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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تدريس المفاهيم]
 
اتجية حل المشكالت ف  [استخدام استر

ي رفيق إبراهيم أبو خض   -المعلم  - إعداد الباحث]
 
 [هان

بية والتعليم - ماجستتر أساليب تدريس الرياضيات]  [المملكة االردنية الهاشمية - وزارةالتر

 

 

 ملخص البحث: 

ي يجب أن يحرص عليها المتعلمون من يالل امتالكهم لهذه 
بية الت  يعتير التفكي  عند المتعلم من أهم غايات الي 

ز للوصول لها.   المهارة  والمعلمون من يالل عنايتهم وتشجيعهم للمتعلمي 
ي تعليمم  

ز
ي ستواجم ف

ي إعداد الطالب لح  المشكالت الت 
ز
وعملم ومجتمعم  ولذا كان وهذه الغاية تتجىل ف

ه من   من غي 
هم واالعتناء بمستوى الفهم عندهم أكير ي تهتم بتنمية تفكي 

ال بد من تدريب عىل هذه اخأساليب الت 
 المستويات. 

بية من ياللها لمساعدة   ي سعت الي 
فكان استخدام أسلوب ح  المشكالت أحد هذه الطرق الت 

ي ي
ز للوصول إىل هذه الغاية الت  : المتعلمي  . حيث تناول اللحث مايىلي

ً
 ومستقلال

ً
ا ز حاضز حتاجها ك  المتعلمي   

 ز ح  المشكالت وعلم النفس  العالتة بي 

 مفهوم ح  المشكالت 

 اتيجيات ح  المشكالت  اسي 

 ي ح  المشكالت
ز
ات اخأساسية للتفكي  ف ز  الممي 

 ي تطبيق أسلوب ح  المشكالت
ز
ز ف  يصائص المعلم المتمي 

 وط ح  المشكالت  رسر

   المشكالتيطوات ح 

 نمريات ح  المشكالت 

 أنواع ح  المشكالت        
 

[Use a problem solving stratpegy In teaching concets] 

Research Summary: 

Thinking when the learner of the most important goals of education, which must be keen learners 

through the possession of this skill, and teachers through their care and encourage learners to reach it. 

This goal is reflected in the preparation of students to solve the problems that will face in his 

education, work and society, and therefore had to be trained in these methods that are interested in the 

development of their thinking and take care of the level of understanding they have more than other 

levels. 
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Problem-solving was one of the ways in which education sought to help learners reach the goal that all 

learners need now and in the future. The research dealt with the following: 

- The relationship between problem solving and psychology 

- The concept of problem solving 

- Problem-solving strategies 

- Basic features of thinking to solve problems 

- Characteristics of the outstanding teacher in the application of problem-solving method 

- Problem solving conditions 

- Steps to solve problems 

- Theories of problem solving 

- Types of problem solving 

 المقدمة: 

 
ً
ا ي حياة الفرد   فكثي 

ز
ي الحياة اليومية القدرة عىل ح  المشكالت هي متطلب أساسي ف

ز
ي تواجهنا ف

من المواتف الت 
 وأهمية . 

ً
ي تعقيدا

 مواتف تتطلب ح  المشكالت   ويعتير ح  المشكلة أكير أشكال السلوك اإلنسائز
ً
هي أساسا

ي 
ي حياتهم   فلو كانت الحياة الت 

ز
ويتعلم الطالب ح  المشكالت ليصلحوا تادرين عىل اتخاذ القرارات السليمة ف

 محددة يؤدونها ؛ لما كانت ح  المشكالت تضية سيواجهها اخأفرا
ً
 أو أدوارا

ً
د ذات طبيعة ثابتة وكان لك  منهم دورا

ة ومعقدة   وك  ما نستطيع  ملحة   فك  ما عىل الفرد أن يتعلمم هو تأدية أدواره المحددة لم . ولكن الحياة متغي 
ي عالم ك

ز
هذا تغدوا مقدرة الفرد عىل التكيف وح  أن نتنلأ بم هو أنها لن تكون عىل ما هي عليم اآلن   وف

 
ً
 بالغ اخأهمية.  المشكالت أمرا

ي يجب أن يحرص عليها المتعلمون من يالل    
بية الت  حيث يعتير التفكي  عند المتعلم من أهم غايات الي 

ز للوصول لها.   امتالكهم لهذه المهارة  والمعلمون من يالل عنايتهم وتشجيعهم للمتعلمي 
ي تعليمم وعملم ومجتمعم  ولذا كان وهذه الغاية تت 

ز
ي ستواجم ف

ي إعداد الطالب لح  المشكالت الت 
ز
جىل ف

ه من   من غي 
هم واالعتناء بمستوى الفهم عندهم أكير ي تهتم بتنمية تفكي 

ال بد من تدريب عىل هذه اخأساليب الت 
 المستويات. 

بية من ياللها   ي سعت الي 
ز  فكان أسلوب ح  المشكالت أحد هذه الطرق الت  لمساعدة المتعلمي 

 .
ً
 ومستقلال

ً
ا ز حاضز ي يحتاجها ك  المتعلمي 

 للوصول إىل هذه الغاية الت 
 

، ص  (95العالقة بير  حل المشكالت وعلم النفس: )جروان تعليم التفكتر

 : ي
 
 انظر التشوان

/ تاريخيا  خأنم ظهر االهتمام بح   
ً
 وتعليميا

ً
ي علم النفس تاريخيا

ز
يرتلط  اسلوب ح  المشكالت ف

ة كانت طريقة ح  المشكالت  ي تلك الفي 
ين. ففز ي من القرن العرسر

ي العقد الثائز
ز
ي مجال علم النفس ف

ز
المشكالت ف
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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   

 

تمارس عىل شك  إجراء التجارب فقد كان ينمر لح  المشكالت عىل أنم عملية تعلم عن طريق التجربة والخطأ 
 وذلك كما فع  العالمان

عىل القطط.  ثورنديك ............. الذي عم  تجاربم -  
كوهلر .............. الذي أجراها عىل الشملانزي.   -  

 :
ً
 أما تعليميا

 فقد تطور أسلوب ح  المشكالت من أسلوب التجربة والخطأ إىل أساليب أيرى.  
ي  ويرتلط ح  المشكالت بعلم النفس  

ز ومعالجة المعلومات والعصف الذهتز االكتشاف واتلاع القواني 
ي علم النفس بمعتز السلوكات والعمليات الفكرية الموجهة خأداء مهمة ذات خأن هذا اخأسلوب يعير ع

ز
نم ف

 متطللات عقلية
إىل ما سوى ذلك من اخأساليب التعليمية.  –أو ح  مسألة حسابية أو كتابة تصيدة شعرية  –و معرفية   

 مفهوم المشكلة: 

 للشخص ويحتاج إىل ح .  المشكلة:  -
ً
موتف يشك  تحديا  

يحتاج إىل إجابة. سؤال صعب  -  
( تكون 

ً
ي الوتت الذي تكون فيم مشكلة عند شخص )طالب مثال

ز
* المشكلة تختلف من شخص آلير. ف ي ف

ه. ويرجع ذلك إىل الجه  والعلم باإلجابة عىل هذه المشكلة.   عند غي 
ً
 أو تدريلا

ً
 مثاال

 مفهوم حل المشكلة: 

 ل 
ً
مواجهة موتف جديد غي  مألوف وعرفم استخدام الشخص للمعلومات والمهارات المكتسلة سابقا

 شنيك: مجهودات الناس لللوغ هدف ليس لديهم ح  جاهز لتحقيقم. 
 أهمية حل المشكالت: 

ي النقاط التالية:  
 
 تظهر أهمية هذا األسلوب من خالل فائدته للمتعلم وتبير  ذلك ف

ي معرفة السابقة فإنم تحرك عنده فعندما تثار مشكلة أمام المتعلم وال يوجد لها . إثارة الدافعية للتعليم: 1
ز
ح  ف

 دافعية الوصول لح  هذه المشكلة مما يزيد عنده أعمالم للعق . 
ز اللفمية والفكرية والمهارية ويساعد . تشي    ع عملية التدريس2 : وذلك من يالل رفع درجة تفاع  المتعلمي 

 عىل زيادة اإلبداع عند المتعلم. 
ز حينئذ دور العق  والعلم للوصول لهذه خأنها ال تخضع ل. بناء عقلية علمية: 3 لهوى وال تقل  العشوائية فيير

 المعرفة. 
ز القادرين عىل ذلك.   اف من تل  المعلمي   وتنمو هذه العقلية مع الممارسة والمتابعة واإلرسر

اتيجية حل المشكالت:   إستر

اتيجية األوىل:   االستر

 : حها حلقة التفكتر اتيجية لح  المشكالت اتي  ج )وهي اسي  نير اتيجية من 1992ستي  (  تتألف هذه اإلسي 
 الخطوات التالية: 

. اإلحساس بوجود المشكلة. 1  
. تحديد طبيعة المشكلة بوضو   التعرف عىل أسلابها. 2  
. تحديد متطللات ح  المشكلة. 3  
. وضع يطة لح  المشكلة. 4  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ 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   

 

. بدء تنفيذ الخطة. 5  
. متابعة عملية التنفيذ بصورة منممة ومستمرة. 6  
ي ضوء التغذية الراجعة أثناء التنفيذ.  . 7

ز
مراجعة الخطة وتعديلها أو تنقيحها ف  

. تقييم ح  المشكلة واالستعداد لمواجهة أي مشكالت مستقللية تنجم عن الح  الذي تم التوص  إليم. 8  
  وهذا ما يسىم بالتفكي  الدائري: بحيث تتواص  حلقاتم أثناء ح  المشكلة وبعده  خأن التوص  إىل ح -

 المشكلة تد يؤدي إىل بداية مشكلة جديدة. 
اتيجية الثانية:   اإلستر

ة وتد عرضها اللاحث هايس)   (1981وهي طريقة ح  المشكالت بصورة ملارسر  
اتيجية بالخطوات التالية:    وتتلخص هذه الطريقة واإلستر

1 : القائم . التعرف إىل المشكلة وتحديد عنارصها والوضع المرغوب فيه محاولة حض الفروق بير  الوضعير 
 والمرغوب فيم. 

ي المشكلة وصياغة . توضيح المشكلة وتمثيلها: يتم فيها: 2
ز
تعريف المفاهيم والمصطلحات المفتاحية الواردة ف

 عناض المشكلة بكلمات أو رموز أو رسوم بيانية. 
التجربة  الخطأ  المصفوفات متعددة اخأبعاد  وضع . اختيار خطة مالئمة لحل المشكلة، ومن هذه الخطط: 3

 الفرضيات وايتيارها تحوي  المشكلة إىل مشكالت جزئية. 
ي تحول دون الوصول إىل الوضع المرغوب فيم  وتعدي  اإلجراءات إلزالة 4

. تنفيذ يطة الح  إلزالة العقلات الت 

ات. هذه العقل  
حيث يتم فيها تحديد النتائج وتوفي  اخأدلة المدعمة لها. . االستنتاجات: 5  
ي بلوغ الغايات. . التقويم: 6

ز
للوتوف عىل مدى صحة النتائج ومدى كفاية اإلجراءات وفاعليتها ف  

ي حل المشكالت: 
 
ات األساسية للتفكتر السليم ف  الممتر 

ة: 1 ة  وعدم اتزان تدفع العق  إىل . القدرة عىل الشعور بوجود مشكلة تسبب الحتر لو لم يكن هناك حالة حي 
ية مطلقا.   التفكي  لما حدثت العملية التفكي 

ي حلها . القدرة عىل تميتر  طبيعة المشكلة بوضوح: 2
ز
خأن المشكلة إذا كانت غامضة عىل الفرد خأصب  اخأم  ف

ي الفرد القدرة عىل إبراز المشكلة و 
ز
. فال بد أن تتوفر ف

ً
 جدا
ً
إيراجها من الغموض إىل الوضو . ضئيال  
ي الذهن عند دراستها. 3

ز
. القدرة عىل استعياب المشكلة ف  

ة  معتز ذلك: أن ال تغيب المشكلة الرئيسية المنوي حلها عن أذهان مناتشيها نتيجة تعرضهم لمشكالت صغي 
ي طريق ح  المشكلة اخأهم  فيضيعوا بذلك الطريق والوتت. 

ز
 تصادفهم ف

ي التفكتر عىل فرض الفروض: . القدرة واالستع4
 
ي التفكي  تؤدي إىل الكشف عن  داد والجرأة ف

ز
خأن الجرأة ف

ي التفكي  وفرض الفروض. 
ز
ي كانت نتيجة المخاطرة ف

اعات الت   طبيعة الحق. وهذا ما أثبتتم االيي 
حات والق. القدرة عىل فرض الفروض أو الحلول5 ء بالمقي  ادرة : وهذه القدرة تنتج عن العق  الخصب المىلي

ي تواجهم. 
 عىل وضع الخطط للهجوم عىل المشاك  الت 

حة بعد النقد: 6 ي تنت ي إىل . القدرة عىل اختيار الحلول المقتر
كيب للحقائق الت  فيكون تادرا عىل التحلي  والي 

 نتائج محدودة. 
ي ثبت للعقل عدم صالحيتها: 7

تفكي  وهذا ما يقودنا إىل أهمية ال. القدرة عىل التخلص من الفروض التر
 خأن يكون هو الرأي 

ً
الموضوغي نتيجة تخلص اللاحث من سابق فكره أو سابق رأي كان تد رأى فيم أنم صالحا

 . ي
ز
 الصواب والح  الشاف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  . القدرة عىل ضبط األعصاب وعدم القفز إىل نتائج رسيعة: 8
ز
يث وعدم الترسع ف  يمكن أن يمتاز بالي 

ً
غاللا

ميع الحقائق وغربلتها وتقديمها. إصدار اخأحكام حت  يتمكنوا من جمع ج  
ي النتائج للتأكد من صحتها: 9

 
وهذا هو مرحلة التحقيق خأن إعادة النمر . القدرة واالستعداد عىل إعادة النظر ف

 لتثبيت صحة التفكي  والوصول إىل نتائج سليمة. 
ات هو التلميذ:  ي بمعرفة الممتر 

المشكالت ورفع  حت  يتمكن من ممارسة التفكي  السليم وح * إن المعت 
ي التلميذ إذا ال بد من توفر ممهرين عند التلميذ وهما: 

ات ال تكفز ز ه. ولكن هذه الممي   مستوى تفكي 
عىل المدرس أن يتخي  المشاك  المناسلة للتلميذ  ويجب أن يكشف لم عن طرق جديدة لطر  هذه المشاك .  -أ  
ي  -ب

العامة  وهذا ما يجب عىل المدرس تشجيعم  مساعدة المدرس للتمليذ عىل الكشف عن الملادئ والمعائز
 عند التلميذ. 

ي تطبيق أسلوب حل المشكالت.)جروان 
 
( –خصائص المعلم المتمتر  ف  تعليم تفكتر

ي نحو المشكلة:  -1  االتجاه اإليجان 

ي ح  المشكالت.  -
ز
ين واخأشخاص الضعفاء ف ز ز اخأشخاص المتمي  هناك فرق بي   

ون: تكون مناعاتهم  ز وثقتهم توية بأن المشكالت اخأكاديمية يمكن التغلب عليها بالمثابرة اخأشخاص المتمي 
ي التحلي . 

ز
 والتدرج الواغي ف

يستسلمون لصعوبة المشكلة بعد أول محاولة فاشلة يقومون بها. األشخاص الضعفاء:   
 الحرص عىل الدقة:  -2

ون يتمتعون بدرجة عالية من الحرص عىل فهم الحقائق والعالتا ز ي تنطوي عليها اخأشخاص المتمي 
ت الت 

 ما يقرأون المشكلة أكير من مرة ليتأكدوا من فهمها بصورة صحيحة وتامة. 
ً
ا  المشكلة  ودلي  ذلك أنهم كثي 

 تجزئة المشكلة:  -3

 : ز ز التاليتي  ون للخطوتي  ز  تتم عملية تجزئة المشكلة من يالل عم  اخأشخاص المتمي 
أو مشكالت أصغر. تحلي  المشكالت واخأفكار المعقدة إىل مكونات  -أ  
.  -ب

ً
اللدء بح  المشكلة من النقطة اخأكير وضوحا  

 
4-  : التأمل وتجنب التخمير   

ون:  ي معالجة المشكلة يطوة بخطوة  وبك  الحرص من اللداية إىل  األشخاص المتمتر 
ز
يميلون إىل السي  ف

 النهاية. 
 األشخاص الضعفاء: 

ي إعطاء1 
ز
االستنتاجات.  . يميلون إىل القفز عن المقدمات  والترسع ف  

ز اإلجابات تل  استكمال جميع الخطوات الالزمة للوصول إىل إجابات دتيقة. 2 . يميلون إىل تخمي   
الحيوية والنشاط:  -5  

 وفاعلية بأشكال عدة مثل: 
ً
ي حل المشكالت نشاطا

 
ون ف  يظهر األشخاص المتمتر 

يسألون ويجيبون أنفسهم بصوت عال.  -  
يفكرون بصوت عال.  -  
أصابعهم. يعدون عىل  -  
ون إىل أشياء بأتالمهم.  - يشي   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الهواء أو عىل ورق وهم يعالجون المشكلة.  -
ز
يرسمون أو يخططون ف  

وط حل المشكلة: )عبد الهادي، نبيل أحمد، نماذج تربوية تعليمية معارصة(:   رسر

وط هي  وط معينة خاصة بها وأهم هذه الشر : إن طريقة حل المشكالت من بير  طرق تعلم التفكتر لها رسر  
. أن تكون المشكلة جديدة ومحددة تستثي  التعلم. 1  
ي نطاق اإلمكانيات المتاحة. 2

ز
. أن تكون واتعية تابلة للح  ف  

ي تعلم أسلوب ح  المشكالت. 3
ز
. أن تتوفر لدى المتعلم الرغلة الصادتة ف  

. أن تتوافر لدى المتعلم المتطللات اخأساسية الالزمة لح  المشكلة كالقواعد والملادئ. 4  
ز أجزاء المشكلة. 5 . أن تتوافر لدى المتعلم القدرة عىل إدراك العالتات بي   
. أن يدرك المتعلم الطرق المختلفة لح  المشكلة. 6  
ي تكف  لم القدرة عىل ح  المشكالت. 7

اتيجيات  الت  . أن يكون المعلم ملما بالملادئ واخأسس واالسي   
ي علم النفس)

 
 (2003خطوات حل المشكالت: النشوان

ي يساعد عىل التوص  إىل ح  وتشك  بمجموعها يتط
لب ح  المشكلة سلسلة من الخطوات المنممة الت 

ي ح  المشكالت من تل  
ز
يطوات ح  المشكالت  وهذه الخطوات يمكن تعلمها والتدرب عىل استخدامها ف

ي تحديد عدد المراح  وتسميتها  إال أنم يمكن إرجاعها إىل
ز
المراح   الطالب  وتد ايتلف علماء النفس ف

 اخأساسية التالية: 
ي المشكلة أو مرحلة اإلحساس بها:  -1

 
اف ف مرحلة االعتر  

ي هذه المرحلة: 
 
ي عىل المتعلم فعله ف

 * ما ينبغ 
ي هذا اإلدراك:  -1

معرفة العوام  والعناض إدراكه لعنارص الموقف المشكل الذي يتطلب الحل يقتض 
ي يتضمنها الموتف. 

 والحقائق الموضوعية الت 
اف بالمشكلة:  -2 الدافعية لالعتر  

ي الدافعية: 
ي وتقتض 

 شعور المتعلم بنوع الصعوبة الت 
ً
شعور المتعلم بنوع من التحدي لدى مواجهة المشك  أيضا

ي اللحث عن 
ز
تد تتجاوز تدراتم ومهاراتم أو معارفم السابقة ومن هنا فإن هذا الشعور يولد الرغلة لدى المتعلم ف

 الح . 
 

ي تشمل
عليها هذه المرحلة:  * األمور التر  

1 . . تشتم  عىل تحديد اخأهداف أو الهدف الرئيسي  
. هذه اخأهداف تحدد عىل شك  نتاج تعليىمي  تابلة للمالحمة والقياس. 2  
مرحلة تحديد المشكلة وصياغتها:  -2  

ي هذه المرحلة: 
ز
 * عم  المتعلم ف

 ووصف طبيعتها وعناضها. 1
ً
 كامال
ً
. فهم المشكلة فهما  

  أبعاد المشكلة المختلفة: عرف عىل. الت2
 :  ويتطلب هذا الفهم ما يىلي

ورية ذات الصلة.  - جمع المعلومات والبيانات الضز  
عملية الفهم أمي  خأن تكون فردية تتعلق بعملية اإلدارك الشخصي  خأن اخأشخاص يحددون الموتف بصورة  -

اتم ودوافعم واهتماماتم  لخي 
ً
 مختلفة تلعا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ 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   

 

وتكوين الفرضيات والبحث عن الحلول: مرحلة توليد األفكار  -3  
 تستلزم هذه المرحلة: 

ات السابقة.  -أ ي التجرد والتحل  من إطار الخي 
ز
الرغلة الحقيقية ف  

يلحث فيها عن الطرق غي  العادية ومحاولة تجريب أفكار جديدة.  -ب  
مقارنة اخأفكار بعضها بلعض.  -ج  
ز  -د ي استثارة اخأفكار عند المتعلمي 

ز
عن طريق اخأسئلة واخأمثلة.  مساهمة المعلم ف  

مرحلة اتخاذ القرار بالفرضية المناسلة أو مرحلة ايتيار الح  المقي  :  -4  
ي هذه المرحلة: 

 
 يتم ف
وري: خأنم غي  ممكن.  -أ التوص  إىل عدد من الحلول الممكنة  بعضها غي  ضز  
ز حول الحلول المعقولة القابلة للتطبيق.  -ب كي 

الي   
المناسب وصياغتم عىل شك  فرضية )ح  مقي  (. ايتيار اللدي   -ج  
مرحلة اختيار أو تنفيذ الحل وتقويمه:  -5  

 : ي هذه المرحلة بما يىلي
 
 يقوم المتعلم ف

ايتيار صحة الفرضية المنتقاة: عن طريق تطبيقها عىل الوضع التعلىمي المشك  للوتوف عىل مدى تدرتها عىل  -أ
 تحقيق أو إنجاز الح  المرغوب بم. 

س المتعلم عمليات تقويمية مختلفة  تمكنم من تغيي  أو تعدي  أو تطوير الفرضية موضوع التجريب. يمار  -ب  
ي الح .  -ج

ز
ي تدما ف

يوجم المتعلم ويزود بالتغذية الراجعة لتشجيعم عىل المصز  
ي إزالة المشكلة الماثلة  -د

ز
ي الموتف القيمة الحقيقية خأي ح  أو ترار يتخذه المتعلم من يالل القيمة الفعلية ف

ز
ف

 .  التعليىمي
 نظريات حل المشكالت: 

 
ا
:  -أول  االتجاه السلوكي

يركز هذا اخأسلوب عىل المحاولة والخطأ الذي تمثلم نمرية )ثوردنديك(. وهذا االتجاه يؤكد بأن الفرد عندما 
ص  يواجم موتف أو مشكلة فإنم يحاول إيجاد ح  لها  عن طريق القيام بعدة محاوالت ياطئة من ياللها يتو 

 إىل الح  الصحي . 
ي فهم عالتات معينة بحاجة للتفسي   ف ي تثي  الفرد وتحفزه 

ز
فالمشكلة هي ح  غامض  أو وجود صعوبة ف

ها وحلها.   للعم  عىل تفسي 
ز تقوم عىل  ي بحاجة للح . أو مجموعة استجابات تعليمية عند السلوكي 

ات الت  وهي بحد ذاتها مجموعة المثي 
ات واالستج ابات  فالفرد عندما يواجم مشكلة يحاول حلها عن طريق االستجابة  ويوظف ما لديم ارتلاط المثي 

ة عند السلوكيون  من معلومات ومفاهيم وعادات فكرية سبق لم أن تعلمها  وهكذا ما يسىم بجانب الخير
ات  وبالتاىلي ي يم ومن تم التعمفالنمرية السلوكية بحد ذاتها: تركز عىل التعليم عن طريق ارتلاط سلسلة من المثي 

ز  فالتعميم يؤدي إىل التعليم البسيط.   ثم التميي 
 
ً
:  -ثانيا ي

 االتجاه الجشطلتر

كز عىل التنميم اإلدراكي للبيئة 
تقوم هذه النمرية عىل معرفة العالتة الجزئية من يالل الك   وترى بأن التفكي  يي 

ي تحيط بالفرد  ومن ثم استبهار المواتف الكىلي  ويعتير )كوهلر
( أحد منمرين هذا االتجاه الذي وضع ذلك الت 

ي أعىل القفص تطف موز  حيث تام 
ز
ي حال جوع )مشكلة( وكان ف

ز
ي تفص ف

ز
ي وضع ترد ف

ز
من يالل تجربة تمثلت ف



  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – تموز   – 15                                                                    (   -  61 50) ص:  الثالثالبحث  – ولاألالعدد  – سادسالمجلد ا

 

57 
ي تدريس المفاهيم                                                                                                                    أبو خض       

 
اتجية حل المشكالت ف  استخدام استر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وضعت داي  القفص ووضعها فوق 
القرد بعدة محاوالت ياطئة  وبعد ذلك استخدم مجموعة الصناديق الت 

: إدراك للعالتات الجزئية من يالل الك  إن االتجاه يؤكد بعضها حت  وص  إىل تطف الموز  وهذه ا لعملية تعتير
ي هذا االتجاه يؤكد عىل اإلدراك الكىلي  

ز
عىل اإلدراك العالتات من يالل عملية االستلصار والفهم  وإن تعلم ف

ز عىل اخأجزاء من يالل الك   وعليم فإن النمرية الجشطلتية: تركز عىل معرفة ال كي 
ك  ومن ثم للمشكلة والي 

ي تؤدي إىل ح  المشكلة. 
 اخأجزاء الت 

 أنواع حل المشكالت: 

ي يمكن أن يعرضها المعلم عىل المتعلمير  من حيث: 
 تتفاوت المشكالت التر

درجة الغموض.  -  
اتم السابقة  وبنيتم الثقافية والمعرفية  ووتت إثارتها.  - وتحديها لعق  المتعلم  ويير  
ي  -

. فقد يلدأ المعلم موتفم الصفز
ً
 وتمهيدا

ً
ي عليها الدرس ويجعلها مديال

بإثارة مشكلة بسيطة يبتز  
ي الخاتمة ليجعلها أدات من أدوات التقويم.  -

ز
وتد تكون ف  

ويده بتغذية راجعة.  - ز ي لي 
وتد يستفيد منها أثناء الموتف الصفز  

يعرض المعلم مشكلة من كما تتفاوت المشكلة تلعا للمرحلة العمرية للمتعلم والمستوى الدراسي الذي بلغم  فقد 
 ما يسمعون بها أو يقرؤون عنها. 

ً
ا ز كثي   حياة المتعلمي 

ومن المشكالت ما تد تكون غريلة لم يسمع بها المتعلم من تل   مما يحملم عىل اللحث والنمر والقراءة 
 والسؤال. 

ز يحددها المعلم. وفق لمستوى ا ز وعقلياتهم وهكذا تارن نوع المشكلة المناسلة لعرضها عىل المتعلمي  لمتعلمي 
لمتاحة لم  والمعتز هو بدراستها. وبيئتهم  وحسب المادة الدراسية ا  

 
 المفاهيم

 المقدمة 

 المفهوم 

 يصائص المفاهيم 

 أهمية تعلم المفاهيم 

 تشكي  المفاهيم 

 ي تعلم المفاهيم
ز
 العوام  المؤثرة ف

 اتيجيات تدريس المفاهيم  اسي 

 يطوات تدريس المفاهيم 
 المفاهيم: مقدمة تقرير 

بية الحديثة  وهي تعد من الموضوعات ذات اخأهمية اللالغة  
ي علوم الي 

ز
تشك  المفاهيم تضية مركزية ف

ي تشكي  وتنميم البئة المعرفية للمناهج الدراسية  كما تعد المفاهيم محاور أساسية 
ز
ي دراسة عمليات التفكي  وف

ز
ف

ي الموضوعات الدراسية المتعددة. تدور حولها المناهج المختلفة  كما تعد نواتج للعملي
ز
ات والمهارات ف  

ي عمليات التعلم والتعليم.  
ز
 خأهميتها ف

ً
ز بدراستها نمرا بويي 

ز الي   من تل  اللاحثي 
 لذلك يجب االهتمام أكير

 
 



  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – تموز   – 15                                                                    (   -  61 50) ص:  الثالثالبحث  – ولاألالعدد  – سادسالمجلد ا

 

58 
ي تدريس المفاهيم                                                                                                                    أبو خض       

 
اتجية حل المشكالت ف  استخدام استر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ 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   

 

 تعريف المفهوم: 
ء بالقلب. لغة:  ي

الفهم معرفتك السر  
حسن تصور المعتز وجودة استعداد الذهن لالستنلاه.  الفهم:   

 :
ً
 اصطالحا

ي علم النفس:  
 
ات تد يقصد بكلمة المفهوم ف كة  وهذه المثي 

ات بينها يصائص مشي  فئة من المثي 
 أو غي  ذلك )أبو حطب  صادق(. 

ً
 أو أشخاصا

ً
 تكون أشياء أو أحداثا
 خصائص المفاهيم: 

ي السلوك اإلدراكي لدى اخأفراد  وليس لدى  
ز
كة ف إن المفهوم مصطل  تعميىمي يدل عىل العناض المشي 

 . ز  فرد معي 
 أن المفهوم يتكون من جزئير  أساسيير  هما: 

االسم أو الرمز أو المصطل  )مناخ  إتليم  ريا  .....(.  -1  
ي تحديد معتز هذا اإلسم أو الرمز.  -2

الداللة اللفمية للمفهوم: ويعتز  
ك فيها جميع عناض فئة المفهوم  -3 ي يشي 

بحيث أن ك  مفهوم يمتلك مجموعة من الخصائص المحكية الت 
ه من المفاهيم.  ه عن غي  ز  تمي 

ة  مما يدفع إىل استنتاج  -4 كة بصورة ملارسر يصعب التعرف عىل بعض المفاهيم من يالل يصائصها المشي 
 هذه الخصائص. مث : مفهوم المناطق المتجمدة. 

 أهمية تعليم المفاهيم: 
ي الحقائق 

ز
ي المتمثلة ف

ز
  والملادئ  والتعميمات  تشك  المفاهيم لبنة أساسية لعناض النمام المعرف

ز خأنها تكون لديهم البتز المعرفية  ي تنمية التفكي  لدى المتعلمي 
ز
واالتجاهات  والقيم  كما تتجىل أهمية المفاهيم ف

ي 
 مث  ح  المشكالت  وترجع أ همية المفاهيم لعملية التعلم إىل القضايا التالية الت 

ً
الالزمة للتعلم اخأكير تقدما

 صاغتها برونر: 
إن فهم أساسيات العلم أو المفاهيم الرئيسة بجع  المادة الدراسية أكير سهولة لتعلمها واستيعابها.  -1  
ي إطار هيكىلي مفاهيىمي فإنها سوف تنس برسعة.  -2

ز
إنم ما لم تنمم جزئيات المادة الدراسية وتفصيالتها ف  

وانتقال أثره للمواتف والمروف إن فهم المفاهيم والملادئ هو اخأسلوب الوحيد لزيادة فاعلية التعلم  -3
 الجديدة. 

ز المعرفة السابقة  -4 ى وفهمها يجع  أمر تضييق الفجوة بي  إن االهتمام بأساسيات العلم أو المفاهيم الكير
 للمتعلم والمعرفة الالحقة لم أمر ممكنا. 

 تشكيل المفاهيم: 

ي تش 
ز
 ف
ً
كلها عىل المؤثرات والتجارب تتشك  المفاهيم عند اإلنسان منذ مراح  الطفولة وتعتمد أساسا

ي يدركها من حواسم الخمس. 
ي المروف الحياتية المتنوعة والت 

ز
ي يتعرض لها اإلنسان ف

 والمواتف الت 
 ويرى أوزبل أن تكوين المفاهيم يمر بمرحلتير  هما:  

 المرحلة األوىل: 

ي للخصائص المحكية أو  مرحلة تشكيل المفاهيم: 
ي وهي عملية االكتشاف االستقرائ 

ز
ة ف ز تشكي   الصفات الممي 

ات أو اخأمثلة الخاصة  ويمكنم  تم العقلية بالمثي  الصورة الذهنية للمفهوم  وهي صورة ينميها الطف  من يير
ي غياب أمثلة المفهوم. 

ز
 استدعاء هذه الصورة حت  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ 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   

 

 : المرحلة الثانية

ي وفيها يتعلم الطف  أن االسم المنطوق أو المكتوب  مرحلة تعلم اسم المفهوم: 
تم  يمث  صفات المفهوم الت 

ز االسم والصور الذهنية  ي المعتز بي 
ز
ي هذه المرحلة يدرك الطف  حالة التساوي ف

ز
ي المرحلة السابقة وف

ز
تشكيلم ف

 الدالىلي لم ويصب  أي عرض الحق يتضمن اسم المفهوم أو رمزه 
الممثلة للمفهوم  وتكتسب كلمة المفهوم المعتز

ة. مؤديا إىل تمايز المفهوم  أو دال ز ز صفاتم الممي  ي تجمع بي 
 لة مضمونة  أو إحضار صورتم الذهنية الت 

) ي تعلم المفاهيم: )الجالد، ماجد زكي
 
 العوامل المؤثرة ف

ي تسهي  وتنميم  
ز
وري عند تدريس المفاهيم أن يوفر المعلم مجموعة من العوام  المؤثرة ف من الضز

ي 
ز
تهيئة الموتف التعليىمي المناسب لتحقيق اخأهداف عملية تعلم المفهوم  وهذه العوام  تساعد المعلم ف

 : ي تعلم المفهوم وإيجازها كالتاىلي
ز
ز مجموعة من العوام  المهمة والفعالة ف  المتوياة  وتد أورد نير

ات الالزمة )أمثلة صور(.  -1 تعريف المتعلم بالمثي   
تعريف المتعلم باالستجابات المرغوب فيها.  -2  
اتيج -3 ي تطبق لللوغ اخأهداف. تعريف المتعلم باالسي 

ية أو الطريقة الت   
توفي  المعلومات اخأساسية الالزمة.  -4  
تهيئة التالميذ الستدعاء المعلومات المناسلة.  -5  
6-  . ز تغيي  مستوى الدافعية لدى المتعلمي   

 
 
 

اتيجيات تدريس المفاهيم:   إستر

ز ط  اتيجيات تدريس المفاهيم ترتكز عىل واحدة أو عىل مزج بي 
ز هما الطريقة إن اسي  ز أساسيتي  ريقتي 

 االستنتاجية والطريقة االستقرايئة: 
ي الطريقة االستنتاجية:  -1

ز
هو أسلوب يراد بم التأكيد عىل المفاهيم  وإنمائها والتدريب عىل استخدامها ف
ي مواتف تعليمية جديدة  ويتم هذا اخأسلوب تقديم المفهوم ثم اخأمثلة أو الحقائق 

ز
المواتف الصفية  وف

ز وذلك للتحقق أو التأكد من تعلم المفهوم. ال منفصلة عنم  أو يتم جمعها من إجابات المتعلمي   
ز الحقائق  الطريقة االستقرائية:  -2 هو أسلوب طبيغي لتعلم المفاهيم وتعليمها  ويبتدئ بتعليم المتعلمي 

ز  ة ومعرفة العالتة بينها ويتم والمواتف الجزئية )اخأمثلة( المحسوسة ثم بإدراك هذه الحقائق أو الخصائص الممي 
ز تلك الحقائق أو المواتف حت  يتوصلوا إىل  كة بي 

ز إىل فهم هذه العالتات أو الخصائص المشي  توجيم المتعلمي 
 المفهوم المراد تعلمم. 

 خطوات تدريس المفاهيم: 

ي تسلس  وتتابع حت   
ز
بويون عدة يطوات تسي  ف

  تصلتنميم عملية تعليم المفهوم فقد اتي   الي 
ض ديفيس وزمالؤه ست يطوات لتنميم تعلم  بالمتعلم إىل تحديد وتعريف المفهوم الذي يراد تعلمم  فافي 

 :  المفهوم وهذه الخطوات هي
 اختبار معرفة التالميذ للمفاهيم المنشودة:  -الخطوة األوىل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ 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 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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الطريقة االستنتاجية  -1 (Deductive) . 
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ي هذه المرحلة تد ال تكون متقابلة وال يتم توضيحها 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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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
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ي الوعاء 
ز
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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ُ
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)  
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ي تقوم مدى تعلم المفاهيم المنشودة  ويتم  
ة الت  االيتيار عن طريق تزويدهم وهي المرحلة اخأيي 

 التفريق بينهما  وتدرة المتعلم عىل التفريق هي مؤرسر توي 
ز بمجموعة من اخأمثلة الجديدة ويطلب من المتعلمي 

ز درجة اتقانم للمفهوم الذي تعلمم.   بي 
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