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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن المدرسة وأولياء األمور للطلبة] ها "أنعكاساتها"عىل التحصيل العلم   أهمية العالقة بي   [ومدى تأثي 

 [تعليم المدينة، فهد البلويالباحث: إعداد  ]

 

 الملخص: 

ز  المدرسة وأولياء االمور ومدى تأثي  تلك العالتة عىل المستوى يدور اللحث حول أهمية بناء عالتة فعالة بي 
ي التحصي  

ز
ي حياة الطالب  سواء ارسية أو مؤثرة ف

ز
التحصيىلي للطالب  وهذا من يالل توضي  العوام  المؤثرة ف

ز اال  ز االرسة والمدرسة  من يالل توضي  أشكال التواص  الفعال بي  باء الدراسي  وتوضي  أهمية التواص  الفعال بي 
بوية للتواص  الفعال بن االرسة والمدرسة.   والمدرسة واخأسس الي 

 مدرسة, االرسة, تواص , طالب.  الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract:  

Research is carried out on the importance of building an effective relationship between the school and the 

parents and the extent to which the relationship affects the acquisition level of the students. This is done 

by clarifying the factors affecting the student's life, both family and school achievement. 

Key words: School, Family, Communication, Student 

 

 المقدمة: 

ي مجتمعات يتواص  أفرادا بلعضها اللعض من أج  
ز
اإلنسان هو مخلوق اجتماغي بفطرتم  ال يستطيع العيش اخأف

ز ظروف حياتهم  وح  مشكالتهم  اذن فالتواص  هو من أفدم أوجم نشاطات االنسان عىل اخأرض   ويحتاج  تحسي 
ي 
اعات الت   تجع  حياتم أسه    ولهذا كان النمام االنسان اىل العلم حت  يستطيع اكتشاف اخأرض وإيجاد االيي 

التعليىمي هو ما تقوم عليم الدول  فالمدرسة هي المسئولة عن تربية أجيال توية ذات دين ويلق فتكون تادرة عىل 
ي تقود التغيي  فيم وتعم  عىل أصالحم  فالمدرسة هي 

النهوض بالمجتمع   تعد المدرسة هي أساس المجتمع ف ي الت 
 . 1للمجتمعات ولتطورها فهيالنواة اخأساسية المركز اخأساسي 

ي ينشأ اخأفراد فيها  ومن أولويات اخأرسة هو تربية اخأبناء وثم التعليم   فالتعليم يعد 
اخأرسة هي البيئة الطبيعية الت 

ي الدراسة   فتكون اخأرسة عىل
ز
ي يكون شاغلها اخأول هو تفوق اخأوالد ف

 مسألة مجتمعية وياصة بالنسلة لألرسة الت 
 المدرسة واخأرسة  هي عالتة تكاملية تلادلية  فالمدرسة تقوم بالمساهمة مع 

ز  بالمدرسة  اذن فالعالتة بي 
ً
عالتة دائما

االرسة خأج  تربية اخأبناء وتعليمهم وتطوير مهاراتهم وتدراتهم بالشك  الذى تطللم المجتمع فالمدرسة هي المسئولة 
ى حي ي تمن عن الجانب التحصيىلي للطالب حيث تير

 اتم الثقافية من يالل الكتب والمكتلة والتعلم   واخأرسة هي الت 
الطف  الحنان واآلمان والطمأنينة والحب وتعم  عىل تحقيق االستقرار والثلات االنفعاىلي لم . 

2 

 المدرسة والطللة خأج  التفوق العلىمي للطللة  فلألرسة
ز ور د مع تطور الحياة والمجتمعات أصب  البد من التعاون بي 

ي هذا اللحث سيتم مناتشة أهمية بناء 
ز
ي دراستهم جنب اىل جنب مع المدرسة  ولذلك ف

ز
ي مساعدة أبنائهم ف

ز
تعليىمي ف

 المدرسة وأولياء اخأمور ومدى تأثي  ذلك عىل التحصي  العلىمي للطللة. 
ز  العالتة بي 

                                                           
ي ظ  التحديات الراهنة   العدد 2018( نجاة يحياوى   )1)

ز
بوية ف ي العملية التعليمية   مجلة دفاتر مخير المسألة الي 

ز
 . 20م(    عالتة اخأرسة بالمدرسة ف

ز المدرسة واخأرسة ومشاك  الطل2018( أدهم عدنان طبيب   ) 2)  لة   مكتلة أطفال الخليج ذوى االحتياجات الخاصة . م(  العالتة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة البحث: 

ي تتوىل مسئولية التنشئة 
االجتماعية للفرد  بحيث تحرص جميع اإلجراءات اخأرسة والمدرسة من أهم المؤسسات الت 

ي تربية الفرد وتعليمم ولذلك فمشكلة 
ز
 ف
ً
 تكامليا

ً
ز  خأنهما تلعلان دورا ز المؤسستي  ز هاتي  بوية عىل توطيد العالتة بي 

الي 
 :  -اللحث اخأساسية تدور حول السؤال الرئيسي التاىلي

ز المدرسة وأولياء اخأمور   للطللة  وما هو مدى انعكاس ذلك عىل التحصي  العلىمي لهم؟ ما هي أهمية بناء العالتة بي 

 -ويتفرع عن السؤال الرئيسي مجموعة من اخأسئلة الفرعية التالية: 

ي حياة الطالب؟ (1
ز
 ما هي العوام  المؤثرة ف

ز اخأرسة والمدرسة؟ (2  كيف يمكن التواص  الفعال بي 
 أهمية البحث: 

 :كالتال   تمثل أهمية الدراسة
 الناحية النظرية: 

  ي التواص  مع المجتمع المدرسي  ومتابعة أمور أبنائهم
ز
إبراز أهمية دور أولياء أمور الطللة ف

ي جميع المراح  الدراسية واالجتماعية التعليمية
ز
 والنفسية والصحية  وبالخصوص ف

  ز ي يمكن تحقيقها من يالل التواص  الفعال بي 
ات الفريدة الت  ز  مورالمدرسة وأولياء اخأ توضي  الفوائد والممي 

 عملية: الناحية ال

 بوية  الفعال.  للتواص  الكشف عن اخأسس الي 

  ز المدرسة وأولياء اخأمور  مما يضيف اللحث ي يمكن من ياللها تحقيق التواص  بي 
بيان اخأشكال الت 

ي مجال إضافية تيمة
ز
 المدرسية.  اإلدارة لللحوث ف

 أهداف البحث: 
  من أولويات االرسة تربية 

ً
 وجسديا

ً
 وعقليا

ً
اخأبناء تربية تويمة  ومن أولويات المدرسة هو أعداد جي  توى سليم نفسيا

 : ي
ز اهداف اللحث كاالئ  ز وهنا تير ز المؤسستي   -اذن فالعالتة تاميلية بي 

  .ي حياة الطالب
ز
ي تؤثر ف

 التعرف عىل مجموعة العوام  اخأرسية الت 

  ي التحصي  الدراسي للطالب
ز
ي تؤثر ف

 التعرف عىل مجموعة العوام  الت 

 ز اخأرسة والمدرسة ورة وجود تواص  فعال بي   التعرف عىل ضز

  .ز المدرسة واخأرسة بوية الفعالة للتواص  بي 
 التعرف عىل اخأسس الي 

  .ز اخأرسة والمدرسة  التعرف عىل أشكال التواص  المختلفة بي 

 :  
 المنهج البحث 

ي تم توضيحها من يالل
ي  سيتم ايتيار المنهج فإنم طبيعة الدراسة واخأهداف الت 

نسب ويعد هذا المنهج من أ الوصفز
ز المدرسة واخأرسة والعم  عىل بيان أسس  المناهج المخصصة للدراسة خأج  تحلي  العالتة التكاملية والتلادلية بي 

ز اخأرسة والمدرسة ومدى فعاليتم  ويعم   الذي التواص  هذا المنهج عىل استقراء واستقصاء النصوص من يتم بي 
ي الكتب والرسائ  والدراسات السابقة والمقاالت 

ز
يالل إحاطة ومعرفة جميع اخأطراف بها  وهذا من يالل اللحث ف

ي عملت عىل دراسة القيادة ومدى دورها لتحقيق الجودة
ها الت  بوية ومعايي  ي المؤسسات الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مفاهيم الدراسة: 

 األشة ( 1

ي االصطال  هي الخلية اخأساسية للمجتمع وعلارة عن أفراد  
ز
تم وأه  بيتم  وف ي اللغة هي أرسة الرج  أي عشي 

ز
اخأرسة ف

 تربطهم صلة القرابة والرحم فيما بينهم. 

 المدرسة  ( 2

ز العائلة والدولة إلعداد اخأجيال الجد وري يهدف إىل ضمان عملية التواص  بي   يدة. هي نمام اجتماغي ضز

 التحصيل العلم  ( 3

 التحصي  لغة بمعتز حص   واصطالحا هو ك  ما يكتسلم الشخص من مهارات فكرية ويرتلط بالدراسة

 الدراسات السابقة: 

ها عىل التحصي  .(2017) .الطاهر& ,دراسة " بوداود, بلقاسم, بهاىلي  (1   بعنوان عالتة االرسة بالمدرسة وتأثي 
 . ي
ي الطور االبتدائ 

ز
الدراسي ف

3 

ي  تعم  الدراسة عىل معرفة مدى الدور الفعال
تلة  لألرسة والحقيف  ومعرفة النتائج المي 

بوي الوغي  مستوى انخفاض عىل ي  لدى اخأرسة من يالل عدم إدراكها لدورها الي 
ز  الحقيف   ومدى العالتة المرتلطة بي 

ي تلك الدراسة عىل تأثي  عالبالمدرسة  ولهذا يلحث  اخأرسة وعالتة لألبناء والدراسي  العلىمي  التحصي 
ز
تة اللاحث ف

 عىل التحصي 
ً
ي  المنهج باستخدام وتام اللاحث لألبناء  الدراسي  اخأرسة والمدرسة معا

سب وهذا خأنم هو اخأن الوصفز
لللحث حيث تم جمع المعلومات والبيانات عىل تلك الماهرة ومن ثم تقديم وصف مخصص لها من يالل أدوات 

ي هي علارة
ي الفص   اللحث  الت 

ز
عن استبيان تم توزيعم عىل الطالب  من يالل مالحمة كشوف النقاط للتالميذ ف

ي يوم العلم
ز
تلة عىل مجهودهم ف وجود  إىل توصلت الدراسة الدراسي  يصادف هذا الفص  الذي ومالحمة النتائج المي 

ي عالتة اخأرسة بالمدرسة عىل التحصي  إغفالم أثر واض  ال يمكن
ز
تب من يالل اخأثر ل لألبناء  سي والدرا العلىمي  ف مي 

 أولياء اخأمور مع المدرسة ومتابعتهم للتحصي  الدراسي خأبنائهم . 
ز  عىل التواص  بي 

  حياة الطالب
ن
 المبحث األول: العوامل المؤثرة ف

ي عملية التنشئة االجتماعية عىل مجموعة من العوام  وترتلط العوام  اخأرسية م
ز
 عيتوتف آثر اخأرسة والمدرسة ف

ي 
ز
ي هذا الملحث سنناتش العوام  المؤثرة ف

ز
ي التحصي  الدراسي عىل التأثي  عىل حياة الطالب ولهذا ف

ز
العوام  المؤثرة ف

 . ي تساعد عىل التحصي  الدراسي
 حياة الطالب سواء العوام  اخأرسية أو العوام  الت 

  حياة الطالب
ن
 المطلب األول: العوامل األشية المؤثرة ف

 متكاملة مع بعضها  اخأرسية م تمارس جميع العوا
ً
ي عملية التنشئة االجتماعية ما يجع  عواملها جميعا

ز
دور ياص ف

ي  اللعض  وتشم  العوام 
 : كاالئ 

 :
ً
 لألشة االقتصادي العاملأوال

ي يتقاضاه 
يحدد العام  االتتصادي لألرسة بالدي  المادي لها  وهذا من يالل الرواتب الشهرية أو الدي  السنوي الت 

 المستوى االتتصادي لقياس ممتلكات أفر 
ً
اد اخأرسة  وتقاس نسلة الدي  بتقسية عىل عدد أفراد اخأرسة  ويقاس أيضا

ي 
ز
 ف
ً
ا  كبي 
ً
ل  ولذلك بلعب الوضع المادي لألرسة دورا ز ي الميز

ز
االرسة من حيث السيارة والعقارات واخأدوات الموجودة ف
ن يالل مستوى النمو الجسدي والذكاء والتكيف االجتماغي حياة الطالب وعىل مستوى التنشئة االجتماعية لم  م

 .  والنجا  المدرسي

                                                           
ي .(2017) . الطاهر& ,( بوداود, بلقاسم, بوهاىلي 3)

ي الطور االبتدائ 
ز
ها عىل التحصي  الدراسي ف  .(Doctoral dissertation) عالتة االرسة بالمدرسة وتأثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية   ف ي تضمن خأبنائها الحاجات المادية كالغذاء والسكن 
ي تستطيع أن توفر خأبنائهااحتياجات التعلم والي 

اخأرسة الت 
ئتم يو   وبذلك تستطيع تنشواخألعاب  وباإلضافة اىل امتالك الرفاهيات اخأيرى كالحاسب والكتب و ألعاب الفيد

 4تنشئة اجتماعية سليمة . 

ي دراسة تام بها المعهد
ز
ي  العاىلي  ف

ز
طالب خأج  تحديد  630 وحواىلي  صف  29بفرنسا  ولقد أجريت عىل  هينو ف

 لدي 
ً
ز المستوى أرسة  مستوى الذكاء طلقا ونسلة  ةلألرس  االتتصادي فكانت النتيجة وجود عالتة ترابط توية بي 

ة هي  خأبناء أن نسلة الذكاء إىل نتائج الدراسة إشارات الطالب  ولقد الذكاء عند  ي  27الطلقة المتوسطة والفقي 
ز
نقطة ف

 أن نسلة الذكاء خأبناء الطلقة الغنية هي 
ز الدراسة أثبتت أن اخأطفال الذين  أن إىل نقطة  وباإلضافة 170حي 

 يتعرضون للرسوب أغلبهم من أبناء الطلقة الفقي  
 :
ً
  الثانيا

ن
 لألشة عامل الثقاف

ي 
ي عدد الساعات الت 

ز
ي ف
ز
ي لألرسة بمستوى التحصي  الدراسي لألبوين  ومستوى االستهالك الثقاف

ز
يكون العام  الثقاف

ي يربون أبنائهم عىل هذا الفكر 
 
ز ذوي الفكر الراف ي تراءة الكتب والمجالت  فالوالدين المثقفي 

ز
يقضيها الوالدين ف

 ذو أفكار يالتة لخدمة المجتمع.  المتحضز  فيخرج أبناء مهذبون

ة عىل عكس  ز ز يكونان ديمقراطيان عند تربية أبنائهم حيث يربيان أبنائهم عىل نشأةاجتماعية ممي  االبوان المثقفي 
 دراسة توص  اليها اللاحث الفرنسي 

ز
ي يميالن اىل استخدام العنف والشدة  وف

االبوان ذو المستوى الفكري المتدئز
ك عن دور اخأ  ي مدى التحصي  التعليميألبنائهم   توص  اللاحث اىل أن مستوى التحصي  العلىمي خأبناء بول كلي 

ز
رسة ف

الفئات التعليمية العليا يكون أفض  من مستوى التحصي  الدراسي خأبناء الفئات التعليمية الدنيا. 
5 

ي دراسة أيرى أجراها صفو 
ز
ز مستوى تعليت هناك ارتلاط عىل أربعمائة أرسة سورية أثبت أن اخأيرس ف م وى بي 

بوي  فقد أعلن أن نسلة  ي العم  الي 
ز
الشهادات العليا  حامىلي  من %5الوالدين ومدى استخدام الشدة ف

ي  الشدة استخدام إىل يميلون
ز
بية مقاب  %  ف العكس من ذلك أعلن أن  وعىلي  المؤهالت المتوسطة  حامىلي  عند 25الي 

ز يعتمدون عىل أسلوب التش اآلباء من 9%  .جيع مقاب  فقطالجامعي 

 :
ً
ن األشة والمدرسةثالثا  العالقة بي 

خأن هذا االزدهار  للمجتمع والنماء للطالب ومن ثم االزدهار تعد اخأرسة والمدرسة مؤسستان تسعيان لتحقيق
ز تلك المؤسستان  واغي  عىل الدولة فيما بعد من يالل إعداد جي  تأثي   لم متفوق ولهذا فإن العالتة بي 

بوية بشك  صحي   فالعوام  اخأرسية والمدرسية تعد  استمرار وأساسية خأج  ضمان تكاملية عالتة العملية الي 
ي غاية اخأهمية خأج  البناء

ز
ي  الذي للطف  المعرفة عوام  ف

من تسلط المعلم أو اخأبوين  فتعد اخأرسة والمدرسة   يعائز
ي حياة الطالب. 

ز
 كالهما رتيب عىل اخأيرى ف

  الثا المطلب
ن
  التحصيل: ث

ن
 الدراس   العوامل المؤثرة ف

ي يحص  عليها الفرد من يالل المنهج الدراسي  التحصي 
ي المعرفة الت 

ز
يفم مع المقصود منم تك الدراسي  يتمث  ف

هو ما يحص  عليم الفرد المتعلم من معلومات وفق برنامج  الدراسي  والمقصود بالتحصي  المدرسي  الوسط والعم 
 مع الوسطاالجتماغي الذي أكير  المتعلمجع   إىل يهدف

ً
 .سي المدر  مع التكيف مع الوسط إليم  ينتىمي  تكيفا

 

 

                                                           
ي الوحيسر  )4) ي علم 1998( أحمد بي 

ز
 االجتماع العائىلي  طرابلس  الجامعة المفتوحة . م ( اخأرسة والزواج  مقدمة ف

  اإلسكندرية . 2م(  الخدمة االجتماعية ورعاية اخأرسة والطفولة  والشلاب ط1989( محمد سالمة غلارى )5)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ً
 العوام  الخارجية أوال

 6: تتمثل العوامل الخارجية عىل االشة والمعلم والمدرسة والبيئة االجتماعية

 األشة . 1

صفات ميولم وتطلعاتم مما يعم  عىل تكوين اليتواجد فيم الطف  ويكير وينمو ويكتسب  الذي هي المكان اخأول اخأرسة
ي حياة الطف  أو المراهق  فاخأرسة ممتاز  دراسي  الشخصية للطف   فيستطيع بها الحصول  مردود

ز
 تلعب دور هام ف

ه عىل الدراسة اخأرسة هو ما تقدمم والمعنوي المادي فالدعم ز  .للطف  مما يعم  عىل زيادة معارفم وتحفي 

 المدرسة . 2

 فيها  فيتلف  صفوق العلم والمعرفة  المدرسة
ً
ا  كثي 
ً
ي تحصي  الدراسي ويقضز وتتا

ز
هي البيئة الثانية للطف  ومؤثرة ف

ي تكوين شخصية الطف  وتقرير اتجاهاتم وسلوكم وعالتتم بالمجتمع  
ز
فيها  ولذلك فالمدرسة هي عوام  جوهرية ف

بية ونق  الثقافة المت ي تقوم بالي 
ي المدرسة فالمدوهي المؤسسة الرسمية الت 

ز
رسة هي طورة وعندما يلدا الطف  تعليمم ف

 المكان الذي يتعلم فيم الطالب المقرر الدراسي 

 المعلم. 3

ي  يعد المعلم عضو فعال داي  المدرسة  وال تق  أهميتم عن
 
المؤثرات فهو يؤثر عىل شخصية التلميذ أو الطالب  باف

ي حياة التلميذ أو الطالب الدراسية ا اخأساسي  عىل حسب ما يتعلمم  فالمعلم هو العنض
ز
المعلم  كان فإذا لفعال ف

 
ً
 وحسنا

ً
بوية الحسنة وبالتاىلي تحصي  التالميذ يكون عاليا

 .نموذج حسن سيعم  عىل أداء العملية الي 

 البيئة االجتماعية. 4

ي التحصي  المدرسة لم عالتة وثيقة ب الذي االجتماغي  هي الوسط
ز
الجتماعية الفئات ايعيش فيم الطالب  فالنجا  ف

 من أبناء الفئات الغنية وباإلضافة فألطفال الثقافية 
ً
طة أن الفئات المحرومة طموحاتها بسي إىل المحرمون أت  نجاحا

 .الدراسي  فيؤثر ذلك عىل تحصيلها
 :
ً
 العوام  الدايلية ثانيا

 7: يوجد مجموعة من العوامل الداخلية المؤثرة عىل التحصيل الدراس  كالتال  

 ( االستعدادات والقدرات 1)

ي وتت 
ز
ي التحصي  الدراسي  ويعرف النضج بانم القدرة عىل اكتساب مهارة ما ف

ز
يرى بعض العلماء ان للنضج دور هام ف

ز  ضع من و  ال بد   وأن االستعداد للعلم والتعلم يحدد مقدرة الفرد عىل التحصي  الدراسي الجيد  ولهذا فانم8معي 
 .ج عند الطالبمناهج دراسية تراغ النض

 ( الذكاء 2)

ي السليم والهادف باإلضافة اىل تفاعلم مع بيئتم  ولقد تم 
يعرف الذكاء بانم القدرة الجمعية للفرد عىل التفكي  المنطف 

ز الذكاء والتحصي    الذكاء والتحصي  الدراسي  حيث يوجد معام  ارتلاط بي 
ز ي تربط بي 

اجراء العديد من الدراسات الت 
ي ال
ز
 .مراح  الدراسية اخأوىلالدراسي ف

 

 

                                                           
ي  .(2017) .الطاهر& ,( بوداود, بلقاسم, بوهاىلي 6)

ي الطور االبتدائ 
ز
ها عىل التحصي  الدراسي ف  .(Doctoral dissertation) عالتة االرسة بالمدرسة وتأثي 

بوي  دار الصفاء عمان . 7) ي  حنان علدالحميد   علم النفس الي 
 ( الغنائ 

وت  8) ي الطف  والمراهق  دار النهضة العربية   بي 
ز
 م .  2011( العيسوي  علدالرحمن   سيكولوجيا النمو :دراسة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ً
 العوامل الذاتيةثالثا

  
 
  تؤثر باإليجاب او السلب عىل التحصيل الدراس  للتلميذ ،كاالث

 9: ه  العوامل الث 

 الحالة النفسية: . 1

ه وانتلاهم   الذي هو ما يراود الطالب من حاالت القلق واالكتئاب ز يؤثر عليم وتت االمتحان مما يعم  عىل تشتيت تركي 
 بالسلب.  الدراسي  وبالتاىلي تنعكس عىل تحصيلم

 : الثواب والعقاب. 2

الثواب والمكافأة تزيد من فرص تفوق الطالب وتجعلم مقل  عىل دراستم  ويزيد من همتم ودافعيتم  ولكن العقاب 
ي المشاركة. 

ز
 ينقص من فعالية الطالب  ويحد من دافعيتم ف

: المبحث   
ن
ن األشة والمدرسة الثاث  التواصل الفعال بي 

ي اللغة هو أساس الصلة وبلوغ 
ز
ي المعلومات وتلادلها أو تلادل المشاعر واالتجاهات والتواص  ف

ز
اك ف التواص  هو االشي 

ز  خأج  غاية معينة الربط والجمع والصلة  فالتواص  هو أساس العالتات اإلنسانية  فاالهتمام بموضوع العالتة بي 
ي نادى بم المفكر والمرئر جون ديري منذ عام اخأرسة وا

م  وهذا خأج  تربية النشء وأنم يجب 1915لمدرسة أمر تاريخز
 اخأتية: االهتمام باخأمور 

  .بية ل عىل أسس التوجيم والي  ز ز المدرسة والميز  التعاون بي 

  .ز أعمال المدرسة وأعمال الطاللاالجتماعية  محاولة التوفيق بي 

 ي البيئة والمدرسة العم  عىل إحكام العالتة
ز
ز اخأعمال اإلنتاجية ف  بي 

ن األشة والمدرسة األول: المطلب   أهمية التواصل بي 

تعد المدرسة واخأرسة هم أساس التماسك واإلصال  خأج  يدمة المجتمع   فالمؤسسات التعليمية ال يمكن لها أداء 
ز أربعة جدران فالبد لها من التعاون مع المؤسسات الموجود ة حولها كاخأرسة   وهذا خأج  أن تقوم بتأدية وظيفتها بي 

   وال 
ً
وظيفتها بشك  أفض  وتكون أكير استجابة لحاجات البيئة والمجتمع حولها   ويعد هذا أكير فعالية وأعمق أثرا

ي تحيط بها   ولكن 
ز البيئة الت  يمكن أن تقوم المدرسة بتأدية وظيفتها االجتماعية دون وجود ارتلاط توى بينها وبي 

ز اخأرسة والمدرسة من أهم ما يتضمنم  ي عىل أسس صحيحة من اخأيذ والعطاء   ففك العزلة بي 
يكون االرتلاط مبتز

 .  الفكر الجديد   وتستهدفها مواتف التغيي  االجتماغي

ها    ي المدرسة ال تنقطع عن أرستم ولكن يم  واتع تحت تأثي 
ز
لقد أكدت العديد من اللحوث عىل أن حياة الطف  ف

ز عىل ومن ث ز اآلباء والمعلمي  ز البيت والمدرسة   وهذا اخأمر يتطلب توطيد العالتة بي  م ال بد من أهمية التنسيق بي 
ي طريق منسق وموحد يحقق النفع للمتعلم وبالتاىلي يحقق الخي  

ز
بوية ف أساس سليم خأج  ضمان سي  العملية الي 

 10للمجتمع. 

 

 

 

 

                                                           
وت  م(  ضاع القيم ومشك  التوافق الدراسي 2001( الغاىلي احرشاو  )9)  م. 200 . لدى الطف    بي 
بية والتنشئة االجتماعية   ط 2005( علد اهللا زاهي الرشدان  )10) .  1م( الي     اخأردن   دار وائ  للنرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  
ن
بوية للتواصل : المطلب الثاث  الفعالاألسس الي 

ز المدرسة واخأرسة فتنعكس تلك العالتة عىل التحصي  العلم للطالب  فإنم تتم عىل  حت  يتم التواص  الفعال بي 
بوية التالية:   -اخأسس الي 

: التعاون لتحقيق النمو المتكامل
ً
 أوال

بية الصحيحة والصادتة لجميع جو  مو انب نال تستطيع مؤسسة اخأرسة أو المدرسة كمؤسسة فردية تحقيق الي 
ز فيها   والعم  عىل إتاحة الفرص  ز كال المؤسستي  الطالب   وهذا خأن عملية النمو تعد عملية مستمرة يجب التعاون بي 
ي تقوم مرحلة النمو بتحديدها واستكمالها   حت  يمكن 

ي النمو بحيث تتفق مع تدرات الطف  وجميع استعداداتم الت 
ز
ف

ي شخصية الطفتربية الطف  تربية صحيحة وحت  ال يحدث 
ز
تب عليم اضطراب ف ز   مما يي  ز كال المؤسستي    تناتض بي 

وري من أج  تكام  نمو  ز اخأرسة والمدرسة ضز ي اخأرسة أو المدرسة أو كلتاهما   ولذلك فالتوازن بي 
ز
وفقدان الثقة ف

بوي   ويكتم  تكوين الشخصية متعددة القدرات واالهتماما طريق ما  ت عنالطف    فتكتم  جميع جوانب النمو الي 
بية الموازنة.   11يسىم بالي 

بوية : التعاون لتحقيق األهداف الي 
ً
 ثانيا

ز المدرسة ز أهمية التعاون بي  ي  واخأرسة تير
ز
كة فيما  ف بية عن طريق االتفاق وتحديد المفاهيم المشي  توحيد الوسائ  الي 

بوية للمدرسة  فالمنهج يتم عليم  الذي أساسم اخأسس الالزمة يكون عىل الدراسي  بينهم  ويتم توضي  المناهج الي 
بية ولهذا يحتاج المنهج  .تطوير دائم ليناسب القدرات المختلفة والمتطورة إىل الدراسي  الي 

: التعاون للقضاء عىل الرصاع
ً
 ثالثا

ي 
ز
ز المدرسة واخأرسة ف ز المدرسة واخأرسة  ولهذا ال بد من أن يكون تناسق بي  ميع جتد يكون الطف  عرضة للضاع بي 
 . ي التحصي  الدراسي

ز
ز ف كي 

ة والضاع الذي يعيشم  وبذلك يقوم بالي   اخأمور بينهم  مما يجنب الطالب الحي 

 : ي
ز اخأرسة والمدرسة كاالئ  بوية للتعاون بي 

 -من يالل اخأسس السابقة يمكن تلخيص اخأسس الي 

  .التعاون لتحقيق النمو المتكام  خأج  نماء الطف  وازدهاره 

  بوية المختلفة.  التعاون خأج ز الوسائ  الي  بوية بالتنسيق بي 
 تحقيق اخأهداف الي 

  .ز البيت والمدرسة  التعاون خأج  القضاء عىل الضاع الذي تد ينشأ داي  الطف  إذا وجد تعارض بي 

  .ات المجتمعية  التعاون خأج  التكيف مع المتغي 

ن األشة والمدرسة : الثالث المطلب  طرق التواصل بي 

ز اخأرسة والمدرسة  وأنم البد تعم  أسس الي   بية الحديثة اليوم عىل التأكيد عىل أنم ال بد من وجود عالتات متلادلة بي 
 :  -من وجود أشكال متنوعة من التواص   ولذلك تتعدد وسائ  التواص  كالتاىلي

 :
ً
 زيارة أولياء األمور للمدرسة أوال

ز أولياء إذا ز  اخأمور وجدت عالتة ودية طيلة بي  اك لآلباء ويكون والمعلمي  ي  المساهمة واالشي 
ز
المدرسية  اخأنشطة ف

احات الجديدة وبذل المجهود  عندتيامهم بزيارة المدرسة مث  تنميم االباء للرحالت واستعانة المدرسة بهم لالتي 
ي  لتوفي  مناخ أفض  للطالب  فزيارة المدرسة بشك  دوري
ز
وري من أج  التعرف عىل ف  بداية العام الدراسي أمر ضز
ز أولياء اخأمور ك   الزيارات عملية تعلمهم  كما تساعد هذه واخأبناءأثناء أصدتاء ومعلىمي التلميذ وبناء عالتة توية بي 

ي  والمدرسة اخأرسة من
ز
ي  اخأبناء رسم صورة واضحة عن ف

ز
ي  طبيعية تمهر  ومالحمة المدرسة والبيت ف

َ
أية سلوكيات غ

سلوك  أي دورية من طرف أولياء اخأمور مرحلة استلاتية وتائية تراتبالزيارات ال تعتير  ذلك إىل باإلضافة عندهم 

                                                           
بية )11)    القاهرة   دار المعارف.  1  ج  15م( وطرق التدريس   ط 1982(صال  علد العزيز  علد العزيز علد المجيد   الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

لألبناء  حيث يدرك العديد  الدراسي  لزياراتهم يعكس بشك  واض  مدى المستقل  اخأمور التلميذ  حيث تكرار أولياء
ورة التواص  بينهما بما لم اثر واض  عىل حياتهم الدراسية  فتعاون اخأرسة والمدرسة  ناء عالتة يعم  عىل بمنهم ضز

 .12توية وموثقة مع االبناء

 : ي
ز اخأرسة والمدرسة كاالئ   -يمكن تحقيق الدور الفعال للتواص  بي 

  .ز اخأرسة والمدرسة  تنميم وتت االبناء بي 

  .  استجابة اخأه  لدعوة المدرسة من أج  النقاش مع االيتصاصي االجتماغي

  .ي المدرسة
ز
 متابعة سي  اخأبناء ف

  بناء من تل  اخأه   وتحدث المعلم مع الطالب. التحدث مع اال 

 :
ً
 تنظيم األسبوع المدرس   ثانيا

ز جميع  ز المدرسة واخأرسة  ولهذا يتم فت  باب التواص  والمشاركة بي  بوية ال بد من التعاون بي 
حت  تتم اإلصالحات الي 

بوي  ولهذا يتم أدراج ما يسىم باليوم المدرسي  والذي ي
ي الحق الي 

ز
ز ف  نمم عىل مستوى جميع المؤسساتالعاملي 

ي نهاية السنة الدراسة  ويتم عم  أسبوع يعرض فيم إنجازات الطالب بحضور أولياء اخأمور. 
ز
بوية ويكون ف  الي 

 :
ً
 عمل جمعية أولياء للطالب ثالثا

ز أولياء إذا كة بي 
المساعدات دائم بالمدرسة  وتعم  عىل تقديم  اتصال وتكون عىل اخأمور تم عم  جمعية مشي 

ز  خأج  المعنوية من أج  دعم الطالب بالتعاون مع المدرسة  وتحقيق  اخأداء تحسي 
ي  الجودة
ز
بوي تحقق التعاون أنها إىل باإلضافة التعليم  ف  .الدراسي  فتحقق أهداف المنهج الي 

: اليوم المفتوح
ً
 رابعا

ي نها
ز
ز اخأرسة والمدرسة وتنممم المدراس ف ية ك  فص  دراسي مع أولياء االمور بموعد هو شك  من أشكال التواص  بي 

يتم تحديده وحثهم عىل الحضور  فيتم استقلالهم من تل  أولياء اخأمور ويتم اتعرف عىل أهم أنشطة المدرسية وأداء 
ي ح  

ز
ز واخأبناء مما يساهم ف ز المعلمي  الطالب ومناتشة غالبية القضايا المدرسية  وتوفي  فرص حوار موضوع بي 

ي منها الطالبالمشاك  الذي
 .يعائز

ن األشة و   13المدرسة من خالل المظاهر التالية: تظهر العالقة بي 

  ز اخأرسة والمدرسة  الزيارات المتلادلة بي 

  . ز ز اخأبناءوالمعلمي   مجلس اخأبناء بي 

  .ز داي  الصف  مساعد االه  للمعلمي 

  نشاطات اخأه  التعليمية 

 :
ً
 تقارير المدرسة لإلباء خامسا

ز المدرسة والبيت فيما يتعلق بمراتلة حالة الطالب الدراسية مما هدف هذه التقارير  إىل إيجاد نوع من التواص  بي 
ها أما تفيد هذه التقارير من  ي مجال تنمية تدرات الطالب الدراسية والجسمية وغي 

ز
ك بينهما ف يدفع إىل العم  المشي 

ي يعيش فيها بناحية أيرى وذلك عن طريق التعرف عىل المروف المعيشية للطالب وطب
قصد يعة البيئة االجتماعية الت 

ي مساعدة الطالب المتأير دراسيا. 
ز
ي إيجاد الطرق الناجحة والمناسلة ف

ز
 مساعدة المرشد ف

 

                                                           
ز اخأرسة والمدرسة والتواص  بينهم  مجلة المدرسة الجزائرية االشكاالت والتحديات  الجزائر . 2019محمد  ) ( غرئر يالد  مسغ12)  (  العالتة بي 
 (  مرجع سابق . 2019( غرئر يالد  مسغ محمد  )13)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ً
ن  سادسا  مجالس اآلباء والمعلمي 

 :  
ن
 تتمثل أهداف تلك المجالس ف

 ز أولياء اخأمور والهيئة التدريسية بالمدرسة بما يحقق تعاون صلحوا هم عىل تنشئة الطالب ليتوثيق الصالت بي 
ي المجتمع. 

ز
ز ف ز صالحي   مواطني 

  .ي تلبية هذه الحاجات والعم  عىل ح  تلك المشكالت
ز
 دراسة حاجات الطالب ومشكالتهم والنقاش ف

  ا  برامج مخصصة لهم تعم  عىل تنمية تدراتهم بما يعم  ويساهم عىل العم  عىل رعاية الطالب ذوي الهمم واتي 
. رفع مستواهم ال  تعليم واالجتماغي

  ي إدائم وإعداد الخطط
ز
ي ح  ما يعرضم من مشكالت تؤثر ف

ز
العم  عىل دراسة ما يتطللم المجتمع والمساعدة ف

 المناسلة لذلك. 

 الخاتمة: 

ز اخأرسة والمدرسة فكلما كان التواص  بينهم مستمر وفعال  من يالل تلك الورتة اللحثية تم توضي  أهمية التواص  بي 
ي التحصي  تعمقت 

ز
ي شئون اخأبناء مما يعود عليهم بالتفوق ف

ز
العالتة بينهم ويكون التواص  بمشاركة أولياء اخأمور ف

ي أنشطة المدرسة   وإرسال نماذج مختض لآلباء من عم  أبنائهم  واللقاء مع اآلباء واالتصال 
ز
اك اآلباء ف الدراسي   واشي 

وزيارات المدرسة والمعارض الفنية والثقافية المختلفة   ويتم   بهم عن طريق المكالمات الهاتفية أو اللقاءات 
ومن الممكن اعتلار اخأرسة والمدرسة علارة عن  اآلباء  إىل المدرسة بالصوت والصورة ومن ثم إرسالها أنشطة تسجي 

ز اخأرسة والمدرسة يساعد عىل ت ز  وإحداهما اخأيرى ويعد هذا التكام  والتعاون بي  ز منفصلتي  يق حقمؤسستي 
ز عالتة أولياء اخأمور والمدرسة بالتفاع  المستمر حيث تركز عىل  اخأهداف جميع بوية والعلمية  ويجب أن تتمي 

الي 
ي  بيان الجانب استدعاء أولياء اخأمور فقط عندما يواجم مشكلة سلوكية ب  خأج  متابعة  وخأيتم خأداء اخأبناء اإليجائر
ي  الدراسي  مستواه

 
ز المستوى لدراسي ا طيلة مشواره واخأيالف تسغ إليم  يالذ الدراسي  ولتقوية جسور التواص  وتحسي 

بوية  اتيجية للتعاون والتفاع  فيما بينهما ومن اخأهداف الي  المدرسة  ويجب عىل ك  من اخأرسة والمدرسة يلق اسي 
ز اخأرسة والمدرسة  بحيث ينعكس المردو  اآلراء اإليجابية هو تلادل ي اخأمور بي 

ز
الجيد عىل  التحصيىلي  دواالستشارة ف

ز البيت والمدرسة  ورسم سياسة عم  تربوية تتكام  معها اخأهداف  التلميذ فاللداية تكون من العالتة التكاملية بي 
ز ما تفعلم اخأرسة والمدرسة بوية ال يوجد تضارب بي 

 .الي 

 النتائج: 

  .ي حياة الطالب
ز
 يوجد عوام  أرسية مؤثرة ف

  .ي التحصي  الدراسي  ومنها عوام  دايلية ويارجية
ز
 يوجد عوام  مؤثرة ف

  .ز المدرسة والطالب  البد من وجود تواص  فعال بي 

  .كة بن اخأرسة والمدرسة  إدراك أولياء اخأمور بان العملية التعليمية هي عملية مشي 

  .ز اخأه  والمدرسة يكون بالتعاون المستمر بينهم  بناء الثقة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 توصيات: ال

  ز اخأرسة ز المدرسة واخأرسة وتكون لم الكفاءة والقدرة لتعزيز العالتة فيما بي  ال بد من وجود وسيط الجتماغي بي 
 والمدرسة. 

    ي النواحي المالية والمادية والفنية لتنشيط دورها زيادة التفاع  والتواص
ز
تقديم الدعم الالزم للمدرسة وياصة ف

ز المدرسة والبيت وأفراد ال ي بي 
مجتمع  والعم  عىل زيادة الوغي لدى أولياء أمور الطللة  من أج  دعم المدرسة الت 

 تستجيب لحاجات المجتمع المحىلي ومتطللاتم. 

  .ية والمادية  وتسهي  استخدام مرافق هذه المدرسة من تل  الطالب  وضع إمكانات المدرسة البرسر

   اليات ز عن الفعة اك المدرسة خأولياء اخأمور وممثلي  االتتصادية واالجتماعية والمؤسسات الحكومية والخاصة  إرسر
ي توفي  الدعم 

ز
امج واخأنشطة المدرسية الموجهة لخدمة المجتمع المحىلي  مع المشاركة ف ي وضع الخطط والير

ز
ف

 الماىلي للمدرسة. 

   ي واال
ي زيادة الحس الوطتز

ز
ي أعمال تطوعية لخدمة المجتمع المحىلي  مما يساهم ف

ز
اك طالب المدرسة ف ماء نتإرسر

 إىل المجتمع الذي يعيشون فية. 

  .ز المدرسة واخأه   من يالل اللقاءات واالجتماعات والندوات  التأكيد عىل زيادة الثقة بي 
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