتحويل التعليىمي وإطار بيشوب للقيم 

framework on values  ح ي أنشطة التدريس والتعلم واألسباب الكامنة وراء اختياراتهم. يقي 
ز
للتحقيق ف

ة اإلغالق:  ز مواجهتها أثناء في  ي كان عىل المعلمي 
ي أرب  ع مهام تتوافق مع التحديات الرئيسية الت  التحليل التجريت 

لطالب من خالل منهجيات محددة، )ب( إدارة التعلم عن بعد لتطوير )أ( إدارة التعلم عن بعد لدعم تعلم ا
ي وضع صعب / 

ز
التقييم، )ج( إدارة التعلم عن بعد لدعم الطالب الذين يواجهون صعوبات و / أو يعيشون ف

تطوير التدريس الشامل، )د( إدارة التعلم عن بعد الستغالل إمكاناتم لتعزيز العمليات الرياضية النموذجية. 
ي أثناء التعلم عن وخر 

ز استخدموا التقييم التكويتز جت الدراسة بأرب  ع نتائج: النتيجة األوىل أن قسم من المعلمي 
ز استخدوا  بعد وقسم آخر استخدموا طرق تفاعلية واالتصال مع الطالب. النتيجة الثانية: قسم من المعلمي 

، وقسم استخدموا التقييم البديل. النتيجة الثا ز لثة: لمواجهة الصعوبات استخدم المعالتقييم الكالسيكي لمي 
ح المادة، واستخدام الفيديوهات، والدعم الفردي. أما النتيجة الرابعة: إن عملية التعليم  ي رسر

ز
الطريقة التقليدية ف

عن بعد حولت عمل المعلم من تعليم كالسيكي إىل تعليم مهارات التفكي  العليا وحل المشكالت. وخلصت 
ي المستقبل. الدراسة بتوصية عمل 

ز
ز ف ات  ومرافقتها عمل المعلمي   دراسة لفحص مدى هذه التغي 

ي دراسة أجراها 
ز
ك لنماذج  (Chosh, & Bowles, 2020)ف بعنوان هل يؤثر استبعاد الطالب من اإلنشاء المشي 

ي مهمة التقويم األصيل ذات الصلة؟ وقد فحص الباحثان االختال
ز
ي  فمعايي  التقويم عىل تحصيلهم األكاديىمي ف

ز
ف
ي 
ز
اكهم ف التحصيل األكاديىمي الذي يتم قياسم باستخدام معايي  التقويم عندما يتم استبعاد الطالب مقابل اشي 
ين، وتم  ز ز ومتمي  ز منفصلي  ي شكل تقييمي 

ز
ي ف
تصميم معايي  التقويم. تم استخدام التقويم األصيل كتقييم تكويتز

ي المهمة األوىل با
ز
ستخدام معايي  التقويم. بينت الدراسة أن الطالب تزويد الطالب بمالحظات عىل أدائهم ف

. ستقدم الدراسة المستقبلية نتائج المرحلة الثانية من   تحصيلهم األكاديىمي
ز استخدموا التغذية الراجعة لتحسي 

 . ها عىل تحصيلهم األكاديىمي ي إنشاء معايي  التقويم وسيتم دراسة تأثي 
ز
 االستقصاء عندما يشارك الطالب ف

ي دراسة أجرا
ز
ي تطوير هوية وكفاءات قيادية  (Anna, & Anetta,2019)ها ف

ز
بعنوان دور التقويم األصيل ف

ي 
ز
ي كيفية تطبيق التقويم األصيل الذي يمكن أن يساعد ف

ز
ي للتحقق ف

أصيلة. استخدم الباحثان المنهج الكيقز
المصحوب بالتأمل  طالبا. وكشفت الدراسة أن التقويم األصيل 24تطوير كفاءات قيادية حقيقية. تمت مقابلة 

ز مهاراتهم القيادية، بل ساعدهم عىل تطوير عناض مفهوم  ي لم يعزز فقط قبول الطالب للنظريات وتحسي 
الذائ 

ي 
ي تطوير فهمهم الذائ 

ز
الذات. وأظهرت النتائج أيضا أن التقويم األصيل جنبا إىل جنب يمكن أن يساعد الطالب ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي دراسة
ز
اتيجيات ( Abu Rezeq, & Abu Taha, 2018) وف ية السي  ز بعنوان استخدام معلىمي اللغة اإلنجلي 

ي 
ي غزة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصقز

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ي المرحلة اإلعدادية ف

ز
التقويم األصيل ف

لغة معلما ومعلمة ممن يدرسون ال 90التحليىلي من خالل استخدام االستبانة والمقابلة  وتكونت العينة من 
ية للمرحلة اإلعدادية. وتم إجراء مقابالت شخصية مع  ز معلما لنفس المرحلة، وتوصلت الدراسة إىل  25اإلنجلي 

 .
ً
اتيجيات التقويم األصيل كان متوسطا ز والمعلمات السي   أن درجة استخدام المعلمي 

ي أهمية استخدام إحدى أدوات التقو  (Hubert, & Dibble, 2017)أما دراسة 
ز
يم األصيل وهي فقد بحثت ف

ونية ) ي )e-Portfolioالحقيبة اإللكي 
ز
(. SLCS: Salt Lake Community College( لدى هيئة التدريس ف

ي الكلية، حيث عندما تم مناقشتهم  
ز
بينت الدراسة تأثي  مستوى الفصل الدراسي والتأثي  الواضح عىل القسم ف

ي تظهر من التقييم قد تشكل المحادثاتكيف استفادوا منها فأجابوا بالتأثي  المؤسسي حيث أن 
حول  البيانات الت 
ي إجراء تحسينات عىل برنامج التعليم العام. 

ز
 التعليم العام وتساعد ف

 التعقيب عىل الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: 

ي التدريس أد
ز
اتيجية التقويم األصيل ف ي  ى إىلبعد استعراض الدراسات السابقة نجد أن استخدام اسي 

ز
تحسن ف
اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات، وعملت عىل تنمية مفهوم الذات، وتطور مستويات تفكي  الطلبة وأدت إىل 

ات الرياضية واكتشاف المزيد من الفهم للمفاهيم الرياضية، وبناء التصورات الرياضية لدى  تطوير المعرفة والخي 
ي تحصيل الطلب

ز
ي جميع المواضيع مثل دراسة )وتساعد المتعلم عىل الطلبة، كما أدت إىل ظهور تحسن ف

ز
ة ف

ر استعراض هذه الدراسة هو اإلفادة من إجراءاتها  ي معرفتها. إن مي 
ز
ي يرغب ف

اكتشاف الحقائق والمبادئ الت 
اتيجية التقويم األصيل ارتبطت بمهارات التفكي  العليا وما وراء المعرفة مثل دراسة 

ونتائجها، ثم إن اسي 
، 2019)الحواري،  ، والمر ذهىلي (.والتحصيل الدراسي عند بعض المستويات الدراسية مثل دراسة )الخروضي
، وآخرون، 2015(، و)محمد، 2020 ي

(،  األمر الذي يدفع Chosh & Bowle, 2020(، و )2019(، و)الراضز
ي مختلف البيئات التعليمية والمستويات التعليمية والكليات والجامعات م

ز
ز للتجربة ف ل دراسة ثالباحثي 
، ويوسف،  يف، 2017)السنوسي ( للتأكد من فاعليتم، وبناء برامج Keven & Ashy, 2019(، )2019(، و)الرسر

ي عدة مواضيع دراسية مثل 
ز
ي والتحصيل ف

ات هامة مثل التفكي  الرياضز ي متغي 
ز
تعليمية خاصة بم لمعرفة أثره ف

 ، ي
 (. 2016(، و )الثوابتة، والسعودي، 2018)المشيخز

 ه
ً
ا ي الناجح ليس وأخي 

ي تتبناها الدراسة الحالية والرياضيات. فالرياضز
ي الت 
ز مجاالت التفكي  الرياضز ناك عالقة بي 

ي البحث 
ز
ي إجراءات الحسابات ولكنم يتحىل بالقدرة عىل تطبيق العمليات الرياضية ف

ز
ورة أن يتحىل برسعة ف بالرصز

 حل المشكالت. 

سات السابقة واالستفادة منها فقد كانت معظمها دراسات نوعية والدراسة الحالية ما هي إال محاولة لدعم الدرا
اتها وأدواتها  ي تصميم الدارسة واختيار متغي 

ز
أو كمية فاختارت الباحثة الطريقة المختلطة )كمية وكيفية( ف

ي مجال استخدام 
ز
المناسبة لتحقيق الغرض من الدراسة. ولعلها تضيف نتائج نوعية حول أدبيات الدراسة ف

اتي ي إىل دراسة اسي 
ي تنمية مهارات التفكي  وهذا ما دفعتز

ز
ي بيان أهميتم ف

ز
ثر توظيفم أجية التقويم األصيل وتسهم ف

ي واالتجاهات نحو تعلم موضوع الرياضيات من خالل التعليم عن بعد واستخدام 
ي تنمية مهارات التفكي  الرياضز

ز
ف

. نموذج رباغي السطوح التعليىمي لدى طالبات الصف الثامن األساسي  ي وحدة الجي 
ز
  ف

 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  5081) ص:  ثلاثالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

62 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية الدراسة: 

 : ي
ر
ي أهمية الدراسة من أهمية موضوعها حيث ترى الباحثة أن أهمية الدراسة الحالية تتمثل فيما يأت

ر
 تأت

 من الناحية النظرية: 

بية والتعليم من حيث االهتمام بالتقويم األصيل.  -  تتماسر الدراسة مع توجهات وزارة الي 

ي تناولت  -
ي حدود علم الباحثة. ندرة األبحاث الت 

ز
ي موضوع الجي  ف

ز
 التقويم األصيل والتعليم عن بعد ف

 االهتمام بتفعيل دور الطالب وجعلم محور العملية التعلمية التعليمية، وأن يكون دور المعلم التوجيم.  -

اتيجية التقويم األ  -  السي 
ً
صيل توفر هذه الدراسة نماذج لدروس من كتاب الطالب للصف الثامن مصممة تبعا

 من خالل التعليم عن بعد. 

 من الناحية التطبيقية: 

ز مدى اكتسابم للمعرفة ومهارات التفكي  الناقد.  -  دراسة الطالب للرياضيات باستخدام التقويم األصيل يمي 

ي المرحلة الثانوية.  -
ز
ز أن يؤديها الطالب ف ي نريد كمعلمي 

 الرغبة بالمهمات الت 

ي استكمال الدراسة الجامعية. زيادة تحصيلهم وفهمهم مما يزيد م -
ز
 ن فرصهم ف

ي تحصيلهم عند دراسة موضوعات  -
ي يواجهها الطلبة، وتدئز

ي الصعوبات الت 
ز
تقديم حل للمشكلة المتمثلة ف

ي لديهم.  ، وتزيد من الحس الجي   الجي 

ونية عي  ال -
ي واقع الممارسة التدريسية اإللكي 

ز
فوف صتقديم نموذج لطريقة تدريس حديثة يمكن تطبيقها ف

اضية.   االفي 

 هدف الدراسة:  

 ستهدف الدراسة الحالية إىل: 

ي موضوع الجي  لدى طالبات كشف مدى نجاعة استخدام   -
ز
ي تطوير التحصيل ف

ز
اتيجية التقويم األصيل ف اسي 

 .  الصف الثامن األساسي

ي كشف مدى نجاعة استخدام   -
ز
ي ف
ي تطوير مهارة التفكي  الرياضز

ز
اتيجية التقويم األصيل ف وضوع الجي  لدى ماسي 

 .  طالبات الصف الثامن األساسي

 لطريقة التقويم األصيل، ونموذج رباغي السطوح التعليىمي  -
ً
( وفقا  إعادة صياغة المادة التعليمية )وحدة الجي 

اضية.  - ي الصفوف االفي 
ز
ي تعزيز تدريس الرياضيات ف

ز
حات تسهم ف  الخروج باستنتاجات ومقي 
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اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 محددات الدراسة: 

زت الدراسة
ّ
ي تطوير مهارة التفكي   رك

ز
اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباغي السطوح ف

عىل أثر اسي 
. وعليم فنن نتائج الدراسة  ي موضوع الجي  لدى طالبات الصف الثامن األساسي

ز
ي والتحصيل واالتجاهات ف

الرياضز
 : دت بما يىلي

ّ
 حد

ي تجتاح المنطقة وإغالق المدارس،  -
ي إجراء المقابالتالظروف البيئية الت 

ز
ة ف  باإلضافة إىل الصعوبة الكبي 

 أداة الدراسة من تصميم الباحثة وألغراض الدراسة فقط، لذا فنن نتائجها تعتمد عىل مدى صدقها وثباتها.  -

ي وردت عىل أفراد العينة.  -
 باإلضافة إىل اعتماد الباحثة عىل المقابلة كأداة لجمع البيانات والمعلومات الت 

 هذه الدراسة عىل وحدة تم تصميمها من قبل الباحثة وألغراض الدراسة فقط. ستطبق  -

ي المماثل  -
طريقة اختيار العينة ستكون قصدية، لذا يقترص تعميم نتائج الدراسة عىل أفراد مجتمعها اإلحصائ 

 لها. 

 أسئلة الدراسة: 

 :  السؤال الرئيسي
اتيجية التقويم األصيل باستخدام نمو  ي تنمية التفكتر ما أثر توظيف استر

 
 ذج رباعي السطوح التعليمي ف

؟ ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  لطالبات الصف الثامن األساسي
 الرياض 

 وانبثقت منه األسئلة الفرعية التالية: 
اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباغي السطوح التعليىمي عىل التحصيل السؤال األول: 

كيف تؤثر اسي 
 لطالبات؟األكاديىمي لدى ا
 : ي
 
اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباغي السطوح التعليىمي عىل اتجاهات السؤال الثات

كيف تؤثر اسي 
؟  الطالبات نحو موضوع الجي 

اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباغي السطوح التعليىمي عىل مهارات السؤال الثالث: 
كيف تؤثر اسي 
ي لدى الطا

 لبات؟التفكي  الرياضز

اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج السؤال الرابع:  ما هي أنواع التعلم الجديدة المكتسبة من تطبيق اسي 
؟  رباغي السطوح التعليىمي

ي واجهت الباحثة والطالبات أثناء وبأعقاب التجربة؟السؤال الخامس: 
 ما هي المعيقات الت 

 
 فرضيات الدراسة: 

 اختبار الفرضيات المتجهة التالية: يسىع البحث الحاىلي إىل 
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اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الفرضية األوىل: 

ي أجزاء محتوى α  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ز
ز متوسط تحصيل الطلبة ف ( بي 

اتيجية التقويم األصيل.  –االختبار )القبىلي   البعدي( يعزى إىل استخدام اسي 

 الفرضية الثانية: 

ي أجزاء محتوى α  ≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة 
ز
ز متوسط تحصيل الطلبة ف ( بي 

اتيجية التقويم األصيل.  ي يعزى إىل استخدام اسي 
 االختبار مهارات التفكي  الرياضز

 مصطلحات الدراسة: 

إعطاء وهو التقويم الواقغي الموثوق بم من حيث قدرتم عىل  (:Authentic Assessment)التقويم األصيل 
ز تعلمهم وتطوير مهاراتهم وإنجازاتهم عي  الزمن، وتوفي   معلومات حول كيفية تعلم الطلبة، وتوفي  فرص لتحسي 

 (.Wiggins, 2000) التغذية الراجعة لهم

، حيث التعليم عن بعد:  ز ز الهيئة التدريسية والمتعلمي   الكىلي بي 
ز بعدم التواصل المبارسر هو التعليم الذي يتمي 

نت( من خالل استخدام تقنية التعليم يتم تقديم  المادة التعليمية من خالل الشبكة المحلية أو العالمية )اإلني 
 (. 2020)محمود، واالتصال 

 : ي
ة، وقد يكون هذا المعتز ظاهرا حينا وغامضا حينا  التفكتر الرياض  ي الموقف أو الخي 

ز
عملية بحث عن معتز ف
ي يمر بها الفرد  آخر، ويتطلب التوصل إليم تأمال وإمعان نظر 

ة الت  ي مكونات الموقف أو الخي 
ز
د، وعفانة، )عبيف

2003 .) 

ي 
هو ناتج ما تعلمتم الطالبة بعد تدريس وحدة الجي  باستخدام : (Achievement)التحصيل الرياض 

ي وحدة الجي  من  
ز
اتيجية التقويم األصيل، من خالل قدرتها عىل معرفة وفهم وتطبيق المحتوى المقدم لها ف اسي 

ي االختبار 
ز
ي حصلت عليها كل طالبة ف

 بالعالمة الت 
ً
. وسيقاس إجرائيا كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي

 . ي وحدة الجي 
ز
 التحصيىلي الذي أعدتم الباحثة ف

ية األساسية:  ، وتشمل المفاهيم المفاهيم الجت 
ً
ية أكير تعقيدا  لبتز جي 

ً
ي تشكل أساسا

هي المفاهيم األولية والت 
ي ترد 

ي تتضمن بصورة مخترصة العمليات الت 
ي منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي والت 

ز
ي الكتاب المقرر ف

ز
ف

ية، وتحليلها إىل عواملها األولية، وحل المعادلة الخطية.   عىل المقادير الجي 

ي تتص (:Attitudes)االتجاهات 
 لهي عبارة عن مجموعة من المكونات المعرفية واالنفعالية والسلوكية الت 

ز وكيفية تلك االستجابات من حيث القبول والرفض  باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقف معي 
 (. 1994)زيتون، 

 :
 
اتيجية التقويم األصيل فيما  االتجاهات إجرائيا عبارة عن موقف الطالبات واستجاباتهم نحو استخدام اسي 

 من خالل درجات استجاب
ّ
اتهم عىل مقياس اتجاه الطالبات المعد من قبل يتصل بالقبول والرفض نحوه مقاسا

 الباحثة، وبناء عىل تحليل السجل التأمىلي لديهن. 
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ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  (:(Didactical Tetrahedron Modelنموذج رباعي السطوح التعليمي  هو نموذج يصف العالقة بي 
ز والموارد والرياضيات   (.(Osama, Swedan, et al, 2021الطالب والمعلمي 

 نموذج رباعي الس
 
ز الطالبات والمعلمة وموضوع الجي  طوح التعليمي إجرائيا : هو نموذج يصف العالقة بي 

ي البحث. 
ز
 والتقويم األصيل ويحتوي بداخلة كرة تعتي  بمثابة األدوات الرقمية المستخدمة ف

 متعلم ذو بعد جماغي تنافسي يستحرصز األهداف من التعلم، أي أنم التعل (:Deep Learning)التعلم العميق 
ي 
، من أجل الهوية والكينونة والحماسية والشغف واإلبداع، والتغذية الراجعة والعصف الذهتز ي

 
 (. 2015)حناف

ذلك النمط من التعلم الذي يرتكز عىل المشكالت الحقيقية  (:Authentic Learning)التعلم األصيل 
المعقدة للعالم الواقغي وحلولها المختلفة باالستعانة بادوات لعب األدوار وتمثيلها وأنشطة حل المشكالت 

اضية ي مجتمعات الممارسة االفي 
ز
 (.Lombardi, 2007) ودراسات الحالة ف

 أدوات جمع بيانات الدراسة: 

جمع البيانات والحصول عىل المعلومات محور الدراسة وأساسها، ألنم بدون الحصول عىل تتمثل عملية 
ي هذه 

ز
البيانات والمعلومات ال يمكن أن نتحقق من نتائج البحث، لذا فنن جمع البيانات ال بد لها من أدوات. وف

 الدراسة سوف تجمع البيانات من خالل األدوات التالية: 

ي يتم اإلجابة االستبانة ع( االستبانة: 1
ابطة والمتسلسلة والت  بارة عن استمارة تحتوي مجموعة من األسئلة المي 

عليها وتعبئتها من قبل المبحوث وفق التعليمات واإلرشادات المرفق معها، وذلك لهدف جمع المعلومات 
ز حول ظاه ي تعد بقصد الحصول عىل معلومات أو آراء المبحوثي 

و موقف رة أوالبيانات حول مشكلة البحث والت 
ز   . (2005)أبو زينة ،معي 

تعد المقابلة استبيان شفوي يقوم الباحث من خاللها بجمع المعلومات ( المقابلة )المجموعات البؤرية(: 2
ي االستبانة هو من يكتب اإلجابة عىل 

ز
ز االستبانة يكمن بأن المبحوث ف ة والفرق بينها وبي  بطريقة شفوية مبارسر

ي المقابل
ز
 ( 2005)أبو زينة ،ة يكتب الباحث بنفسم إجابات المفحوص األسئلة بينما ف

 (االختبارات: 3

االختبار وسيلة هامة ودقيقة لجمع المعلومات والبيانات عن ظاهرة ما، وهي شائعة االستخدام ولم عدة أهداف 
رات امنها قياس التحصيل وقياس األداء واإلنجاز  التنبؤ وقياس معدل النمو والتشخيص والتعرف عىل المه

 ( 2005)أبو زينة ،والقدرات 

 االختبار القبىلي والبعدي: 

ي هذه الدراسة باختبارين: 
 
لت أداة القياس ف

ّ
 تمث

ي نهاية الوحدة شامل لجميع اختبار الجت   
ز
: اختبار تحصيىلي قبىلي من إعداد الباحثة، واختبار تحصيىلي بعدي ف

اتيجية التقويم األصيل .  األهداف ويفحص تأثي  استخدام اسي  عىل تحصيل طالبات الصف الثامن األساسي
ي صورتم األولية من ) 

ز
( فقرات توزعت حسب الئحة المواصفات عىل الوحدة بعد أن تم تحليل 10وتكون ف
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66 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي،  ي شملها االختبار، وتحتوي عىل مفهوم الحد والمقدار الجي 
المحتوى وصياغة األهداف السلوكية للمادة الت 

ية، والتحليل، وحل المعادالت. وإجراء العمليات الحسابية عل  يهم بطريقة هندسية وجي 

 وقد راعت الباحثة تكافؤ االختبارين من حيث بنية المسائل وتصنيفها، ودرجة الصعوبة. 

 : ي
 اختبار التفكتر الرياض 

بوي )عبيد، وعفانة،   إىل األدب الي 
ً
ي استنادا

(، وتم صياغة فقرات  2003لقد تم تحديد مجاالت التفكي  الرياضز
كل مجال لتكون منسجمة مع التعريف النظري لكل منها، وأخذ بنظر االعتبار الهدف من االختبار وخصائص 

ي ستطبق عليهن وعدد الفقرات ) 
، 9الطالبات اللوائ  ي

ي التفكي  االبتكاري، االستقرائ 
ز
( فقرات. واشتمل عىل أسئلة ف

، و  ي
، المنطق  ، البرصي، الناقد، االبداغي ، المنظومي  التعبي  بالرموز. االستنباطي

 تقسيم العالمات لالختبارين: 

( و 40مجموع العالمات:  (.  20عالمة )اختبار الجت  ي
 )اختبار مهارات التفكتر الرياض 

ز موضحة عليهما الدرجات،  ي إجابة مفصلي  ي التصحيح أعدت الباحثة نموذج 
ز
لتحري الدقة والموضوعية ف

ي ( أل 
وئز  كير من مصحح. وأعطيت نفس ورقة االختبار )اختبار إلكي 

 صدق أداة الدراسة )االختبار(: 

ز شملت موّجم رياضيات  للتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار عىل لجنة من المحكمي 
ي تدريس مادة الرياضيات 

ز
ة طويلة ف ز والمعلمات ممن لهم خي  للمرحلة المتوسطة، ومجموعة من المعلمي 

 ) للمرحلة المتوسطة، وبلغ عددهم جمي
ً
ز ( ملحق ) 5عا (. وطلب إليهم إبداء مالحظاتهم حول االختبار 5محكمي 

من حيث: مدى الشمولية لالختبار، ومدى كفاية الوقت المحدد، وإضافة أو حذف أو تعديل بعض األسئلة، 
 وتوزي    ع العالمات عىل األسئلة، وأي مالحظات أخرى. 

ح ألبعادها المختلفة، ومصطلحات وتم تزويدهم بمقدمة عن الدراسة وطبيعتها واألداة الم ستعملة مع رسر
ل االختبار بناء عليها، وبذلك 

ّ
ز وعد الدراسة، باإلضافة إىل نموذج تحكيم االختبار. جمعت مالحظات المحكمي 

( باستخدام 0.89(، ومهارات التفكي  ) 0.97خرج االختبار بصورتم النهائية. وكان معامل الصدق الختبار الجي  ) 
 اط ألفا كرونباخ. معامل االرتب

تم إجراء مجموعة نقاش خارج العينة لمعرفة مدى تناسب ووضوح األسئلة وبناًء عليها  )المجموعات البؤرية(: 
 تم تعديل أسئلة المجموعة البؤرية. 

ف عىل  )االستبانة(:  ز شملت المرسر للتأكد من صدق االستبانة قامت الباحثة بعرضها عىل لجنة من المحكمي 
 )الدراسة ومجموع

ً
ي التدريس، وبلغ عددهم جميعا

ز
ة طويلة ف ز والمعلمات ممن لهم خي   5ة من المعلمي 

(. وطلب إليهم إبداء مالحظاتهم حول فقرات االستبانة من حيث: مدى الشمولية، ووضوح الفقرات  ز محكمي 
ن وإضافة أو حذف أو تعديل بعض الفقرات، وأي مالحظات أخرى، وبذلك خرجت عىل الصورة النهائية وكا

 (. 0.84معامل الصدق ) 

 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  5081) ص:  ثلاثالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

67 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ثبات أداة الدراسة )االختبار(: 

من أجل معرفة درجة ثبات االختبار، قامت الباحثة بتطبيقم عىل عينة من مجتمع الدراسة من غي  عينة 
طالبة. تم تصحيح األوراق، ورصد العالمات، وحساب معامل اختبار التجزئة  24الدراسة، وبلغ مجموعهم 
مان براون وجدت الباحثة معامل الثبات لالختبار الجي  والذي قيمتم )النصفية وباستخدام م (،  0.94عادلة سبي 

ي ) 
 0.87( ومعامل الثبات لالستبانة ) 0.91ومعامل الثبات الختبار مهارات التفكي  الرياضز

ً
( ويعتي  هذا مناسبا

 (.  1989) سمارة، ألغراض الدراسة 

 تحليل نتائج االختبار: 

ار القبىلي المعد ألغراض هذه الدراسة عىل عينة استطالعية من مجتمع الدراسة، من غي  بعد تطبيق االختب
 (. 2001عينتها النهائية، حسب معامل الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار حسب المعادلة التالية )كاظم، 

 معامل الصعوبة = عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة        

 للطلبةالمجموع الكىلي 

ت الفقرات ذات معامل الصعوبة من   مقبولة.  100إىل  0وقد اعتي 

. وللتأكد من تكافؤ االختبارين  ي السؤال إذا حصل عىل نصف عالمة السؤال أو أكير
ز
 ف
ً
وقد اعتي  الطالب ناجحا

 معامىلي الصعوبة لكال االختبارين وقد وجد أنم يساو 
ز ( 0.87) ي)القبىلي والبعدي( تم حساب معامل االرتباط بي 

 . ز  أي أن االختبارين متكافئي 

ي تم تنفيذها خالل الحصص وتحتوي عىل أسئلة توضح ( التعيينات 5
تم إعداد أوراق عمل تناسب األنشطة الت 

 . مدى فهم الطالبات للمفاهيم المتعلقة بالجي  

 إجراءات الدراسة: 

ي إعداد الدراسة: 
 
 اتبعت الباحثة الخطوات التالية ف

ي المدارس ( قامت الباحثة 1
ز
بمراجعة مديرة المدرسة، للحصول عىل موافقة من أجل القيام بالدراسة ف

 من األهل. 
ً
ونية أيضا ي محافظة القدس، وموافقة الكي 

ز
 الحكومية ف

ي سوف تستخدمها بالتعليم 2
ز قامت الباحث بتحضي  األدوات الرقمية الت  ( بعد تقديم اختبار التحصيل بيومي 

رحة للمجموعة التجريبية. أما المجموعة الضابطة فسوف يتم تعليمها باستخدام عن بعد، والفيديوهات الشا
ي بالطريقة التقليدية. 

وئز  اللوح اإللكي 

ي صورتم 4
ز
ي الخاص بالتجربة ف

ي نهاية التجربة قامت الباحثة بتوزي    ع اختبار التحصيل ومهارات التفكي  الرياضز
ز
( ف

 لالختبار القبىلي عىل الصف، وط
بق االختبار وصححت األوراق ورصدت العالمات من أجل النهائية المكافز 

 المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج. 

ي المناسب لها. 5
ونيا عىل الطالبات وتم التحليل اإلحصائ   ( قامت الباحثة بتوزي    ع االستبانة إلكي 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  5081) ص:  ثلاثالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

68 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كل مجموعة عىل ( قامت الباحثة بإجراء المقابالت )المجموعات البؤرية( وعددها ثالث مجموعات اشتملت  6
 ست طالبات باستخدام منصة الزوم واستخراج النتائج. 

ي المشاركة عىل تعاونهن. 5
ز
ي النهاية شكرت الباحثة كل من مديرة وطالبات المدرسة ف

ز
 ( ف

ات الدراسة:   متغتر

ات التالية:   اشتملت الدراسة عىل المتغتر

 استخدام التقويم األصيل.  -: المتغتر المستقل

.  -   : المتغتر التابع ي الجي 
ز
 القدرة عىل حل مسائل ف

-  . ي
 القدرة عىل الحل باستخدام مهارات التفكي  الرياضز

 مهارات التعليم عن بعد. 

 أسلوب المعلم.  -المتغتر الدخيل: 

 معامل الذكاء.  -

 البيئة االجتماعية.  -

 البيئة الثقافية.  -

اضية.  -  البيئة االفي 

-  . ة الطالبات بموضوع الجي   مدى خي 

 جات اإلحصائية: المعال

 باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
ً
: كميا
ً
ي حصلت عليها أوال

اعتمدت الباحثة عىل تحليل البيانات الت 
 ، ي
ي اعتمدت فيها عىل نتائج اختبار التحصيل واختبار مهارات التفكي  الرياضز

المعيارية، واختبار "ت". والت 
 حيث 

ً
 كيفيا
ً
: تحليال

ً
ي تم واالستبانة. ثانيا

اعتمدت فيها معطيات وصفية غي  كمية توضح لماذا؟ وكيف؟ الت 
وع أداء اإلنجاز، ومالحظات المعلمة، ومجموعة  ، ومرسر جمعها عن طريق المقابالت للطالبات، والسجل التأمىلي

 التعينات كمهام وظيفية. 

 النتائج

ي تم التوصل إليها حول     
 لنتائج الدراسة الت 

ً
اتيجية التقويم األص ""يتناول هذا الفصل عرضا يل أثر استر

ي واالتجاهات نحو تعلم موضوع الرياضيات 
ي تنمية مهارات التفكتر الرياض 

 
باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

" ي وحدة الجت 
 
، حيث سيتم: فحص فرضيات الدراسة وذلك بعرض  لدى طالبات الصف الثامن األساسي ف
ي عينة الدراسة عىل االختبا

ز
اتيجية التقويم األ ر البعدي لغرض قياس أثر استخدام نتائج الطلبة ف ي اسي 

ز
صيل ف

، حيث طّبق االختبار عىل عينة الدراسة بعد التجربة، ثم صححت األوراق، ورصدت العالمات من موضوع الجي  
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( تم فحص فرضيات Independent Samples Testأجل المعالجة اإلحصائية، وباستخدام اختبار "ت" )
 جمع البيانات النوعية وتحليلها. ولإلجالدراسة، 

ً
 ابة عن سؤال البحث الرئيسي واألسئلة الفرعية للبحث، تم أيضا

 لهذه الفرضيات: 
ً
، ونوعيا

ً
 إحصائيا

ً
 وفيما يىلي تحليال

اتيجية التقويم األصيل:  ي والنوعي لنتائج عينة الدراسة لغرض فحص أثر استخدام استر
 
 الوصف اإلحصات

اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوحالسؤال األول: كيف تؤثر ا ي الجت  ع ستر
 
ىل ف

 التحصيل األكاديمي لدى الطالبات؟

 :  وانبثقت عنم الفرضية األوىل وهي

ي أجزاء α  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
ز
ز متوسط تحصيل الطالبات ف ( بي 

اتيجية التقويم األصيل.  –محتوى االختبار )القبىلي   البعدي( يعزى إىل استخدام اسي 

ز من الجدول )  2والختبار هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار "ت". وتبي 
ً
( أن بيانات العينة أظهرت فروقا

ز متوسط تحصيل الط ي االختبار البعدي يعزى إىل استخدام ذات داللة إحصائية بي 
ز
ي المجموعة التجريبية ف

ز
لبة ف

ي المجموعة التجريبية 
ز
اتيجية التقويم األصيل، حيث بلغ متوسط تحصيل الطلبة ف ي االختبار القبىلي  5.1اسي 

ز
ف

ي االختبار القبىلي  1.9وانحراف معياري 
ز
ي المجموعة الضابطة ف

ز
راف واالنح  3.9، بينما بلغ متوسط التحصيل ف

ي االختبار البعدي  0.9المعياري 
ز
ي المجموعة التجريبية ف

ز
ز بلغ تحصيل الطلبة ف ي حي 

ز
بانحراف معياري  8.5ف

ي االختبار البعدي 0.8
ز
الجدول  1.1وانحراف معياري          6.8، وبلغ متوسط تحصيل المجموعة الضابطة ف

(1 .)                                                                  

 ( االختبار لموضوع الجت  1جدول رقم )

                           

 

 

 

 2جدول رقم )
 
 ( اختبار "ت" لعالمات أفراد عينة الدراسة عىل االختبار البعدي تبعا

 لمجموعة التجربة  

ات  (sigمستوى الداللة ) درجات الحرية tقيمة  المتغتر

 01.* 36 3.2- االختبار البعدي

 عند مستوى داللة *
 
   0.05 دال إحصائيا

ي وبذلك تم قبول الفرضية
اتيجية التقويم األصيل ولصالح المجموعة الت  ي وجود أثر الستخدام اسي 

، وهذا يعتز
اتيجية التقويم األصيل. وتعتي  هذه النتائج داعمة لنتائج كل من الدراسات

 درسن وحدة الجي  باستخدام اسي 

 

ي    االنحراف المعياري الوسط الحسات 

 1.9  5.1 االختبار القبىلي  )المجموعة التجريبية(

 0.8 8.5 االختبار البعدي )المجموعة التجريبية(

 0.9 3.9 االختبار القبىلي ))المجموعة الضابطة(

 1.1 6.8 االختبار البعدي )المجموعة الضابطة(
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز االختبارين. 6وبالنظر إىل الشكل )  بي 
ً
 ( يظهر الفرق جليا

 (6كل )ش

ي االختبار البعدي
 
 متوسط تحصيل الطالبات ف

 لمجموعة التجربة
 
 تبعا

 

  : ي
 
ي الجت  عىل تطوير السؤال الثات

 
اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف كيف تؤثر استر

ي عند الطالبات؟
 مهارات التفكتر الرياض 

ي 
 
: وانبثقت عنه الفرضية الثات  وهي

ي أجزاء α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ز
ز متوسط تحصيل الطالبات ف ( بي 

اتيجية التقويم األصيل.  ي يعزى إىل استخدام اسي 
 محتوى االختبار مهارات التفكي  الرياضز

ز من الجدول )   ( أن بيانات4والختبار هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار "ت". وتبي 
ً
العينة أظهرت فروقا

ي يعزى إىل استخدام 
ي االختبار البعدي للتفكي  الرياضز

ز
ز متوسط تحصيل الطلبة ف  بي 

ً
ذات داللة إحصائيا

ي المجموعة 
ز
 للمجموعة التجريبية، حيث بلغ متوسط تحصيل الطلبة ف

ً
اتيجية التقويم األصيل تبعا اسي 
ي االختبار القبىلي 

ز
ي المجموعة الضابطة 1.4انحراف معياري  4.5التجريبية ف

ز
  3.2، ومتوسط تحصيل الطلبة ف

ي االختبار   0.9واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطة 
ز
ي المجموعة التجريبية ف

ز
ز بلغ تحصيل الطلبة ف حي 

ي المجموعة الضابطة  0.5بانحراف معياري  1.4البعدي 
ز
ي االختبار البعدي ف

ز
 3.3ومتوسط تحصيل الطلبة ف

 (. 3الجدول )1.1واالنحراف المعياري  

 

ي ( 3جدول رقم )
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71 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 4الجدول رقم )
 
ي تبعا

 ( اختبار "ت" لعالمات أفراد عينة الدراسة عىل االختبار البعدي للتفكتر الرياض 

 لمجموعة التجربة  

ات  (sigمستوى الداللة ) درجات الحرية tقيمة  المتغتر

ي  البعدياالختبار 
 02.* 36 2.4- التفكتر الرياض 

 عند مستوى داللة *
 
   0.05 دال إحصائيا

ي  وبذلك تم قبول الفرضية
اتيجية التقويم األصيل ولصالح المجموعة الت  ي وجود أثر الستخدام اسي 

، وهذا يعتز
اتيجية التقويم األصيل.   درسن وحدة الجي  باستخدام اسي 

ز االختبارين. 7وبالنظر إىل الشكل )  بي 
ً
 ( يظهر الفرق جليا

 متوسط تحصيل الطالبات في االختبار البعدي لمهارات التفكير الرياضي( 7شكل )

 تبعاً لمجموعة التجربة

 

ي الجداول السابقة فنن عالمات معظم الطالبات زادت بعد التجربة وكان مستوى 
ز
 للبيانات المبينة ف

ً
وفقا

ي 
 ومن المالحظ أن الطالبات ضعقز

ً
ي االمتحان بعد التحصيل مرتفعا

ز
ي عالماتهن ف

ز
التحصيل أظهرن زيادة واضحة ف

ي 
ي مع األنشطة والتقييمات الت  هذه التجربة. باعتقادي هذه النتائج المرتفعة للتحصيل تعود إىل التفاعل اإليجائ 
ها عىل رفع مستوى الفهم لدى الطالبات، وأن الطالبات وجدن هذه  تم استخدامها قبل االختبار البعدي، وتأثي 

ي عملية 
ز
ز وأن يكن للطالبات الدور األكي  ف ز عنم من تجديد من األساليب واالبتعاد عن التلقي 

الطريقة ما كن يبحير
تعلمهن، عدم االعتماد عىل استقبال المعلومات فقط بل هن الباحثات والمكتشفات لهذه المعلومات ونقلها إىل 

ي نتائج االستبانة الخ
ز
 (5اصة بالتحصيل جدول رقم )مواقف حياتية مختلفة وظهر ذلك ف

ي المتعلقة بتحصيل الطالبات5جدول رقم )
ر
 ( تحليل عبارات التقييم الذات

أوافق  العبارة الرقم
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ال  أوافق
 أوافق

اتيجية التقويم األصيل يؤدي إىل ضعف  7 أرى أن التعلم باستخدام اسي 
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اتيجية تعطيتز اس          ي 

 عىل نتيجة أفضل. 

80% 20% 0% 

ي المادة.  9
ز
اتيجية التقويم األصيل تؤكد عىل النقاط المهمة ف  %0 %25 %75 أجد أن اسي 

0

2

4

6

8

10

1 2

Series1

 التجريبية

 الضابطة



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  5081) ص:  ثلاثالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

72 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عىل فهم  10
اتيجية التقويم األص               يل يس               اعدئز أرى أن اس               تخدام اس               ي 

 المفاهيم العلمية بشكل أفضل. 

90% 10% 0% 

ي عىل تفس         ي  أجد أن  11
اتيجية التقويم األص         يل يس         اعدئز اس         تخدام اس         ي 

 الظواهر المختلفة بشكل أفضل. 

85% 15% 0% 

ز ال توصلنا للمعلومة بشكل واضح.  12  %100 %0 %0 أرى أن أنشطة التعيي 

ي 
ز
ات الهامة عىل رفع مستوى التحصيل عند الطالبات الدقة ف دت أن ، حيث وجتنفيذ التعييناتومن المؤرسر

 الطالبات قمن بحل أسئلة المهام الوظيفية بشكل صحيح وحلها جميعها. جميع 

اتيجية التقويم األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح عية عىل داف السؤال الثالث: كيف تؤثر استر
؟  الطالبات نحو موضوع الجت 

ي دافعيتهن واللإلجابة عىل سؤال البحث والذي يظهر تأثي  التجربة عىل اتجاهات ومشاركة الطالبات و 
ز
جو العام ف
الصف، كان دفي  يوميات الباحثة والمالحظات خالل الحصص لترصفات الطالبات وردود فعلهن من خالل 
حصص الزوم ومن خالل قضايا البحث ونموذج التغذية الراجعة وكذلك تفاعل الطالبات مع اليدويات 

اتيجية التقويم األصي ية( التفاعلية مع اسي  ي الجدول ر )البطاقات الجي 
ز
(. 6قم )ل. كل هذه العبارات تم تحليلها ف
 .  ومن خالل دراسة نتائج هذا الجدول يمكن مالحظة زيادة دافعية الطالبات نحو تعلم الجي 

ي المتعلقة بدافعية الطالبات6جدول رقم )
ر
 ( تحليل عبارات التقييم الذات

أوافق  العبارة الرقم
 بشدة

 ال أوافق أوافق

ي تعلم أرى أن التعلم  1
 
ي ف

اتيجية التقويم األصيل يزيد من رغبتر باستخدام استر
 .  الجت 

80% 20% 0% 

اتيجية التقويم األصيل هو ملل ومضيعة للوقت.  2  %100 %0 %0 أعتقد أن التعلم باستخدام استر

ي عىل البحث واال تش            اف  3
أجد أن عرض المادة التعليمية بهذه الطريقة ش            جعت 

 عن المعلومة. 
85% 15% 0% 

ي  4
 
 وفاعلية ف

 
ي أ ت  نش    اطا

اتيجية التقويم األص    يل يجعلت  ي اس    تر
 
أجد أن التعليمات ف

ي الصف. 
 
 تنفيذ األنشطة ف

90% 10% 0% 

ي حصة الجت  أ ت  من أي حصة أخرى.  5
 
 ف
 
 %100 %0 %0 أ ون متوترة جدا

6  . ي
ي إعداد بحت 

 
ي أن أ ون مهتمة ومشاركة ف

 
ي هذه الطريقة ف

 %0 %20 %80 شجعتت 

 

 يوميات الباحثة:  دفتر 

 ذوات تحصيل 
ً
كان دفي  يوميات الباحثة من األدلة القوية عىل مالحظة زيادة الدافعية عند الطالبات خصوصا

ي 
 
 أن الطالبات بدأن يتحدثن عن هذه التجربة لباف

ً
ي تمتاز بصفة الخجل، ومن الملفت أيضا

منخفض، والت 
ادة الرياضيات ألنها قربت الجي  إىل أذهانهن وأنهن المعلمات واألهل. وأن هذه الطريقة زادت من حبهن لم

ي 
ز
اتيجية التقويم األصيل ف ز أن يتم استخدام التعلم باستخدام اسي   خالل الحصة، وأنهن يتمني 

ً
يستمتعن جدا

ي كلفت 
جميع المواد. باإلضافة لذلك ظهرت دافعية الطالبات من خالل التعيينات وقضية إنجاء األداء الت 

 ذها الطالبات بتنفي
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73 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نموذج التغذية الراجعة: 

ي 
ز
الذي قدم للطالبات بعد نهاية كل حصة والذي أثار السؤال فيم إىل درجة الرضا الذي حققم األسلوب الجديد ف

اتيجية التقويم األصيل،  %70التعليم فقد أظهرت النتائج أن  ي استخدام اسي 
ز
من الطالبات تظهر الرضا الشديد ف

 أي طالبة غي  راضية عن استخدام هذه الطريقة. أظهرت الرضا وال توجد  %30و

 : ي
.  ساللم التقدير اللفظ   والذي قامت بتعبئتم المعلمة نهاية كل حصة تعليىمي

 أولياء األمور وانعكاس التجربة عليهم: 

ي تتعلم باستخدام يقول أحد أولياء األمور، كما ورد عىل لسان إحدى الطالبات " 
أول ما عرفت أن ابنتر

اتيجية جد يدة وشاهدت ما تقوم به من حل ورسم وكتابة ولعب ومشاهدة فيديوهات تعليمية شارحة استر
ي المباشر لها، وحل بشكل فردي وبشكل جماعي أدركت أن المعلمة مبدعة

لقد  . وعملية التقييم التكويت 
ي الدراسة والبحث". 

 
ي ف

اتيجيات ومهمات البنتر  استطاعت أن تطور استر

ي الصف ا : ويقول أحد اآلباء لمرئ  ا وأحس أنه تشكل لها كيانا كبتر ي تحبها كثتر
اتيجية إن ابنتر " ما هذه االستر

 فقد أصبحت تنتظر حصة الرياضيات بشوق ومتعة. أشكرك عىل ذلك". 

ي وتقول إحدى أولياء األمور: " 
أشكرك عىل كل ما تبذليه مع بناتنا من اعطائهن ألغاز تحديات. فكانت ابنتر

ي معلمة مستمتعة بالحل والتحدي وكا
نت تجتمع مع طالبات مجموعتها وتتناقش معهم بالحل ومع انت 

ء بسيط. وقد أثر هذا عىل صقل  ي
 ىلي بالسؤال اال سر

رياضيات اال انها كانت معتمدة عىل نفسها فلم تلتخ  
شخصيتها وقيادتها للمجموعة وتبديل األدوار بير  أفراد المجموعة وتقسيم المهام بينهم اشكرك من أعماق 

 . ي ان حسناتك ان شاء هللا".  قلت  ي متر 
 
ا وف  جزاك هللا ختر

 المجموعات البؤرية: 

اتيجية  ي التعلم باستخدام اسي 
ز
ي بينت مدى زيادة فعالية الطالبات ومدى انخراطهن ف

ات الواضحة الت  من المؤرسر
 التقويم األصيل، فقد تم اختيار بضع طالبات لهذه التجربة وتم طرح أسئلة مختلفة عليهن. 

ي عدة مواضيع. وبعد ذلك بعد أن ت
ز
ز وتجميع البيانات ف م تجميع البيانات من المقابالت المعّمقة، وقد تم ترمي 

ي انقسمت إىل 
ة مواضيع رئيسيةتم تجميع هذه المواضيع والت  :  عرسر  وهي

(1 : ي
ر
 للتحقق من تصورهن  ( الوعي الذات

ً
لقد وفرت التأمالت كعنرص من عناض التقويم األصيل للطالبات فرصا

 : ي التعليق التاىلي
ز
 عن أنفسهن، وهذا موضع ف

ي هذه التجربة بالتأ يد فيما يتعلق بالمهارات الحياتية، القدرة عىل التعبتر عن وجهة النظر، عزز 
" لقد أفادتت 

الحساس بالمسؤولية، والتشكك، التدريب عىل تحديد المشكلة والتغلب من مهارات التفكتر لدي، تنمية ا
 عليها. نشعر أننا أصبحنا مهيآت للوصول إىل الجامعة". 

اتهن ومواقفهن السابقة وتعلم رؤى جديدة عن أنفسهن،  ساعد أيضا بعض الطالبات عىل إعادة التقييم لخي 
حيث  ،ىل التعلم واإلنجاز بنفس المعدل الذي فعلتمحيث علقت إحدى الطالبات عىل إيمانها بقدرة الجميع ع

 قالت: 
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74 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 " كل شخص بحاجة فقط إىل المزيد من التوجيه واإلرشاد من أجل الوصول من النقطة أ إىل النقطة ب". 

ي عىل الكثتر من جوانب الحياة والثقافة". وقالت طالبة أخرى
 : " التقويم فتح عيت 

، وساعدهن عىل زيادة كل هذا يوضح معا أن التقويم األصيل جع ي تعلمهن من تحد واقغي
ز
ل الطالبات يفكرن ف

ي تشكيل هدفهن. 
ز
، والذي ظهر بعد ذلك ف ي

 وعيهن الذائ 

ي ذلك التوتر  ( العواطف: 2)
ز
أثارت انعكاسات الطالبات عىل تجربة التعلم الخاصة بهن ردود فعل عاطفية بما ف

 خر. والمفاجأة وخيبة األمل والخوف والشعور باإلنجاز والف

ي النجاح حيث أفادت بعضهن عن   ( الكفاءة الذاتية: 3)
ز
كشفت النتائج أن التقويم األصيل عزز ثقة الطالب ف

ي كتابة 
ز
ي ساعد عىل تعزيز ثقتهن ف

زيادة فهمهن لكيفية اتخاذ قرارات فعالة وأشارت أخرى إىل أن التقويم الحقيق 
ي التعلم.  التعيينات، والمهام الوظيفية، ومهمة األداء، وحفزهن عىل

ز
ي التقييم ف

ز
 مزيد من التفكي  ف

(4 : ي
ر
سمحت التجربة للطالبات بمشاركة أفكارهن ومشاعرهن والتعبي  عن آرائهن ووجهات  ( التنظيم الذات

ي التقويم األصيل أشارت الطالبات إىل وجهات نظرهن الداخلية وقيمهن 
ز
ي تجربتهن ف

ز
نظرهن بأمانة. عند التفكي  ف
هن الخارجية. وه  ذا ما قالتم الطالبة كمثال عىل ذلك: ومعايي 

ي أتعرض للنقد باستمرار". 
ي بشأن الحلول، ومع ذلك أشعر وكأنت 

 
 " بعد التعبتر عن مخاوف

: تشي  المعالجة المتوازنة إىل تقييم المعلومات والحلول قبل اتخاذ القرار، عىل سبيل المثال ( معالجة متوازنة5)

ي وجها
ز
ت نظرهن ومصادر متعددة قبل القفز إىل االستنتاجات، كما أدركن بشكل إدراك الطالبات ألهمية النظر ف

ي الكشف عىل القضايا األساسية، 
ز
أكي  أهمية تقييم الموقف من وجهات نظر عديدة والحاجة إىل التعمق أكير ف

ي رؤية الطالبات ألنفسهن كممارسات عاكفات، حيث قالت طال
ز
 ة: بفقد ساهم التقويم األصيل مع مهمة التفكي  ف

ي بعض األحيان يلزم حل مشكلة 
 
، ف ي أعرضها عن الجت 

 من المعلومات التر
 
ي أ ت  تعقيدا

" كان الوضع الحقيقر
 أو معرفة إضافية لتحديد النتيجة الصحيحة". 

: كشفت الطالبات عن ذواتهن الداخلية )اإلفصاح عن الذات( الذي يؤثر عىل قبول المرء ( الهوية الروحية6)

.  لذاتم أثناء تمرين  التفكي 

ات التقويم األصيل أنم يعرض الطالبات لمواقف عملية  ( القدرة عىل تطبيق النظرية للممارسة: 7) ز  مي 
من أكير

، أكدت النتائج أن التقويم األصيل والتفكي  ساعدا الطالبات عىل  ي
ي العالم الحقيق 

ز
من المحتمل أن يواجهنها ف

ز الجي  عىل المم ارسة حيث أفادت الطالبات كيف استخدام مفاهيم الجي  تعلم كيفية تطبيق نظريات وقواني 
ي الحياة. 

ز
ي حل مشاكل واقعية ف

ز
 عىل مساعدتهم ف

ي كتابة تقرير مهمة األداء ساعد الطالبات  ( مهارة كتابة األعمال: 8)
ز
أثبتت التأمالت أن إجراء التقويم األصيل ف
ي الكتابة وهي مهارة أساسية حيث أفادت ال

ز
ز مهاراتهن ف طالبات أن هذه المهمة ساعدتهن عىل عىل تحسي 

ز مهاراتهن البحثية، فقد كشفت إحدى الطالبات أنم "  من خالل هذا التقويم تعلمت مقدار الجهد تحسي 
ي كتابة البحث". 

 
ة ف ة عملية مباشر ي المهمة خت 

 المبذول للعثور عىل بحث مناسب لسياق التقرير لقد منحتت 
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ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بيئة الصف9)
 
ي العمل ف

 
رت تأمالت الطالبات أن إجراء تقويم أصيل ساعدهن عىل فهم كيفية : أظه( الثقة ف

 .  عمل األبحاث. وهذا سيمنع العديد من النتائج السلبية ويعزز فعالية العمل الجماغي

ي ترسيخ هوية الطالبات كقادة، حيث باستخدام  ( القيادة: 10)
ز
يبدو أن التقويم األصيل هو أداة قوية وواعدة ف

، يمكن  التقويم األصيل يتم ي
ي العالم الحقيق 

ز
منح الطالبات الفرصة للعب األدوار وتجربة تحديات مماثلة ف

للطابات تصوير أنفسهم عىل أنهن قادة للمستقبل مع سلطة اتخاذ القرار والمسؤوليات عند تعرضهن 
 لسيناريوهات حقيقية. 

ة يوفر نتائج تعليمية فعا تقويم لة وطويلة األمد، حيث يدعم البناء عىل ذلك نالحظ أن التعلم القائم عىل الخي 
ي من المحتمل أن تقوم بها 

ي من خالل االستفادة من تحديات الحياة الواقعية الت  األصيل التعلم التجريت 
 الطالبات. 

اتيجية التقويم األصيل باستخدام  السؤال الرابع: ما هي أنواع التعلم الجديدة المكتسبة من تطبيق استر
 نموذج رباعي السطوح؟

ي حدثت بأعقاب هذه التجربة تم جمع البيانات وتحليلها من لإل 
جابة عن هذا السؤال المتعلق بأنواع التعلم الت 

، وقد ظهرت  ي
خالل دفي  يوميات الباحثة، والمالحظات الصفية، ونموذج التغذية الراجعة واستبانة التقييم الذائ 

ي الجدول رقم )
ز
 (. 7البيانات المختارة وتحليلها ف

ي ظهرت بأعقاب التجربة 7) جدول رقم 
ي المتعلقة بأنواع التعلم التر

ر
 ( تحليل عبارات التقييم الذات

أوافق  العبارة الرقم
 بشدة

 نوع التعلم أوافق

اتيجية التقويم األصيل يحفز عىل الدراسة الذاتية.  13  تعلم مستقل %15 %85 أعتقد أن استخدام استر
ي 
ر
 تعلم ذات

ي تنمية إن التعلم باس           تخدام  14
 
ي ف

ر
اتيجية التقويم األص           يل يزيد من تطوير قدرات اس           تر

 .  ا تشاف المعلومات بنفسي

ي  40% 60%
ر
 تعلم ذات

 تعلم عميق

ي الدراس   ة يؤدي إىل الش   عور بالثقة  15
 
اتيجية التقويم األص   يل ف أعتقد أن اس   تخدام اس   تر

 وتحمل المسؤولية. 

 ثقة بالنفس 50% 50%
 تحمل المسؤولية

ي ق    دمه    ا اس               تف    دت من  16
ي تنفي    ذ أوراع العم    ل ومن العروض التر

 
ي ف

ر
العم    ل مع زميالت

 . ي
 
 زمالت

ي  40% 60%
 
 تعلم تعاوت

ي لعبت دور الباحثة عندما قمت بالبحث عن المعلومات المختلفة.  17
 
 الطالبات المركز %15 %85 أعتقد أت

 )تعلم أصيل(

 من 
ً
 أو بشكل مستمر عىل المعلمة، حيث هذه التجربة علمت الطالبات االعتماد عىل أنفسهن بدال

ً
االعتماد كليا

ي والمستقل عندما تتعلم الطالبات استيعاب المعلومة والمعرفة بأنفسهن، فاستخدام 
يحدث التعلم الذائ 

اتيجية التقويم األصيل حفز الطالبات عىل الدراسة الذاتية وأدى إىل الشعور بالثقة وتحمل المسؤولية، وزاد  اسي 
 اكتشاف المعلومات بأنفسهن.  من تطوير قدرة

ي التعلم ال يتقبلون األفكار بدون فحص ناقد، كما أهن يحاولن ربط 
ز
ي يعتمدن األسلوب العميق ف

الطالبات اللوائ 
المعلومات الجديدة بالبيئة الواسعة باحثات عن التكييف المناسب. إن إتاحة الفرصة للطالبات لمناقشة 

 يمكن أن يعزز استخدامهن ألسلوب التعلم العميق.  المعلومات المقدمة لهن مع زميالتهن
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 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف
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ي 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

التعلم عملية ذاتية نشطة تقوم بها الطالبة الكتشاف المعرفة بنفسها كما تؤكد عىل بناء المعرفة وليس مجرد 
ي تم تقديمها للطالبات تحتاج من الطالبة البحث واالستفسار 

استقبالها وحفظها من المعلمة، فالتعيينات الت 
ة زمنية محددة مع زميالتها كل هذا يؤدي إىل تعلم أصيل. والمناقشة ا ي في 

ز
 لهادفة وعمق المعرفة والبحث ف

ي واجهت الباحثة والطالبات أثناء وبأعقاب التجربة؟
 السؤال الخامس: ما هي المعيقات التر

اتيجية التقويم األصيل إال أنها   ي استخدام اسي 
ز
ي مجملها ف

ز
تجربة جديدة  كأيبالرغم من هذه النتيجة اإليجابية ف

 : ي
ز
ي واجهت الباحثة والطالبات وانحرصت هذه المعيقات ف

 فقد حدثت خاللها بعض الصعوبات والمعيقات الت 

ي اجتياز هذه الصعوبة.  -
ز
ة زمنية طويلة(، ولكن تم االستفادة من التعليم عن بعد ف  عامل الوقت )تحتاج لفي 

، النظريات - ز  ، المفاهيم الرياضية(. دور المحتوى )معلومات تتعلق بالقواني 

ي التعلم، الدافعية(.   -
ة التعليمية، بطت   مشاركة الطالبات )عدد الطالبات، الخي 

ات التعلم، االساليب التدريسية،   - اتيجية التقويم األصيل، تنظيم خي 
ي ماهية اسي 

ز
دور المعلمة )معرفة ف
 التخطيط، التسهيل(. 

اضية، ولكن باستخدام -  األدوات الرقمية تم اجتياز هذه الصعوبة.  البيئة الصفية االفي 

، لعدم قدرة المعلمة عىل التنبؤ بجميع نتائج التعلم  - صعوبة وضع أهداف تعليمية محددة عىل نحو سلوكي
اتيجية.  ي قد تنجم عن استخدام هذه االسي 

 المتوقعة الت 

 جهات الرسمية مع الطالبات. قيام بعض أولياء األمور أو أقارب  هم بمساعدة أبنائهن، وعدم تعاون بعض ال -

ي القيام بدورها.  -
ز
 احتمال ترسب اليأس للمعلمة والطالبة، لطول الوقت الذي تحتاجم، أو لفشل أحداهما ف

 عدم دقة اإلجراءات التقويمية بدرجة كافية.  -

 مناقشة النتائج: 

حات، فبعد أن تم تحليل وتفسي  البيانات 
يتناول هذا الفصل، خالصة النتائج ومجموعة من التوصيات والمقي 

ي الفصل الرابع، ثم تقديم أهم النتائج وأبرز التوصيات حول موضوع 
ز
ز ف ي تم جمعها من المبحوثي 

 وظيفتالت 
اتيجية التقويم األصيل ي تنمية  باستخدام نموذج رباعي السطوح استر

 
ي واال ف

تجاهات مهارات التفكتر الرياض 
 . ي وحدة الجت 

 
 نحو تعلم موضوع الرياضيات م لدى طالبات الصف الثامن األساسي ف

    . ي موضوع الجي 
ز
 يمكن القول بشكل عام أن نتائج الدراسة أظهرت أهمية الستخدام التقويم األصيل ف

ي وتم جمع البيانات الكولإلجابة عن سؤال البحث الرئيسي واألسئلة الفرعية تم تنفيذ  مية بحث شبم تجريت 
ي 
ز
ي بحثت ف

والنوعية وتحليلها وتم مناقشة فرضيات الدراسة ونتائج الفرضيات عىل ضوء الدراسات السابقة الت 
مواضيع مماثلة. وأظهرت نتائج هذه الدراسة إىل زيادة التحصيل األكاديىمي للطالبات، كما أن عالمات جميعهن 

، دراسات كل من زادت ويتوافق ذلك مع  ، والمر ذهىلي ، 2015(، و)محمد، 2020دراسة )الخروضي ي
(، و)الراضز
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77 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

،، ودراسة (، Chosh & Bowle, 2020(، و )2019وآخرون،  يف، 2017)السنوسي  Keven) (،2019(، و)الرسر
& Ashy, 2019( و ،)Osama, 2021 .) 

ات فقد بينت تطور ملموس عىل هذه المهار ومن خالل تحليل نتائج الدراسة المتعلقة بمهارات التفكي  العلىمي 
ي مهارات التفكي  العليا )من طرح أسئلة وجمع بيانات وتحليلها وتفسي  النتائج( لدى الطالبات. 

ز
 لدى الطالبات ف

 ويمكن أن يعزى ذلك إىل األسباب اآلتية: 

ز إدائ1 ي اختبا( إن الدروس المخطط لها وفق أسلوب التقويم األصيل ساعدت الطالبات عىل تحسي 
ز
ر هن ف

ي ألنم يتضمن عمليات عقلية تتطلب التفاعل النشط من الطالبة. 
 التفكي  الرياضز

ي تمتلكها 2
ز المفاهيم والحقائق والقضايا الت  ( ساعد هذا األسلوب عىل بناء مخططات معرفية توضح الروابط بي 

، إذ أن امتالك ا ي إدراك البنية المعرفية للموضوع الدراسي
ز
يمكنم  لفرد لبنية الموضوع المعرفيةالطالبة، تساهم ف

ز عناضها، وتوظيفها  من الترصف بالمعرفة وتحويرها، وتوليد معرفة جديدة منها، واستبصار عالقات جديدة بي 
ي حل المشكالت، مما يزيد من فعالية المعرفة لدى المتعلم وينىمي قدرتم العقلية واحتفاظم بالمعرفة 

ز
ف

 واستخدامها عند الحاجة. 

ذا األسلوب الطالبة من توظيف مهارات عقلية عليا للوصول إىل النتائج المطلوبة من تحليل وتركيب ( مكن ه3
ي تم تعلمها. وإن هذه المهارات ال يمكن أن تلقن من قبل المعلم ولكن 

وتعليل واستقراء واستنتاج المفاهيم الت 
ي التعلم الجديد المعلم يستطيع أن يهت   المناخ المناسب والمشجع عىل تنمية هذه المها

ز
 . رات وتوظيفها ف

ي تنمية قدرة الطالبة عىل التفكي  المنظم مما مكنها من ممارسة العمليات 4
ز
( ساهم أسلوب التقويم األصيل ف

ها من عمليات العلم وذلك أثناء قيامها بحل  العقلية المختلفة من مالحظة ووصف وتنبؤ وتفسي  واستنتاج وغي 
ي يتضمنها الدر 

ي اكتسابها التعيينات الت 
ز
ات التعلم كاملة، وإنما تبذل الجهد ف س، ألن الطالبة ال تعظ لها خي 

اف المعلم.   والحصول عليها باستعمال عملياتها العقلية تحت إرسر

ي دافعية الطالبات نحو تعلم الرياضيات، وذلك ألن 
ز
وقد أظهرت نتائج التحليل المتعلقة بالدافعية عىل تحسن ف

. إن استخدام التقويم طريقة التقويم األصيل ت
ً
متاز بكونها تجعل مصدر التشويق والدافعية نحو التعلم داخليا

 وأكير متعة، وتزيد من عملية الفهم 
ً
األصيل عمل عىل زيادة الدافعية لدى الطالبات ألنها تجعل التعلم أكير عمقا
ي يشعر بها المتعلم أثناء اكتشافم للمعلومات وهذا يت

كل  راسات. فق عىل ما أكدت عليم الدلديهن، ومن اإلثارة الت 
اتيجية التقويم األصيل يشعر المتعلم أنم أمام موقف مشكل أو  ز أن التدريس وفق طريقة اسي  هذه النتائج تبي 

، فيدفعم ذلك إىل البحث والتجريب للوصول إىل حل أو حلول بما يواجهم من مواقف تثي  فيم الشك  سؤال محي 
ة فيتحول إىل عنرص فاع ل من خالل ممارستم لعمليات العلم المختلفة، فيصبح هناك تعلم أصيل، وتعلم والحي 

 عميق. 

ي هذا أن التقويم 
وقد أظهرت تحليل النتائج إىل اهتمام الطالبات بالرياضيات واتخاذ مواقف إيجابية نحوها، ويعتز

 عىل اتجاهات الطالبات نحو ماد
ً
نس ة الرياضيات، وال ناألصيل كطريقة لتدريس الرياضيات قد أثرت إيجابيا

ي الذي ساد مواقف التعليم. إن تبادل اآلراء واألفكار داخل المجموعات  ي والتفاعل اإليجائ 
أهمية العمل التعاوئز

حول المفاهيم العملية أدى إىل زيادة عمق المفاهيم، وترسيخها بشكل صحيح لدى الطالبات مما أدى إىل زيادة 
 والتفاعل لدى جميع أفراد المجموعة مما أدى إىل زيادة الثقة بالنفس.  الثقة بالنفس والمشاركة اإليجابية
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78 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: للهدف الذي من أجلم وضعت أسئلة وفرضيات  ويمكننا أن نلخص: 
ً
هذه التجربة أثبتت نجاحها وتوصلت أوال

ي زيادة دافعية الطالبات ورفع مستوى تحصيلهن وتنمية مهارات التفكي  العليا عند ا
ز
: ف
ً
تعلم يؤكد لالدراسة، وثانيا

ي حاجات ورغبات طالبم، وتعتي   ي الصف مما يلت 
ز
ي األساليب التقويمية ف

ز
عىل أهمية أن يقوم المعلم بالتنوي    ع ف

 نتائجها داعمة لنتائج كل من الدراسات األدبية. 

وترى الباحثة أن هذه الدراسة وإن كانت قد حاولت اإلجابة عن سؤال محدد، فننها قد أظهرت العديد من 
ز التساؤال  ي فلسطي 

ز
ي مراحل التعلم المختلفة ف

ز
ي اإلجابة عنها، وأن دراسات متعددة يجب أن تطبق ف

ي ينبغز
ت الت 

اتيجية التقويم األصيل وأثره عىل تعلم الرياضيات. كما أن هناك إشكاليات أخرى تتعلق  للتعرف عىل دور اسي 
ي عىل قياس الجوانب غي  المعرف

 النظام التعليىمي الفلسطيتز
ز ي فلبعدم تركي 

ز
ز ف كي 

سفة التعليم ية، ال سيما أن الي 
وفلسفة بناء المناهج عىل احتفاظ المتعلم بالمعلومة وليس تفعيلها أو تمثلها والتالؤم معها. وهناك إشكالية 

 . ي نظامنا التعليىمي
ز
ي تعتمد عليها عملية التقييم ف

بوية الت   أخرى تتعلق بمستوى االهتمام باألسس الي 

ي لذا فنن الجهد األكي  
ز
ز فاعلية استخدام التقويم األصيل وجعلم ف ي البحث عن تحسي 

ز
والفّعال يجب أن يكون ف

 . ز اف مبارسر من المعلمي  م وتحت إرسر
ّ
 أحسن أسلوب وبشكل منظ

 التوصيات

 * توصيات للمعلم: 

ات  ي كل مستوى يكسبهم خي 
ز
اتيجيات مناسبة أمام طالبهم ف ز عىل استخدام وتطبيق عدة اسي  إن قدرة المعلمي 

ي 
ز
ات إيجابية ف غنية وطرق تدريس جديدة تعمل عىل زيادة مستوى التحصيل عند طالبهم وإحداث تغي 

 : ز  اتجاهاتهم نحو الرياضيات، فعىل المعلمي 

اتيجية التقويم األصيل أثناء حل مسائل رياضية، وتشجيع طالبهم عىل استخدامها فتعزز عندهم  استخدام اسي 
واالستيعاب والقدرة عىل طرح األسئلة واإلجابة عنها بثقة، وتفتح أبواب القدرات األخرى والمتعلقة بالفهم 

ي مهارات التفكي  العليا. 
ز
 مرحلة متقدمة ف

بوي:  اف والتدريب والتطوير التر  * توصيات لمديرية اإلشر

ي موضوع الرياضيات 
ز
اتيجية التقويم األصيل ف ز عىل اسي  عقد دورات تدريبية يتم من خاللها تعريف المعلمي 

 دريبهم عليها والتوصية بتوظيفها داخل الحجرة الصفية، والبيئة الرقمية. وت

 * توصيات ألبحاث مستقبلية: 

ي محتوى آخر ومرحلة عمرية أخرى، ومجتمع آخر. 1)
ز
 (  إعادة هذه الدراسة ف

ي مستويات صفية متعددة واالعتماد عىل اختبارات أخرى من أنواع 2)
ز
( إجراء دراسة مماثلة ولكن يكون ف

ونية. مخ  تلفة، وأدوات أخرى من التقويم األصيل مثل ملف اإلنجاز والحقيبة االلكي 

ها. 3) ات أخرى مثل التفكي  الهندسي والتفكي  الناقد وغي  اتيجية مع متغي 
 ( دراسة هذه االسي 

ي بحيث يتم تقديمم من خالل مهمات وأسئلة استقصائية، ومهمات بحث4)
 . ( تنظيم المحتوى الرياضز
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79 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المراجع 

، الكتاب الثالث(. 2005أبو زينة، فريد وآخرون ) ، طرق البحث النوعي ة 1، طمناهج البحث العلمي ، دار المسي 
 للنرسر والتوزي    ع، عمان، األردن. 

اتيجيات التقويم الواقغي وأدواتم من وجهة نظر 2016الثوابتة، أحمد، والسعودي، خالد )
(. معيقات تطبيق اسي 

ي 
ز
بية اإلسالمية ف بويةمحافظة الطفيلة،  معلىمي الي   . 280 – 265(: 1، )43، المجلد مجلة دراسات العلوم التر

، محمد، والبرصي، حسن، وبن زين الدين ) ي
اتيجيات التقويم الواقغي بمرحلة 2019الراضز

(. مدى تفعيل اسي 
 ، ي المملكة األردنية الهاشىمي

ز
لد ، المجة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانيالتعليم األساسية ف

33(11 :)1779 – 1808 . 

، جواد ) ي
ز
 . التعلم العميق(. 2015الحناف

جاع بتاري    خ   من 2021/ 2/ 1تم االسي 

https://www.alukah.net/social/0/88438/1 

، والمر الذهىلي )
ز ، حسي  (. التعرف عىل واقع التقويم األصيل لدى معلمات الحلقة األوىل من 2020الخروضي

ي سل
ز
بوية والنفسية،طنة عمان: االستخدام والكفاءة الذاتية واالتجاه، العليم األساسي ف  مجلة البحوث التر

 . 323 – 286(: 65، )7المجلد 

. 1، طأساليب تدريس العلوم(. 1994زيتون، محمود ) ق للتوزي    ع والنرسر  ، عمان: دار الرسر

بية(. 1989سمارة، عزيز، وآخرون ) ي التر
 
 كر للنرسر والتوزي    ع، عمان. ، دار الف2، طمبادئ القياس والتقويم ف

، محمد، ويوسف ) بية، (. 2017السنوسي ي تنمية كفاية الطالب المعلم بكليات الي 
ز
بوي البديل ودوره ف التقويم الي 

بوية والنفسية  . 85=  68(: 1، )1، المجلد مجلة العلوم التر

ي قياس التحصيل الدراسي بمقرر مهارات التعلم 
ز
يف، خالد )2019(. فاعلية بعض أساليب التقويم البديل ف الرسر

بية واآلداب جامعة الملك فيصل - دراسة مقارنة مع التقويم التقليدي،  ي الي 
والتفكي  لدى عينة من طالب كليت 

بوية والنفسية، المجلد 5، )2(، 79 – 96.   المجلة الدولية للدراسات التر

وت. 1، مكتبة الفالح للنرسر والتوزي    ع، طالتفكتر والمنهاج المدرسي (. 2003عبيد، وليم، وعفانة، غزو )  ، بي 

ي )
ي وأزمة كورونا سيناريوهات المستقبل، 2020غنايم، مهتز ي العل(. التعليم العرئ 

 
وم المجلة الدولية للبحوث ف

بوية،  . 104 – 74، 4، العدد3مجلد التر

ي التعليم والتعلم،(. 2001كاظم، مهدي )
 
 . 1األردن: دار الكندي للنرسر والتوزي    ع، ط القياس والتقويم ف

ي قياس تحصيل الطالب وتقويم 2015محمد، خي  النور )
ز
ي ف بوي البديل ودوره اإليجائ 

(. بعنوان التقويم الي 
بويةمجلة البحوث اإدائهم بمراحل التعليم المختلفة دراسة تحليلية نظرية،   1(: 2، )30، المجلد لنفسية والتر

- 29  
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80 
اتيجيات التقويم                            ادكيدك                                  ي واالتجاهات نحو موضوع الجت  أثر توظيف إستر

ي تنميةالتفكتر الرياض 
 
 األصيل باستخدام نموذج رباعي السطوح ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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