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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  مدارس التعليم ]
 
ها عىل الطلبة من الناحية الصحية والنفسية ف الحقيبة المدرسية ومدى تأثير

 [األساس  بسلطنة عمان 

 إعداد الباحث: 

 [  
 [ خليفه بن حمدان بن عبدهللا الكلبان 

 [ سلطنة عمان، محافظة الظاهرة، معلم كيمياء ، الوظيفة] 

 

 : الملخص

ي هذه  
للوقوف عىلتأئ  مدارس    الدراسة  ي 

فز الطلبة  ها عىل صحة  تأثي  ومدى  المدرسية  الحقيبة  ثقل  أثر  معرفة 
ز والطلبة ، كما    التعليم األساسي بسلطنة عمان تقدم هذه الدراسة صورة من وجهة نظر أولياء األمور  والمعلمي 

  . المدرسية  أولياء األمور للحقيبة  ي عتير هذه  وت واقعية عن نظرة 
ي السلطنة وفز

القليلة فز الدراسات  الدراسة  من 
ز طرائق   محافظة الظاهرة خاصة .  ي تحسي 

ي هذه الدراسة  محاولة متواضعة عىل طريق البحث والدراسة فز
وتأئ 

إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من ثقل الحقائب المدرسية وعدم االعتماد عىل الطرائق التقليدية ، كما تهدف 
التق اىل  ي الدراسة 

فز الطلبة  وسالمة  والمحافظة عىل صحة   ، الطلبة  عىل  والمدرسية  الحقيبة  ثقل  اثر  ليل كمن 
ي دراسته ، كما استخدم  المنهج   واستخدم الباحثمختلف المدارس التعليمية بسلطنة عمان ،  

ي فز ي التجريتر
الوصفز

أظهرت النتائج و عمان ،    مدرسة من مدارس سلطنة  40، واشتملت عينة الدراسة عىل    االستبانة كأداة للدراسة  
ار جسيمة عىل صحة الطالب النفسية والصحية فقد أظهرت  ي قام بها الباحث أن ثقل الحقيبة المدرسية لها أضز

الت 
ي تنجم عىل ثقل الحقيبة بناء عىل البنية الجسمية للطفل ، حيث أن الطفل 

ار الت  ي االضز
النتائج أن هنالك تفاوت فز

ار الصحية من األطفال الذين لديهم بنية جسيمة قوية ، الذين لديهم بنية جسمية خفيف ة هم أكير عرضة لألضز
ي الظهر والرقبة والعمود الفقري بشكل عام ، وقد أجمعت النتائج أن 

كما أن هنالك مشاكل صحية تنجم لألطفال فز
ي األساس و 

ار جسيمة عىل األطفال الذين يعانون من إصابات صحية فز أن ثقل الحقيبة  الحقيبة المدرسية لها أضز
أظهرت النتائج عىل أهمية توجيه األطفال  بالتقيد كما  تزيد من مضاعفات اإلصابات المرضية والصحية لديهم ،

ي الصف المدرسي  
بالجدول المدرسي والتخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية عن طريق ترك بعض المستلزمات فز

ي 
ار فز ي    وكذلك عدم حمل المأكوالت الصحية لما لها من اضز

زيادة الثقل للحقيبة، كما يتم استخدام الحقائب الت 
تيب للحقيبة   ي بها ثقل ، وكذلك توجيه األطفال بأهمية الي 

ي الوزن وعدم االعتماد عىل الحقائب الت 
تكون خفيفة فز

المدرسية بشكل منظم والتأكد من جودة الحقيبة المدرسية المستخدمة ، وان يكون الوزن متساويا ويحمل عىل 
بالتبادل وليس عىل كتف واحد ، وعىل الظهر بشكل منتظم .واهمية توجيه األطفال بالبقاء عىل قامة  االك تاف 

حاتمستقيمة اثناء حمل الحقيبة المدرسية وان يتم حمل الحقيبة بشكل صحيح .  ي      ومن المقي 
والتوصيات الت 

خارجية اىل الكتاب حت  ال يتضخم   يمكن أن تحسن من ثقل الحقيبة المدرسية عدم تكليف الطلبة بإضافة أوراق
الصفية  الغرفة  داخل  النشاط  وتفعيل كتب   . مسبقا  معد  مدرسي  وفق جدول  أسبوعية  .واعداد خطة  حجمه 
وابقاؤها بالصف الدراسي وأهمية اختيار الحقيبة المناسبة لعمر ووزن الطفل .وتفعيل ملفات انجاز الطالب داخل  

 . الغرفة الصفية 

 . الحقيبة المدرسية _ الناحية الصحية والنفسية _ التعليم األساسي  الكلمات المفتاحية: 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Summary: 

This study comes to find out the impact of the weight of the school bag and its effects on the health of 

students in basic education schools in the Sultanate of Oman from the point of view of parents, teachers, 

and students.  

This study is considered as one of the fewest studies in the Sultanate and in Al Dhahirah Governorate in 

particular. It comes as a modest attempt to improve the methods of finding appropriate solutions to 

reduce the weight of school bags and not to rely on traditional methods.  

The researcher used the experimental descriptive method in his study, and the questionnaire was used 

as a tool for the study. The study sample included 40 schools from the Sultanate of Oman. The findings 

of the study showed that the weight of the school bags has health and psychological effects on students. 

It also showed that students who have a light body structure are more vulnerable to health effects than 

children who have a strong physical structure. These health effects might include back pain, neck pain 

and spine problems in general.  

The results unanimously agreed that the school bag has severe damage to students who suffer from 

chronological health effects, and that the weight of the bag increases the complications of these effects.  

In addition, the results of the study showed the importance of directing students to adhere to the school 

schedule and reduce the weight of the school bag by leaving some supplies in the school classroom, as 

well as not carrying unhealthy food. It is also important to use bags that weigh less and not relying on 

heavy ones, as well as directing students to arrange the school bag in an organized manner seeking the 

quality of the school bag. It is also important that students should be guided to carry the school bag in a 

correct way managing the posture of the body properly. It is also important that students carry their bags 

on their shoulders alternately and not on one shoulder. 

One of the recommendations of the study to reduce the weight of the school bag is not to add extra 

worksheets to the book so as not to enlarge its size. It is also recommended to prepare a weekly plan 

according to a pre-prepared school schedule, and activating activity books inside the classroom. It is 

important to choose the appropriate bag for the age and weight of the student. It is also advised to activate 

students’ achievement files inside the classroom.  

Keywords: school bag - health and psychological aspects - basic education 

Listen. 

 : المقدمة

رها عىل   ز لقد أضخ حمل الحقيبة المدرسية بوزنها واحتمال ضز بويي 
صحة الطفل مدار حديث وجدل كثي  من الي 

نت   االني  صفحات  عىل  للنقاش  وموضوعا  ونية  وااللكي  المطبوعة  الصحف  عير  ز  والمهتمي  األمور  واولياء 
والمنتديات المهتمة بصحة الطفل ، خصوصا وأن كثي  من الدراسات العربية تشي  اىل أن األطباء يرون ان الثقل  

ي الحقيبة الم
ز ، وقد تسبب ضغطا  الزائد فز ز والظهر وحت  القدمي  ز والكتفي  ي الرقبة والذراعي 

درسية يؤدي إىل آالم فز
ة عىل صحة الطفل ، كما أن  ك أثارا كثي 

ز نتيجة تشوه الهيكل العظىمي والعمود الفقري مما يي  عىل القلب والرئتي 
ي حمل الحقيبة عىل كتف واحد قد يؤدي اىل سي  الطفل بطريقة غي  طبيعية ومخ 

تلة ، ومن نتائج الثقل الزائد فز
الحقيبة المدرسية انه قد يؤدي اىل استدارة الظهر اىل االمام او تحدبه مما يؤثر عىل الجسم بشكل عام وعىل العظام  
ة عىل  ون اىل ان مضاعفات هذه الحاالت قد ال تظهر مبارسر واألطراف الحركية بشكل خاص . كما ان األطباء يشي 

 ( .  2010مستقبال مع مرور األيام ) العبد الكريم ،  األطفال بل قد تظهر 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مشكلة الحقيبة المدرسية وهنالك العديد من 
كما حرصت كثي  من المدارس عىل تقديم وتسخي  إمكانياتها لتالفز

ي هذا الشأن . فقد عملت إدارات المدارس بناء عىل التوجيهات الصادرة من الوزارة ومن 
ي تحققت فز

اإلنجازات الت 
ي ثقل الحقيبة المدرسية . المد

 يريات التعليمية عىل تقليل فز

ي المدارس وأحد أولياء األمور تعد المدرسة المكون الرئيسي لسي  العمل بما يواكب التطلعات  عمىلي  خالل ومن
فز

،  ومن التعليمية  العملية  ي 
فز الجودة  أجل تحقيق  المرجوة من  ي  خالل واآلمال 

ئ  ي  خير
بوي الميدان فز  خالل الي 

والمالحظة ومن خالل الزيارات المتعلقة بأولياء األمور حول ثقل الحقيبة  البحث خالل ومن الماضية السنوات
( ، وبقية الطلبة   4     1المدرسية وما ينتج عنها من مشاكل صحية وتعب جسدي لدى طلبة الحلقة األوىل خاصة ) 

 دي لهذه المشكلة . التص( . كان ال بد أن نقف وقفة بحث وتأمل حول 12_ 5بشكل عام ) 
وقد أجرت بعض الدول العربية دراسات عديدة حول موضوع وزن الحقيبة المدرسية ومكوناتها، ومنها عىلي سبيل 

ي الصفوف الثالثة األوىل بالمدارس األردنية عام  
هدفت إىل تقويم الحقيبة المدرسية    ٢٠١٣المثال دراسة أجريت فز

ي عينة من المدا
ز وأولياء األمور والطلبة، وقد بينت النتائج أن  للصفوف الثالثة األوىل فز رس من وجهة نظر المعلمي 

%( من الطلبة عينة الدراسة يحمل حقائب ثقيلة الوزن حيث متوسط نسبة وزن الحقيبة إىل وزن الطالب 63) 
ة، %( من الطلبة اتسمت بالسلبية نحو المدرسة بسبب الحقيبة المدرسي 60%(.وأن اتجاهات أكير من ) 20يفوق ) 

ز يرجح أن تكون ناجمة عن حمل  30وأن أكير من )  ي أسفل الظهر، والكتفي 
ي من آالم جسدية فز

%( من الطلبة يعائز
الحقيبة المدرسية. وقد أوصت الدراسة بأن ُيعاد النظر بالحقيبة، وأن يحاول المعنيون أن ال يحمل الطالب حقيبة  

ل الثقيل عىل صحة الطفل، والتعرف إىل طرق الحمل %( من وزن جسده، والوغي بمخاطر الحم10يزيد وزنها عن ) 
المدرسية   واإلدارات  الدراسية  والمناهج  الصفية،  الغرف  بتنظيم  النظر  يعاد  وأن  المدرسية،  للحقيبة  الصحيحة 
بوية   بطريقة تخفف من وطأة الحقيبة المدرسية من خالل عملية تقويم شاملة لمدخالت العملية التعليمية والي 

ت الصلة بالتعامل مع الحقيبة المدرسية لتقليل السلبيات والحد من آثارها السلبية عىل صحة الطفل والعمليات ذا
 .الجسمية والنفسية

 : مشكلة البحث
ز عرصنا الحاضز بالثورة العلمية والتكنولوجية واالنفتاح العلىمي عن طريق شبكات االتصال، أن التغي  الرسي    ع   يتمي 
عملية  الحديثة  بالوسائل  األخذ  يجعل  ي  والتكنولوجر ي 

المعرفز واالنفجار  الحياة  مجاالت  جميع  عىل  طرأ  الذي 
بوية ومواجهة التحديات ورية، لتحقيق أهداف المؤسسات الي   (.  17، ص2007، )الحيلة، ضز

بوية والتعليمية وتيارات العرص األخرى،  ات النظريات الي  ة إمام متغي  كما  أن العملية التعليمية تواجه تحديات كبي 
  ، ي تدريس 5، ص2011)اليعقوئر ي 

فز محدود  ي 
بف  اذ  الزمان  من  عقدين  منذ  يتغي   لم  المعلم  دور  أن  ونالحظ   ،)

المعلم وال يقدم أي  الموضوعات الموصوفة للطالب وإع ح  ية وفق تلك الموضوعات وال يقي  داد خطة تحضي 
  ، (، وهذا األمر لم يعد منطقيا وال مقبوال 293، ص2002قراءات إضافية للطالب عدا الكتاب المدرسي )الطيطي

  ، ي عرص الثورة المعلوماتية واجتياحها لحدود الزمان والمكان)الغبيسي
ي جميع ( ألن تزايد العلوم  234، ص2001فز

فز
ي المادة الواحدة كما 

نواحيها راسيا وأفقيا نتيجة للتقدم العلىمي الذي أدى بدوره اىل ازدياد موضوعات الدراسة فز
تفرعت الموضوعات وتشعبت مجاالتها، وظهرت علوم جديدة، هذا الكم والنوع الهائل من المعارف أصبح مشكلة 

عليه العرص  ي هذا 
فز الطالب  ذاته، الن  ي حد 

فز االنفجار   تربوية  إىل ذلك  العلمية، أضف  بمنجزات عرصه  يلم  ان 
ي الذي اثر بدوره عىل التعليم حيث ازدادت الفصول الدراسية والمدرجات ازدحاما بالطالب وظهر نظام  

السكائز
ي اليوم الدراسي الواحد )سالمة، 

ات الثالث فز ز او الفي  تي 
 (. 17، ص1992التدريس بالفي 

الحقيبة ثقل  أن  المعلوم  ،   ومن  البلدان  بلد من  ي كل 
فز مناهجه  التعليم وطبيعة  نظام  بطبيعة  يرتبط  المدرسية 

ي 
بوية تحرص عىل تكليف الطلبة بأنشطة بيتية ، فيما أخرى تفضل ان تكون تلك األنشطة فز فبعض االنظمة الي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ا العدد  –  عشر  سادسالالمجلد 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ئل المتاب المدرسي  المدرسة فقط ، كما ان هنالك العديد من العوامل الثقافية األخرى كاستخدام المواصالت او بدا
ي تحديد ثقل الحقيبة المدرسية ، لذا يعتمد ثقل الحقيبة المدرسية عىل الكثي  من العوامل . كما ان مشكلة 

دورا فز
ي العديد من الدول العربية واألجنبية ، لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف عىل 

الحقيبة المدرسية قد تم دراستها فز
ي تتلقاها إدارة المدرسة من أولياء أمور الطلبة وبناء عىل مدى ثقل الحقيبة المدرسية وذلك ب

سبب الشكاوي الت 
ها عىل صحة الطلبة من األول وحت   ذلك فإن هذه الدراسة تسغ لمعرفة معدل وزن الحقيبة المدرسية وتأثي 

 الصف الرابع . 
الدراسة للوقوف عىل ي هذه 

ها عىل  وتأئ  تأثي  المدرسية ومدى  أثر ثقل الحقيبة  ي مدارس  معرفة 
الطلبة فز  صحة 

 من وجهة نظر أولياء األمور   .  التعليم األساسي بسلطنة عمان
بوية والمهتمون بتطوير التعليم لمواكبة عرص التكنولوجيا  ي يبذلها القائمون عىل العملية الي 

وبالرغم من الجهود الت 
ض هذه العملية ، إال ان هنالك ي تعي 

ز واألباء  والمعلومات ، وتذليل الصعوبات الت  بويي 
مشكالت ما زالت تؤرق الي 

 والطلبة . 
هذه   ومن  بالطلبة  يتعلق  فيما  مدارسهم  ي 

فز المدارس  إدارات  تواجه  ي 
الت  المشكالت  من  العديد  هنالك  أن  كما 

ي المدارس يشتكون من ثقل الحقيبة 
اإلشكاليات الحقيبة المدرسية حيث أن هنالك العديد من أولياء أمور الطلبة فز

الطلبة   المدرسية صحة  عىل  واثرها  المدرسية  الحقيبة  مشكلة  عىل  الضوء  نسلط  سوف  الدراسة  هذه  ي 
وفز  ،

ي مدارس التعليم األساسي  بسلطنة عمان وسوف 
ي تحصل من وراء ثقل الحقيبة المدرسية وذلك فز

والمشاكل الت 
أولياء األم بناء عىل رؤية  الطلبة  ي تواجه 

الت  المعوقات والصعوبات  التعرف عىل  الجانب وكيفية  يتم  ي هذا 
ور  فز

ي هذا 
ي تبذل فز

التصدي لهذه المشكلة والتعرف عىل جوانبها وكيفية وضع الحلول الالزمة لها ، رغم الجهود الت 
بية والتعليم أو من المديرية التابعة لها أو من إدارة المدرسة والهيئة التدريسية .   الشأن سواء من وزارة الي 

ي هذه الدراسة  
ي  بحث بعمل أقوم أن قررت للوقوف عىل هذه المشكلة فقدوتأئ 

ة  موضوع فز هذا الموضوع نظرا لكير
ي هذا الجانب وما يعانونه من ثقل الحقيبة المدرسية لدى أبناءهم الطلبة  

وبناء عىل ما تقدم تتحدد  تردد وىلي األمر فز
 مشكلة الدراسة باإلجابة عىل األسئلة التالية: 

ي المشاكل الصحية لدى الطلبة ؟ 
 هل الحقيبة المدرسية لها دور فز

ي 
  تحديد محتويات الحقيبة ؟ما دور أولياء األمور فز

ي يمكن أن تحسن من ثقل الحقيبة المدرسية  ؟  
حات والتوصيات الت   ما المقي 

 : أهمية الدراسة
 : ي
 عىل ما تقدم فإن أهمية البحث تنبثق مما يأئ 

ً
 وتأسيسا

   تقدم هذه الدراسة صورة واقعية عن نظرة أولياء األمور للحقيبة المدرسية .  
بية والتعليم .   تقدم هذه  ي وزارة الي 

 الدراسة بعض الحلول لصانغي القرار فز
ي محافظة الظاهرة خاصة . 

ي السلطنة وفز
   تعتير من الدراسة من الدراسات القليلة فز

حاجة المراحل الدراسية والمرحلة المتوسطة خاصة إىل استعمال التقنيات الحديثة أثناء عملية التعليم لتوضيح   
 المادة العلمية. 

ز طرائق إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف  ي تحسي 
ي هذا البحث محاولة متواضعة عىل طريق البحث والدراسة فز

  يأئ 
 من ثقل الحقائب المدرسية وعدم االعتماد عىل الطرائق التقليدية . 

 . معرفة االثار الناتجة من ثقل الحقائب عىل الطلبة من الناحية الصحية والنفسية . 
 أهداف الدراسة: 

 يهدف البحث الحال  إل معرفة: 
 . أثر الحقيبة المدرسية عىل صحة الطلبة
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 والمحاولة للتعرف عىل بعض الحلول المنهجية للتخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية 
المناسبة   الحلول  إيجاد  طرائق  ز  تحسي  ي 

فز والدراسة  البحث  طريق  عىل  متواضعة  محاولة  البحث  هذا  ي 
ويأئ 

 الحقائب المدرسية وعدم االعتماد عىل الطرائق التقليدية . للتخفيف من ثقل 
 والمحاولة لمعرفة االثار الناتجة من ثقل الحقائب عىل الطلبة من الناحية الصحية والنفسية . 

 حدود الدراسة: 
 تقترص الدراسة عىل الحدود التالية: 

: مدى تأثي    ي  الحد الموضوغي
مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من الحقيبة المدرسية عىل صحة الطلبة فز

ز والطلبة  .   وجهة نظر أولياء األمور والمعلمي 

: بداية العام الدراسي  ي
 م . 2022     2021الحد الزمائز

ي: اقترصت الدراسة عىل أولياء أمور طلبة مدارس محافظة الظاهرة بسلطنة عمان  .   الحد البرسر
: طلبة مدارس التعليم األساسي  ي

  بسلطنة عمان  . الحد المكائز
: اقترصت الدراسة عىل أداة االستبانة .  ي

 الحد االجرائ 
 : مصطلحات الدراسة

ي المدرسة  
ي يضع فيها الطفل كتبه ودفاتره وجميع مستلزمات دراسته فز

الحقيبة المدرسية : يقصد بها الحقيبة الت 
 وحاجاته الشخصية خالل اليوم المدرسي ويحملها من وإىل المدرسة . 

, تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم سن المدرسة : تعريف التعليم األساس  بأنهتم  
مدته عرسر سنوات يقوم عىل توفي  االحتياجات التعليمية األساسية من المعلومات والمعارف والمهارات, وتنمية 

ي  
ز من االستمرار فز ي تمكن المتعلمي 

 لميولهم واستعدادهم وقدراتهم االتجاهات والقيم الت 
ً
التعليم والتدريب وفقا

التنمية   إطار  ي 
فز المستقبل,  وتطلعات  الحاضز  وظروف  تحديات  لمواجهة  تنميتها  إىل  التعليم  هذا  يهدف  ي 

الت 
: و   .المجتمعية الشاملة  ي نهايته إىل مرحلة ما بعد   10ومدته    التعليم األساسي

أعوام دراسية وينتقل الناجحون فز
ز وهما الحلقة األوىل من   األساسي  . وتنقسم سنوات التعليم األساسي العرسر إىل حلقتي  ز ز دراسيي  ي تغطي عامي 

الت 
 .الصف األول حت  الرابع، والثانية من الصف الخامس وحت  العارسر 

 ويشت -( بأنها:  2001عّرفها سالمة )   -: الحقيبة التعليمية
ً
 عاما

ً
 لمنهج يعالج هدفا

ً
مل  "برنامج تعليىمي مصمم وفقا

التعليمية  واألنشطة  والبدائل  االختبارات  من  ح مجموعة  ويقي  المنظمة  التعليمية  المادة  من  أكير  أو  عىل وحدة 
 لرسعته  

ً
ي وفقا

م الذائ 
ّ
م كما تتيح للمتعلم فرصة التعل

ّ
اتيجية إتقان التعل بشكل مقروء أو مسموع أو مشاهد وتتبتز اسي 

 (. 206، ص2001الذاتية" )سالمة، 
) عرفها   بأنها: 2004الزند  متعددة -(  أهداف  ذات  ابطة  المي  التعليمية  المواد  من  تعليىمي يشمل مجموعة  "نظام 

يتفاعل معها المتعلم معتمدا عىل نفسه وحسب رسعته الخاصة وبتوجيه من المعلم أحيانا ومن دليل استخدام 
 (. 200، ص2004الحقيبة أحيانا أخرى من اجل إتقان التعليم" )الزند، 

"بناء متكامل من المواد والوسائط التعليمية الالزمة لتقديم وحدة تعليمية وتحقق   -( بأنها: 2010فهىمي )   عرفها 
ح  أهداف التعلم الفردي، وتتيح فرص التعلم لكل طفل وفقا لرسعته الخاصة. لذا فهي برنامج محكم التنظيم يقي 

ي تساعد    مجموعة من األنشطة واأللعاب والتجارب والبدائل التعليمية سواء
كانت مسموعة او مرئية او مقروءة الت 
  ، ،  2010عىل تحقيق أهداف تعليمية محددة، كما تتضمن وسائل تقويم متنوعة تناسب قدرات األطفال" )فهىمي

 (216ص 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  
ابطة، واألنشطة والبدائل الخاصة لعدد  -التعريف اإلجران  نظام تعليىمي يضم مجموعة من المواد التعليمية المي 

(م، وعىل شكل  2014  –2013ت الجغرافية العامة المحدد للصف األول المتوسط للعام الدراسي )من موضوعا
م بمفردها، أو بإرشاد من المدرسة حت  تصل إىل األهداف المحددة مسبقا. 

ّ
 وحدات نمطية تسمح للطالبة التعل

ستلزماتهم بداخلها) األدوات الحقيبة المدرسية هي عبارة عن وسيلة يقوم الطلبة بحفظ كتبهم وم ويرى الباحث أن
ي المدرسة بهدف الدراسة وتحصيل العلوم النافع . 

 المدرسية ( عند تنقلهم فز
 : اإلطار النظري للدراسة

ي منها جميع الطالب يوميا، وهناك شكوى من أغلب  
إن ثقل الحقيبة المدرسية ألبنائنا وبناتنا هي مشكلة يعائز

ي شنطة الكتب المدرسية، فإذا حاولنا نحن الكبار حملها نصدم أولياء األمور من كم الكتب  
ي توضع فز

والدفاتر الت 
ي منها الطالب والطالبات كبارا وصغارا  

ي يعائز
من ثقلها ألنها تتعدى الخمسة كيلو جرامات، فندرك الحقيقة الت 

ي العمود الفقر 
ي واصابتهم بأمراض بصفة يومية، هذا الثقل قد يؤدي إىل انحناء ظهورهم ويسبب التشوهات فز

ي الرقبة ومما يهدد حياتهم وصحتهم المستقبلية، وأنا أعلم جيدا أنه مع بداية المدارس المستقلة كانت  
وآالم فز

هناك محاوالت واضحة لحل هذه المشكلة وذلك بوضع خزائن مزودة بمفاتيح لكل طالب بهدف وضع الطالب 
 . ل لليوم التاىلي

ز ي الميز
ي لم يستخدمها فز

  كتبه الت 
والسؤال اآلن هو كيف يمكننا تخفيف حمل الحقيبة المدرسية عىل أوالدنا وفلذات أكبادنا ؟، فيمكن وضع  

احات منها :   اقي 

ي - 
اح لدمج الكتب المقررة مع كتب النشاط لكل مادة مع بعضهما البعض وتقليل الصور بهدف المساهمة فز اقي 

ة الح ي الكتب بما هو غي  مفيدتقليل حجم الكتب، والبعد قدر المستطاع عن كير
 .شو فز

ي المدارس  - 
، مع توجيه الطالب والطالبات فز  بورش العمل والتطبيق العمىلي

ز االهتمام من جانب المدرسي 
 ، ها الطالب ليومه الدراسي ي يحرصز

، فيقلل من عدد الكتب والدفاتر الت  ام بالجدول المدرسي اليومي ز ورة االلي  برصز
ي ستتم الدراسة فيها لليوم التاىلي  وبتوجيه كل مدرس مادة طالبه يوميا 

 .بالكتب والدفاتر الت 
ائه الحقيبة المدرسية النوع الخفيف الوزن قدر المستطاع وعدم -  عىل كل وىلي أمر أن يختار ألبنائه عند رسر

 االهتمام بموضة الحقيبة وماركتها ولكن يكون االهتمام بمراعاتهم للمواصفات الصحية الواجب اتباعها . 

ي فإن الطالب مطالب هل يحل - 
وئز ي حالة تطبيق المدارس للتعليم اإللكي 

ي المشكلة ؟ ولكن فز
وئز التعليم اإللكي 

، ومع تخفيف المناهج الدراسية، فإنه يمكن تفعيل  ي
وئز بإحضار الكتب أيضا أو االعتماد الكىلي عىل التعليم اإللكي 

ي واستخدام التاب
وئز ونية والمحتوى اإللكي  وع الحقيبة اإللكي  لت لحل الواجبات المدرسية، ثم يتابعه مرسر

ي محاولة لحل مشكلة ثقل الحقيبة المدرسية
، وذلك فز ي اليوم التاىلي

 .المدرس لكل طالب فز
بية والتعليم بإيجاد حل أمثل لما يعانيه أبناؤنا الطالب والطالبات من  -  ز بوزارة الي  لذلك أتوجه إىل المسئولي 

ة فوق طاقتهم ومما  ي العمود الفقري والرقبة وخاصة عند  حملهم أثقاال كبي 
يؤدي إىل تعرضهم إىل اصابات فز

ي المرحلة االبتدائية، وأتمتز أن يجد المسئولون حال أمثل لهذه المشكلة اما عن طريق الحقيبة 
األطفال الصغار فز

ي 
ل ويعاد مراجعتها مع المدرس فز ز ي الميز

ي حل الواجبات المدرسية فز
ونية باستخدام التابلت فز ،  االلكي  اليوم التاىلي

ي خزائن بالصف ويكون لكل طالب خزانة 
ي المدرسة للدراسة، وعىل أن توضع فز

ك الكتب المدرسية فز وعىل ان تي 
ورة تصغي   باسمه، أو دمج كتب التدريب والنشاط مع الكتاب المدرسي لكل مادة، وهناك مالحظة هامة وهي ضز

ر وأي حشو غي  مفيد للطالب، وتنظيم الجداول المدرسية  حجم الكتب والتقليل من التمارين غي  الهادفة والصو 
والزام الطالب ووىلي أمره بإحضار االبن الكتب الخاصة بالحصص المطلوبة يوميا وهذه محاوالت تهدف اىل 
ي قد 

ي المخاطر الصحية الت 
ي الحقيبة المدرسية، وبذلك يمكن تالسر

امكانية التقليل من الثقل الذي يوضع فز
 .نا من الطالبيتعرض لها ابناؤ 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 لقدراته، واستعداداته وان   مفهوم الحقيبة التعليمية: 
ً
وتتمركز الحقيبة التعليمية حول فعالية الفرد، وتصمم تبعا

تعليمية   مهمات  من  الحقيبة  ي 
فز يعرض  ز   تكونما  بي  الفردية  الفروق  يناظر  بما  متدرجة  مستويات  شكل  عىل 

ح مجموعة من األنشطة والبدائل التعليمية 221، ص2008مستعمليها )الحيلة،   (، فهي برنامج محكم التنظيم يقي 
ي تساعد عىل تحقيق أهداف تعليمية محددة )عبيد، 

 (. 283، ص2011الت 
ي ويقوم المعلم بإعدادها من اجل مساعدة  وهي من إشكال التعلم الفردي الذي يساعد المت 

علم عىل التعلم الذائ 
المتعلم عىل إتقان تعلم محتوى تعليىمي وفقا لقدراته واستعداداته ورغباته وترتبط درجة االنجاز واإلتقان لمادة 

– ية  برص –وفقا لرسعة المتعلم الذي يختار ما يناسبه من أدوات ومصادر التعلم المتنوعة )سمعية    أيضا التعلم  
 (. 231، ص2010مكتوبة( مستفيدا من دليل الحقيبة الذي يبرص المتعلم بالية استخدامها )طوالبة، 

 : تسميات الحقيبة التعليمية
ي المؤسسات التعليمية وهذا التعدد مرده إىل   

أرتبط مصطلح الحقيبة التعليمية بمصطلحات عدة تم استعمالها فز
ت ي 
ية والت  ز اللغة االنكلي  التعليمية فبعض األوساط يستعمل  تعدد مصطلحات  ي الحديث عن الحقائب 

ستعمل فز
( ويطلق عليها  مصطلح )حقيبة تعليمية( واألخر )حقيبة تدريبية( وبعضها يستعمل )رزمة تدريبية( و)مجمع تعليىمي

 .)  )طقم تعليىمي
ً
 ايضا

ي المصطلحات إال أنها تعير عن مفهوم واحد )الحقيبة التعليمي
ة( ويعود هذا االختالف إىل رغم هذه االختالفات فز

ية )الخطيب،  ز  (. 806، ص1997اختالف ترجمة المصطلحات عن اللغة االنكلي 
 : أنواع الحقيبة التعليمية

 صنفت الحقيبة التعليمية إىل أنواع عدة فقد فصنفت من حيث:  
ي مؤسسات تعليمية أو تدريبية  

كات تجاأو  المنتج: هو من ينتج الحقيبة : أساتذة مختصون فز ي حاجة رسر رية تلتر
 السوق إىل تلك الحقائب. 

 تدريبية االتصال، صناعة.... أو  تربوية: رياضيات، تاري    خ... :. الموضوع: تغطي الحقائب موضوعات متنوعة 
 طريقة االستعمال: تستعمل بصورة فردية أو تستعمل بصورة جماعية. 

ة بسيطة: موجه لمتدرب:.    البساطة أو التعقيد: تعالج الحقيبة موضوعات  قليىلي الخير
ز معقدة: موجه لعلماء . أو  ي 

ز   . أو مدربي 
حقيبة متكاملة: . أو  الحجم/ المحتوى: قد تتكون الحقيبة من صفحة واحدة: إرشاد وتوجيه تتضمن رزما مطبوعة

 . تحتوي تقنيات سمعية برصية
 خطوات إعدادها .  مستوى اإلتقان: تكون الحقيبة من حيث إعدادها

َ
  مستوى علىمي رفيع   ذات. أو  تجارية: لم تراع

 (. 317، ص2010)جامع، 
 أهمية الحقائب التعليمية: 

ي القيام بها.  -1
ي ينبغز

ز حت  يختاروا بحرية من النشاطات المتنوعة والت   تفسح المجال أمام المتعلمي 
ز المتعلم والمعلم.  -2  تتيح الفرصة إليجاد نوع من التفاعل النشط بي 
ي تحمل المسؤولية ووضع  -3

 القرارات لدى المتعلم. تشجع عىل تنمية صفت 
بوية لهذه    -4 ي مختلف ميادين المناهج الدراسية، وتعمل عىل تحقيق األهداف الي 

هي طريقة يمكن تطبيقها فز
ي الوقت نفسه مع ظروف وحاجات المدرسة والمجتمع المحىلي من جهة ثانية. 

 الميادين من جهة وتتماسر فز
ة الي   -5  للخير

ً
 (. 285، ص2011بوية والتسلية المفيدة الهادفة.)عبيد، طريقة يجد فيها المعلم والمتعلم مجاال

 توفر التعليم المستمر )التعلم مدى الحياة( لإلفراد وحسب قدراتهم واحتياجاتهم.  -6
ي تناسبهم.  -7

 إيصال المعرفة الجديدة اىل كل فرد وبالطريقة الت 
. )الحيلة،  -8 ز ز المؤهلي   (. 226، ص2008 تساعد عىل حل مشكالت تزايد الطلبة مع قلة أعداد المعلمي 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بية تهذب    إن ، فهي ( 14، ص2010وتنىمي األخالق الجيدة فيه وتحثه عىل الكمال والفضيلة )قنديل،    اإلنسانالي 
 بحياة  

ً
 وثيقا

ً
بية تتصل اتصاال ي حفظ كيان األمة وبنائها الحضاري فالي 

أداة النهوض باألفراد والجماعات وأساسا فز
،   ألنها اإلنسان   ية، وإعدادها لما يقتضيه البناء والتعمي   الستثمار القوى البرسر

ً
عصب البناء الحضاري لألمة، وميدانا

ي 
فز بية  الي  وسيلة  التعليم  الفاعلة    ولما كان  ية  البرسر القدرة  من  المجتمع  مطالب  لتلبية   

ً
ومصدرا أهدافها  تحقيق 

بوية )عطية،  بية، وأهدافها من خالل مؤسساته الي     (. 17، ص2009بوصفه ميدانا يعكس وظائف الي 
ي تحقيق أهدافها داخل المجتمع  أداةويعد التعليم   

بية فز ي بناء وتنمية ا  والتعليم  الي 
ي فز لمجتمعات يقوم بدور ايجائر

ومتطلبات المستقبل، وهي أساس ما يملكه    وتحدياتوتحقيق نهضتها الشاملة، وإعداد الطلبة لمواجهة مشكالت  
المجتمع من قوى مدربه قادرة عىل تطوير ما لديه من موارد طبيعية واستعمال هذه القوى االستعمال األمثل لدفع  

واالقتصادي وهو الوسيلة الوحيدة لمواجهة تحديات القرن    عملية التقدم، فالتعليم هو مفتاح التقدم االجتماغي 
ون )قنديل،     (. 14، ص2010الحادي والعرسر

ي اختيار الم  العواملعد المنهج من  يو  
ي تؤثر فز

ان اسلوب تنظيم المنهج يعد اذ  لطرائق التدريس    علمالمهمة الت 
ي  
ة عن الطريقة او الطرائق الت  اثناء التدريس، فالمنهج هو االساس الذي   علميستخدمها الممسؤوال مسؤولية مبارسر

بيةيرتكز عليه بناء  ي تحقيق اهدافها الي 
بية فز ،  ، وهو وسيلة من وسائل الي  وتعد الحقائب (. 7، ص2006)الشافغي

ز أفضل األساليب والوسائل المذكورة. وهي وحدة تعليمية قائمة بذاتها، لها مكونات معينة ت  جسد  التعليمية من بي 
ي بحاجتها )بحري، 

 (. 5، ص2009المادة الدراسية وتفز
ورة تطوير  وبما ان التدريس علم وفن وألجل أن يتماسر هذا العلم مع التقنيات الحديثة ومستقبلها لهذا، وجب ضز
أساليب التدريس بحيث يكتسب الطالب المهارات والمعرفة المرنة بما يتالءم مع متطلبات نموه وبصورة محببة 

، )الرب  (. 138، ص2006يغي
بية الموجهة للفرد، والتعلم الموصف للفرد، والتعلم  مج، وبرامج الي  ، فمنها: التعلم المير ي

وتطورت طرق التعلم الذائ 
)استيتة ورسحان،   التعليمية المحوسبة  التعليمية، والحقائب  المتفاعل، والمجمعات  ، والفيديو  ي

، 2008اإلتقائز
 (. 256ص

الم التعليمية  التعليم  والحقيبة  للتعلم وهو  األساسية  المبادئ  تحقق  متكامال، حيث  تعليميا  برنامج  حوسبة هي 
تقدم   تعليمية،  دورات  اىل  التعليمية  العملية  بتجزئة  المحوسبة  الحقيبة  وتقوم  التعليم،  ي 

فز وااليجابية  الهادف 
ورية وتطابق األداء مع التعلم)محمد وآخرون،   (. 280، ص2004متطلبات التعلم المسبقة الرصز

 : ي
 عىل ما تقدم فإن أهمية البحث تنبثق مما يأئ 

ً
 وتأسيسا

 :
ً
التعليم   أوال عملية  أثناء  الحديثة  التقنيات  استعمال  إىل  المتوسطة خاصة  والمرحلة  الدراسية  المراحل  حاجة 

 لتوضيح المادة العلمية. 
 :
ً
ي عم  ثانيا

لية الجغرافية بمختلف إشكالها  ال توجد دراسة أو بحث حسب علما الباحثان استعملت هذه الوسيلة فز
 وتحويلها إىل شكل مصغر اقرب اىل الواقع ليساعد المتعلم ليغي وليفهم الدرس بشكل فاعل. 

ز طرائق تدريس العلوم االجتماعية  ثالثا:  ي تحسي 
ي هذا البحث محاولة متواضعة عىل طريق البحث والدراسة فز

يأئ 
 بصورة عامة والجغرافية بصورة خاصة. 

ي النهوض بمستوى تام   رابعا: 
ي تتوصل أليها هذه الدراسة لالستفادة منها فز

الن تزيد الجهات المختصة بالنتائج الت 
ي هذه المادة. 

 الطالبات فز
أهمية المرحلة بوصفها الحجر األساس الذي ترتكز عليه المرحلة اإلعدادية والجامعية لمن يقرر مواصلة  خامسا: 

 الدراسة. 
رائ أجواء  األرس  من  هذه تعيش كثي   ومن   ، للمدرسة  واالستعداد  ز  بالتجهي  القيام  أثناء  والتشوق  المرح  من  عة 

االستعدادات اختيار الحقائب المدرسية ألبنائهم الطلبة لذا فإنه من المهم أن يتم اختيار الحقائب بمواصفات 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ا العدد  –  عشر  سادسالالمجلد 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تدوم حت  نهاية جيدة قدر اإلمكان لكي يسهل حملها من قبل الطلبة ولكي ال تسبب له مشاكل صحية الحقا ولكي  
 .  العام الدراسي 

ال   
ُ
حيث  ، المدرسي الزي  من   

ً
ُمهما  

ً
ُجزءا تكون  تكاد  حت   ورية،  الرصز المدرسية  الُمستلزمات  من  الحقيبة  وتعتير 

ي يحمل فيها كتبه المدرسية، وقرطاسيته من األقالم، 
يستطيع الطالب الذهاب بدونها إىل مدرسته، فهي الوسيلة الت 

 واألدوات  
ً
عليها جميعا تنطبق  أن  تعددت، يجب  مهما  لكن  وأشكالها،  الحقائب  تلك  أنواع  وتختلف  الهندسية، 
تكون  أن  الصحية  المدرسية  الحقيبة  مواصفات  المقال.  هذا  ي 

فز سنذكرها  سوف  ي 
الت  الصحية،  المواصفات 

  
ٌ
ي ذات الوقت. أن تتوفر لها من الخلف دعامة

قطنية بسمٍك جيد، مصنوعة من مواد جيدة، وذات وزٍن خفيف فز
 من القطن، 

ٌ
 لألكتاف عريضة مصنوعة

ٌ
وذلك لدعم العمود الفقري لجسم الطالب وحمايته. أن تكون لها حماالت

. أن يتوفر لها حزاٌم مرتبط مع الحماالت، ويستطيع الطالب ربطه حول محيط خرصه،   ز لحق األذى بالكتفي 
ُ
حت ّ ال ت

جميع أجزاء الجسم. أن تكون ضد الماء، لكن ُيمكن تنظيفها. أن يكون ما يوزع وزن وثقل الحقيبة ومحتواها، عىل  
، أّما عمقها الداخىلي فيصل 

ً
ا ين سنتيمي   وعرسر

ً
، وعرضها ثمانية

ً
ا ز سنتيمي  ارتفاعها لطلبة الصفوف االبتدائية أربعي 

أّما حقائب طالب الصفوف اإلعدادية والثانوية، يجب أن يبلغ ارتفا   ،
ً
ا ي عرسر سنتيمي 

ز إىل اثتز  وأربعي 
ً
عها خمسة

ي الحقيبة وتتوزع عىل 
 تتعدد الجيوب فز

ّ
. أن

ً
ا ي عرسر سنتيمي 

، أّما عن عمقها فاثتز
ً
ا ز سنتيمي  ، وعرضها ثالثي 

ً
ا سنتيمي 

هق جسمه، ال سيما   ذلك ُسي 
ّ
ي مكاٍن واحد، فإن

المتعددة فز أغراضه  الطالب،  ي حال وضع 
مختلف جهاتها، ففز

زن الطالب، حيث ال يتجاوز وزن الحقيبة، نسبة خمسة عرسر بالمئة من منطقة الظهر. أن يتناسب حجمها مع و 
ي حال اختيار حقائب العجالت(، مع أهمية تناسب طول  

ة، وذلك )فز وزن الطالب. أن تكون عجالت الحقيبة كبي 
يدها مع طول الطالب. إرشادات مهمة حول استخدام الحقيبة المدرسية توزي    ع الحاجيات المدرسية عىل جيوب 

 تكون تلك المنطقة أقرب إىل منتصف الح
ُ
ي وسط الحقيبة وأسفلها، حيث

قيبة كلها، مع مراعاة وضع أكير األوزان، فز
ي ظهره من 

ز أسفل العنق وحت  أعىل منطقٍة يمكن للطالب حتز اوح بي 
ورة أن يكون مدى الحقيبة يي  الظهر. ضز

ي العمود الفقري. ربط حزام الحقيبة حول منطقة الخرص أو 
الوسط، للمحافظة عىل استقامة الظهر. عدم   خاللها فز

  
ّ
ورية فقط. سلبيات استخدام الحقيبة المدرسية إن حمل الحقيبة عىل كتٍف واحد. تعبئة الحقيبة باألغراض الرصز
 هي الثقل الزائد عىل جسم الطالب، وخاصة احتمالية تعرضه لمشاكل وأمراض 

ً
ا أهم سلبيات الحقيبة المدرسية تأثي 

ي الرقبة، وا
ي فز

ي بعض األحيان تتسبب األحمال الزائدة فز
، وفز ز ، والقدمي  ز ، والكتفي  ز لعمود الفقري للظهر، والذراعي 

، والعمود الفقري الذي  ي هيكله العظىمي
اٍت فز ، عىل خلفية تغي ّ ز حقيبة الطالب إىل تشكيل ضغٍط عىل القلب والرئتي 

ي هذه الحالة يلجأ األطباء إىل التدخل الج cيتخذ شكل الحرف
راجي إلصالح ما أفسده سوء استخدام الحقيبة ، وفز

 .المدرسية 
 : كيف يتم اختيار الحقيبة المدرسية

من الواضح لدينا أن هنالك العديد من الحقائب ثقيلة قبل أن يتم وضع أي مستلزمات بداخلها من كتب ودفاتر 
ه ولذا فإن اختيار الحقيبة نرى كالتاىلي :   وأقالم وغي 

 مري    ح لدى الطفل .   أن تكون ذو شكل جميل و 
   أن تكون ذو جودة لكي تدوم حت  نهاية العام الدراسي . 

   أن تكون الحقيبة مناسبة لعمر الطفل .  
اء ومن مواد تصنيعية خفيفة كالقماش أو الصوف أو القطن .     أن تكون خفيفة الوزن عند الرسر

ها.   من الجيد أن تكون بها حماالت مريحة ومزودة بأحزمة ليسهل حملها و   تغيي 
 سم .  40  أن ال تكون طويلة أكير من الالزم بحيث ال تزيد عن 
 سم .  28  أن ال تكون عريضة أكير من الالزم بحيث ال تزيد عن 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  األفضل أن تكون بها جيوب متعددة لتوزي    ع االحتياجات المدرسية عىل الجيوب ، مع مراعاة أن تكون األكير وزنا  
ي المنتصف  . 

 فز
ط أن ال تكون العجالت ثقيلة حيث أن    من   ة تساعد الطالب عىل الدفع برسر الجيد أن تكون بها عجالت صغي 

 هنالك كثي  من الحقائب بها عجالت ثقيلة . 
  التخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية : 

 
 دور إدارة المدرسة ف

ي اليوم توزي    ع الجدول بشكل مرن بحيث تكون المواد موزعة بشكل منتظم ودقيق وأن  
تكون الكتب قليلة جدا فز

 الدراسي قدر اإلمكان . 
ي الغرفة الصفية باإلدراج 

  وضع بعض الكتب الدراسية كالمهارات الحياتية والموسيف  والفنون والحاسب األىلي فز
 المخصصىة لهم . 

بية ا ي ودمج مواد اللغة العربية والي 
ي المجال الثائز

إلسالمية والدراسات   دمج مواد العلوم والرياضيات مع بعض فز
ي طريقة عرض المواد الدراسية بشكل 

ي المجال األول بحيث تقوم المعلمة بإعطاء كل طالب الدول األسبوغي فز
فز

 مخطط ومدروس . 
ي الجدول .  

ي فز
ي الحقيبة هي نفسها الت 

ي فز
ورة متابعة وىلي األمر بحيث تكون الكتب الت 

   ضز
ون كتبا ودفاتر لمواد ليست من ضمن الحقيبة المدرسية مما يكون فقد الحظنا أنم هنالك العديد من الطلبة يح  رصز

ي 
ي الطلبة من ثقل فيها وتؤدي اىل مشاكل صحية واالم فز

ي حمل الحقيبة وبالتاىلي يعائز
ي عىل الطالب فز له األثر السلتر

 الظهر . 
ي الغرف الص

 فية .    قامت إدارة المدرسة بتوفي  خزائن لحفظ الكتب والدفاتر الخاصة بالطلبة فز
ي الصف بحيث تكون صحيحة . 

   شددت إدارة المدرسة عىل طريقة الجلوس فز
 كيف يتم اختيار الحقيبة المدرسية : 

من الواضح لدينا أن هنالك العديد من الحقائب ثقيلة قبل أن يتم وضع أي مستلزمات بداخلها من كتب ودفاتر 
ه ولذا فإن اختيار الحقيبة نرى كالتاىلي :   وأقالم وغي 

 أن تكون ذو شكل جميل ومري    ح لدى الطفل .   
   أن تكون ذو جودة لكي تدوم حت  نهاية العام الدراسي . 

   أن تكون الحقيبة مناسبة لعمر الطفل . 
اء ومن مواد تصنيعية خفيفة كالقماش أو الصوف أو القطن .     أن تكون خفيفة الوزن عند الرسر

ها.   من الجيد أن تكون بها حماالت مريحة ومزودة   بأحزمة ليسهل حملها وتغيي 
 سم .  40  أن ال تكون طويلة أكير من الالزم بحيث ال تزيد عن 
 سم .  28  أن ال تكون عريضة أكير من الالزم بحيث ال تزيد عن 

  األفضل أن تكون بها جيوب متعددة لتوزي    ع االحتياجات المدرسية عىل الجيوب ، مع مراعاة أن تكون األكير وزنا  
ي المنت

 صف  . فز
ط أن ال تكون العجالت ثقيلة حيث أن   ة تساعد الطالب عىل الدفع برسر   من الجيد أن تكون بها عجالت صغي 

 هنالك كثي  من الحقائب بها عجالت ثقيلة . 
توزي    ع الجدول بشكل مرن بحيث تكون المواد بعض الحلول المطروحة لعالج مشكلة ثقل الحقيبة المدرسية .  

ودقي  منتظم  . موزعة بشكل  اإلمكان  قدر  الدراسي  اليوم  ي 
فز قليلة جدا  الكتب  تكون  وأن  الكتب و  ق  وضع بعض 

ي الغرفة الصفية باإلدراج المخصصة لهم . 
دمج و  الدراسية كالمهارات الحياتية والموسيف  والفنون والحاسب األىلي فز

بي والي  العربية  اللغة  مواد  ي ودمج 
الثائز المجال  ي 

فز بعض  مع  والرياضيات  العلوم  ي مواد 
فز والدراسات  اإلسالمية  ة 

ي طريقة عرض المواد الدراسية بشكل مخطط ومدروس 
المجال األول بحيث يأخذ كل طالب الجدول األسبوغي فز
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجدول . فقد الحظت أن هنالك و  . 
ي فز
ي الحقيبة هي نفسها الت 

ي فز
ورة متابعة وىلي األمر بحيث تكون الكتب الت 

ضز
ون كتبا   ودفاتر ومستلزمات أخرى لمواد ليست من ضمن الحقيبة المدرسية مما يكون له العديد من الطلبة يحرصز

ي  
ي الطلبة من ثقل فيها وتؤدي اىل مشاكل صحية وآألم فز

ي حمل الحقيبة وبالتاىلي يعائز
ي عىل الطالب فز األثر السلتر

 الظهر . 

ي الغرف الصفية . تقوم إدارة المدرسة بتوفي  قدر المستطاع خزائن لحفظ الكتب والدفاتر الخاصة بالط -
 لبة فز

ي المدارس للمواد الفردية بحيث تكون هناك مساحة واسعة لوضع األغراض  -
أن تكون هناك غرف خاصة فز

 الخاصة للطلبة. 

ونية .  -  لو كان باإلمكان توفي  جهاز لوجي خاص للطلبة ووضع المناهج إلكي 

ي صناديق  -
يد. وضع أدراج خاصة لكل الطلبة مشابهة لتلك الموجودة فز  الير

 دمج كتب النشاط مع كتاب الطالب والتقليل من المحتوى .  -
 عضالت الرقبة مما يساهم  أثر الحقيبة المدرسية عىل ظهر الطفل : 

ّ
حقيبة الظهر الثقيلة يمكن أن تتسبب بشد

ي الصداع وآالم الكتف وآالم أسفل الظهر وألم الرقبة والذراع. ليس هذا فقط، فحمل الطفل لحقيبة الظهر  
عىل  فز

. يميل العمود الفقري إىل الجانب اآلخر، ويضغط  كتف واحد هو ممارسة خاطئة ألنه يجهد العضالت بشكٍل كبي 
عىل الظهر األوسط، والضلوع، وأسفل الظهر ما يجعله يميل أكير عىل جانب واحد من الجانب اآلخر، وهذا الخلل 

ي الظ
ي العضالت يمكن أن يسبب شد عضىلي وتشنج عضىلي وألم فز

هر. والحقائب المدرسية الثقيلة هي أيضا واحدة  فز
 
ً
من األسباب الرئيسية آلالم عنق الرحم وأسفل الظهر. تتأثر وضعية الظهر الخاطئة وغي  السليمة عىل الجسم أيضا

ي  ي اختالالت الجسم ويؤثر عىل صحة الجهاز العصتر
 . إىل حد كبي  والذي يتطور عىل المدى الطويل فز

ي مراقبة وزن حقيبة أطفالهم المدرسية. يجب عليهم التأكد يمكن ل  بعض النصائح : 
 فز
ً
 رئيسيا

ً
ألهل أن يلعبوا دورا

. ليس هذا فقط، يجب مراعاة حجم وشكل الحقيبة   للجدول اليومي المدرسي
ً
من أن أطفالهم يحزمون حقائبهم وفقا

ي 
اء واحدة جديدة. ويجب عىل األهل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المدارس الت   تطالب الطالب بإحضار أثناء رسر

ي وضعية ظهر الطفل، أو عندما يشكو من 
ات فز ي حال الحظتم أي تغي 

. واستشارة الطبيب فز
ً
المنهج بأكمله يوميا

  األلم. 

نامج ، باعتباره أحد الحلول لمشكلة    :   الحصص  جدول  أو   المدرس    الير إذا اتجهنا إىل جدول الحصص األسبوغي
، سنجد أن  الحقيبة المدرسية   ي يتوجب عىل الطالب حملها لليوم الدراسي

الثقيلة، والذي ينضم مقدار الكتب الت 
ي الصفوف الحلقة األوىل   

ي الصفوف المتقدمة، حيث يتم تجاهل العمل به فز
هذه األمر معمول به أو مهتم به فز

ي هذا الجانب، ومن تطالهم مخاط
ي تعتير الفئة األهم فز

ر الحمل الثقيل للحقيبة، مقارنة من المرحلة األساسية، والت 
ي هذا الموضوع . 

ز عليهم فز كي 
ي ال تستقوي هذا الحمل، وهم من حاولنا الي 

ة الت   .بأعمارهم وأجسادهم الصغي 
كة  مسئولية ي بظاللها عىل صحة التلميذ، ويشكو األهل منها بشكل دائم، وقد   :   مشير

معاناة الحقيبة الثقيلة تلف 
ي  
ا فز الصفوف المتقدمة، ال سيما وأن وزن الكتب وأحجامها يزداد سنة بعد أخرى. ويتمثل دور  وال يختلف األمر كثي 

ي تعليم أوالدهم كيفية حمل الحقيبة وعدم السماح لهم بحملها لمسافات طويلة واختيار الحقيبة المناسبة  
األهل فز

ي توجيه ا
ز دور المدرسة فز ي موازاة دور األهل يير

ي عليهم ومراقبة محتواها باستمرار. وفز
لتالميذ إىل اختيار الكتب الت 

ز مساحات كافية لبناء  ز عىل إدارات المدارس تأمي  ، كما ويتعي  نامج والكتب المطلوبة لليوم التاىلي حملها وتحديد الير
 خزائن ذات أدراج تتيح للطالب وضع كتبهم . 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وط الحقيبة المدرسية المثالية :   وقابلة للتعديل، بما يتناسب   اختيار حقيبة تحتوي عىل أذرع مبطنة وعريضةشر
ي تكون ثقيلة وهي فارغة،  و  .مع طول الطفل  

الحرص عىل اختيار حقيبة خفيفة الوزن، فهناك بعض الحقائب الت 
ي تحتوي عىل 

 عىل ظهر الطفل عند وضع المستلزمات الدراسية فيها ، واختيار الحقيبة الت 
ً
وبالتاىلي  تصبح أكير ثقًل

ا الناحية  العمود الفقري ، والتأكد أن عرض الحقيبة ال يتجاوز  دعامات قطنية من  لمقابلة لظهر الطفل، لدعم 
تتعدى  ، وال  ز الكتفي  للحقيبة مستوى  العليا  الحافة  تتعدى  ال  بحيث  لطوله  مناسب  وأن طولها  الطفل،  عرض 

ي حالة اختيار الحقيبة المزود، والحافة السفلية مستوى الخرص
ة بجرار، كي ال  التأكد من قوة العجالت وثباتها فز

 تنقلب أثناء سحب الطفل لها . 

 الدراسات السابقة : 
ي تناولت موضوع الحقيبة المدرسية لدى طلبة الحلقة األوىل ومن هذه الدراسات  

وهناك العديد من الدراسات الت 
 نأخذ ما يىلي منها : 

( اوي  البير إيهاب  ات   (   2018دراسة  المتغي  بعض  عىل  مختلفة  بأوزان  المدرسية  الحقيبة  حمل  أثر  بعنوان   :

من   التالميذ  لدى  ي 
المسر لخطوة  الحقيبة   12  -   9الديناميكية  اثر حمل  للتعرف عىل  الدراسة  ، وهدفت  سنة 

 المدرسية بأوزان مختلفة . 
الشافع   .)أثر  2006)دراسة  تحصيل  (    

 
ف التعليمية  الحقيبة  باستعمال  الخامس  التدريس  الصف  تالميذ 

  مادة التاري    خ
 
  ف

ي تحصيل  أثر    هدفت هذه الدراسة اىل معرفة  (االبتدان 
التدريس باستعمال الحقيبة التعليمية فز

ي مادة التاري    خ
ي فز
ي    الدراسة  جرت هذه  تالميذ الصف الخامس االبتدائ 

ز مركز قضاء الهندية، واختار الباحث شعبتفز  ي 
ي المدرسة المذكورة بصورة عشوائية أيضا. من شعب الصف الخامس  

ي الموجودة فز
وبلغ عدد افراد عينة   االبتدائ 

، بواقع ) 50البحث)  ز ز بالتساوي عىل الشعبتي   موزعي 
ً
ي شعبة)أ( يمثلون المجموعة التجريبية، 25( تلميذا

 فز
ً
( تلميذا

تكافؤا إحص25و)  الباحث  واجري  الضابطة  المجموعة  يمثلون  ي شعبة)ب( 
فز  
ً
تلميذا ي   ائيا( 

مجموعت  تالميذ  ز  بي 
الدراسي   للعام  ي امتحان نصف السنة 

ات اآلتية)درجات مادةالتاري    خ فز المتغي  ي 
العمر   –  2005  -2004البحث فز

باألشهر محسوبا  ي 
واألمهات    –الزمتز لإلباء  الدراسي  الذكاء(.   –التحصيل  العلمية   اختبار  المادة  تحديد  وبعد 

ة من ك  ، المتضمنة الفصول الثالثة األخي  ي
( المقرر تدريسه للصف الخامس االبتدائ  ي اإلسالمي تاب)التاري    خ العرئر

( هدفا سلوكيا غطت 93اعد الباحث الحقائب التعليمية للفصول فكانت ثالث حقائب تعليمية، كما تم إعداد ) 
ي التجربة، كما اعد 

 خططا تدريسية لموضوعات تلك الفصول.   الباحث الفصول الثالثة المحددة فز

( : تصميم وأنتاج وتقويم حقيبة تعليمية لتدريس اإلمالء للطلبة من ذوي التحصيىل  2000دراسة معايطة )
  محافظة العاصمة / األردن.  

 
  مدارس مديرية التعلم الخاص ف

 
  الصف الخامس األساس  ف

 
هدفت    المنخفض ف

ي الدراسة بشكل عام تصميم وإنتاج وتقويم حقيبة تعليمية لتدريس األمالء لل
طلبة من ذوي التحصيل المنخفض فز

ي محافظة العاصمة، 
بية والتعلم لشؤون التعليم الخاص فز ي المدارس التابعة لمديرية الي 

الصف الخامس األساسي فز
التحصيل  الطلبة من ذوي  ي تحصيل 

التعليمية المصممة فز أثر أستخدام الحقيبة  الدراسة اىل معرفة  كما هدفت 
ي التدريس. المنخفض مقارنة بالطريقة اال 

 عتيادية فز
( طالبة، ثم  228تكونت عينة الدراسة من مدرسة واحدة بلغ مجموع طالبات الصف الخامس األساسي فيها )  

 ( عددهن  وبلغ  شعبة،  ي كل 
فز المنخفض  التحصيل  ذوات  من  الطالبات  اىل  80تصنيف  تقسيمهن  تم  طالبة   )
 ( بلغ عدد طالباتها  التجريبية  المجموعة   ، ز ) ( طالب40مجموعتي  بلغ عدد طالباتها  الضابطة  (  40ة، والمجموعة 

 أيضا". 
ي الدراسة باعتباره اختبار" تحصيليا" قبليا" وبعديا"  

استعمل الباحثان اختبار تحصيىلي طبق عىل أفراد مجموعت 
ز وتم  واختبار متابعة، وقد تم التأكد من هدف ومحتوى األختبار عن طريق عرضه عىل مجموعة من المحكمي 
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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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ك( كوسيلة إحصائية لقياس تعديل االختب ي ضوء توصياتهم. أستعمل الباحثان تحليل التباين )التباين المشي 
ار فز

ز التجريبية والضابطة ولغرض تحقيق أهداف البحث قام الباحثان بتطوير حقيبة   ز المجموعتي  داللة الفروق بي 
ي تصمي 

م الحقائب التعليمية حيث تم  تعليمية تحتوي عىل عرسر من المهارات األمالئية وفق األصول المتبعة فز
ورية ألعداد الحقائب التعليمية. توصلت نتائج الدراسة اىل وجود فرق ذو داللة  اعتماد المبادئٴ والمعايي  الرصز
ز التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية هذا يشي   ز متوسط تحصيل عالمات المجموعتي  إحصائية بي 

ي رفع المستوى التعليىمي لذوي التحصيل المنخفض )معايطة،  اىل وجود أثر للحقيبة التعليمية
 - ، ص: ب2000فز

 ج(. 
 :  ج: دراسة أجنبية

  هنغاريا(.  (Nidasi& Aisubo 1982دراسة نادس  وساباتومبا ) 
 
 )حقيبة تعليمية متعددة الوسائل ف

ي هنغاريا، وكانت ترمي إىل تعرف اثر استخدام الحقائب التعليمية 
ي عدد من المدارس الثانوية فز

أجريت هذه الدراسة فز
ي مادة الرياضيات بلغت عينة الدراسة ) 

( طالب، وزعوا عىل أرب  ع مجموعات بالتساوي 100المتعددة الوسائل فز
 -األفالم    -ة من البدائل االتية: )مواد المطبوعة  ولتحقيق أغراض الدراسة صمم الباحث حقائب تعليمية، مكون

امنة مع تسجيل   ز ائح المي  ي الرسر
ز   -   صوئ  ( وقد اختار الباحث مجموعتي  ي

المرتسمات الشفافة مع التسجيل الصوئ 
ز تدرسان باستخدام   ز تدرسان بالطرائق التقليدية وقد أسفرت   الحقيبةتجريبيتي  ز ضابطتي  التعليمية، ومجموعتي 

: الدراسة عما  ي
 يأئ 

 ان استعمال الحقيبة التعليمية قد زاد من فاعلية التدريس. -1
 تقارب مستوى الطالب الذين استخدموا الحقيبة التعليمية. -2
اتجاهات   -3 ي 

فز تغي   بل كان هناك  الطالب فقط،  التعليمية عىل تحصيل  الحقيبة  استعمال  تأثي   يقترص  لم 
)الطالب، إذ أظهرت الدراسة وجود رغبة لدى الط أكير من ذي قبل  المادة  ي تعلم 

 .p;375،  1982الب فز
Nidasi & Tompa .) 

ي بها عىل مجموعات من   li, HONG ,2004)    دراسة
( :  هدفت للتعرف عىل اثر حمل اثقال مختلفة والمسر
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اثقال تعادل  ويزد بزيادة االثقال عىل الظهر ،/ وقد تم مقارنة  ،    15% ،  10اد االنحناء  . من اوزان   %20   %
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ى المدارس ممن طفل من الذكور فز
% 10% .  5سنة ، حيث تم قياس وزن كل طفل وطوله ، وتم تحميل األطفال حقيبة تزن    5ز12متوسط أعمارهم  

ي مختلف االثقال   %25 .  %20 .  15.  
% . من اوزانهم وتم استخدام برمجية لمقارنة صور انحناء الرقبة والجسم فز

ز انحناء واضح ودال احصائيا عند   ي فقرات الرقبة    15د حمل ثقل اكير من  بع   0.05، وقد تبي 
% من وزن الجسم ف 

ز تأثي  واضح عىل فقرت الجذع بعد حمل ثقل يعادل   % من وزن الجسم .  10، كما تبي 
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ُ
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 موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية : 
باختصاصاتها المعرفية، الهدف : تباينت أهداف الدراسات السابقة من حيث الهدف بتباين مشكالتها وتباينت   -1

  ، ي تحصيل تالميذ  2006إذ هدفت دراسة )الشافغي
( اىل معرفة أثر التدريس باستعمال الحقيبة التعليمية فز

ي مادة التاري    خ، ، وهدفت دراسة )معايطة،  
ي فز
( اىل تصميم وإنتاج وتقويم حقيبة 2000الصف الخامس االبتدائ 

ي مدارس مديرية  تعليمية لتدريس األمالء للطلبة من ذوي التح
ي الصف الخامس األساسي فز

صيىلي المنخفض فز
ي محافظة العاصمة / االردن، وهدفت دراسة )نادسي وسباتومبا،  

( اىل تعريف حقيبة  1982التعلم الخاص فز
ي هنغاريا. 

 تعليمية متعددة الوسائل فز
بل -2 إذ  العينات،  أفراد  عدد  اختيار  ي 

فز السابقة  الدراسات  تباينت  العينة:  أفراد  ي  50غت) عدد 
فز طالبا   )

  ، ي دراسة)نادسي وسباتومبا،  58( و)2006دراسة)الشافغي
ي دراسة )معايطة،  80( و) 1982( طالبا فز

( طالبة فز
2000 ( الدراسة  بلغت عينة  الحالية فقد  الدراسة  اما  التعليم األساسي بسلطنة 40(،  ( مدرسة من مدارس 
 عمان. 

ز اإلنا  -3 ث والذكور  واختلفت هذه الدراسة مع دراسة )معايطة، جنس العينة : اقترص البحث الحاىلي عىل جنسي 
، 1982( وهناك دراسات تناولت جنس الذكور فقط كدراسة )نادسي وسباتومبا، 2000  (. 2006( و)الشافغي

ضابطة،  -4 )أحدهما  ز  مجموعتي  اىل  البحث  عينة  تقسيم  عىل  الدراسات  معظم  اتفقت  المجموعات  عدد 
، )الشافغي تجريبية(، كدراسة  و)معايطة،  2006  واألخرى  وسباتومبا،  2000(  دراسة)نادسي  ي 

وفز  ،)1982 )
وزعت العينتان اىل أرب  ع مجموعات)األوىل والثانية تجريبيتان، الثالثة الرابعة ضابطتان( أما الدراسة الحالية 

 مدرسة من مدارس التعليم األساسي .  40فقد تم استخدم الباحثة عينة مكونة من 
تباينت -5 الدراسية:  المرحلة    المرحلة  تناولتها فبعضها طبقت عىل  ي 

الت  المرحلة  ي طبيعة 
السابقة فز الدراسات 

  ، )الشافغي )معايطة،  2006االبتدائية كدراسة  المتوسطة كدراسة  المرحلة  عىل  طبق  وبعضها   )2000 ،)
ىل  (، أما الدراسة الحالية فقد طبقت ع1982وبعضها طبق عىل المرحلة الثانوية كدراسة )نادسي وساباتومبا  

 مدارس التعليم األساسي بسلطنة . 
  : الدراسة  المنهج  منهج  ي يعد  المعرفة   التجريتر تقام عليها  ي 

الت  القوية  الدعامة  يعد  العلوم الحديثة، كما  عصب 
ز مردة إىل التجربة والتجريب والمالحظة )العيسوي،   ،  1997العلمية. وال شك أن ما تمتاز به هذه المعرفة من اليقي 

ي دراسته ، ، حيث يعتير هذا المنهج هو األنسب لمعرفة أسباب مشكلة واتبع الب  (. 92ص
ي فز

احث المنهج الوصفز
 معينة ) ثقل الحقيبة المدرسية ( والذي يحاول وصف وتقييم الواقع وهو المنهج المالئم له  . 

،  2007وسالمة،  : إن المصدر الذي تؤخذ منة البيانات المختلفة يسىم بمجتمع البحث )أبو مغىلي  مجتمع البحث
 . ويشمل المجتمع مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان . ( 12ص

ي بالبحث أو الدراسة والذي   عينة البحث: 
 أو جزء من وحدات المجتمع األصىلي المعتز

ً
العينة هي نموذج يشمل جانبا

كة والممثلة له )ابو صالح وآخرون،  ي عينة  (. وقد تمثلت الدر 277، ص2005يشمل صفات المجتمع المشي 
اسة فز

 مدرسة من مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان .  40
  : الدراسة  طلبة أداة  عىل  المدرسية  الحقيبة  حمل  من  تبة  المي  األثار  أسباب  لمعرفة  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

 المدارس وخاصة طلبة الحلقة األوىل استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة  . 
 نتائج الدراسة : 

ي المشاكل الصحية لدى الطلبة بالحلقة األوىل؟  المتعلقة بالسؤال األول: النتائج  
 هل الحقيبة المدرسية لها دور فز

النفسية  الطالب  ار جسيمة عىل صحة  أضز لها  المدرسية  الحقيبة  ثقل  أن  الباحث  بها  قام  ي 
الت  النتائج  أظهرت 

ي تنجم عىل ثقل الحقيبة بناء عىل البنية الجسمية 
ار الت  ي االضز

والصحية فقد أظهرت النتائج أن هنالك تفاوت فز
ار الصحية من األطفال الذين   للطفل ، حيث أن الطفل الذين لديهم بنية جسمية خفيفة هم أكير  عرضة لألضز
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الظهر والرقبة والعمود الفقري بشكل  
لديهم بنية جسيمة قوية ، كما أن هنالك مشاكل صحية تنجم لألطفال فز

ار جسيمة عىل األطفال الذين يعانون من إصابات صحية   عام ، وقد أجمعت النتائج أن الحقيبة المدرسية لها أضز
ي األساس وأن ثقل ال

 حقيبة تزيد من مضاعفات اإلصابات المرضية والصحية لديهم . فز
 :  
ي تحديد محتويات الحقيبة؟ النتائج المتعلقة بالسؤال الثان 

 ما دور أولياء األمور فز
ي توجيه  

ام فز ز ورة االلي  ي الحقيبة المدرسية وضز
ي توضح فز

أظهرت النتائج عىل أهمية متابعة اإلباء للمستلزمات الت 
تقيد بالجدول المدرسي والتخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية عن طريق ترك بعض المستلزمات األطفال بأهمية ال

يتم  للحقيبة، كما  الثقل  زيادة  ي 
فز ار  اضز من  لها  لما  الصحية  المأكوالت  حمل  عدم  وكذلك  المدرسي  الصف  ي 

فز
ي بها ثقل

ي الوزن وعدم االعتماد عىل الحقائب الت 
ي تكون خفيفة فز

، وكذلك توجيه األطفال   استخدام الحقائب الت 
يكون   ، وان  المستخدمة  المدرسية  الحقيبة  والتأكد من جودة  المدرسية بشكل منظم  للحقيبة  تيب  الي  بأهمية 
الوزن متساويا ويحمل عىل االكتاف بالتبادل وليس عىل كتف واحد ، وعىل الظهر بشكل منتظم .واهمية توجيه  

 مل الحقيبة المدرسية وان يتم حمل الحقيبة بشكل صحيح . األطفال بالبقاء عىل قامة مستقيمة اثناء ح
ي يمكن أن تحسن من ثقل الحقيبة المدرسية؟   النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

حات والتوصيات الت  ما المقي 
عدم تكليف الطلبة بإضافة أوراق خارجية اىل الكتاب حت  ال يتضخم حجمه .واعداد خطة أسبوعية وفق جدول 

مسبقا . وتفعيل كتب النشاط داخل الغرفة الصفية وابقاؤها بالصف الدراسي ، وأهمية اختيار الحقيبة  مدرسي معد  
 المناسبة لعمر ووزن الطفل . وتفعيل ملفات انجاز الطالب داخل الغرفة الصفية . 

حات  االستنتاجات والتوصيات والمقير
 االستنتاجات: 

 من اكتساب المعلومات بشكل أفضل من حالة عدم استخدامها.   ان استعمال الحقيبة التعليمية المحوسبة زاد   -1
ي مختلف األوقات حت  خارج   -2

ي تطوير معلومات المجموعة التجريبية وفز
ان استخدام الحاسوب قد ساهم فز

 .  أوقات الدوام الرسىمي
ي تقديم المادة العلمية بوسائل سمعية وبرصية متنوعة حقق أهداف تعجز عن تحقيقها الطرق التقل  -3

يدية فز
 التدريس. 
 التوصيات: 

 :  
  أسفر عنها البحث الحال  يوص  الباحثان فيما يأنر

  ضوء النتائج التر
 
 ف

ي تدريس مادة الجغرافية.  .1
 اعتماد أسلوب التعليم الفردي باستخدام الحقائب التعليمية المحوسبة فز

 تدريب طلبة المدارس عىل كيفية اختيار الحقائب التعليمية.  .2
 ودورات صحية عىل أهمية ان تكون الحقيبة المدرسية خفيفة ومناسبة للطالب . . عقد برامج  .3
ي المدرسة .  .4

 إعادة النظر باليوم الدراسي ونظامه بحيث ينهي الطالب جميع واجباته فز
ي الفهم والتذكر لدى األطفال والتقليل من االعتماد عىل الكتاب المدرسي .  .5

ز عىل مهارئ  كي 
 الي 

 عاضة عن الكتاب باألقراص المدمجة . حوسبة المناهج واالست .6
عينة هذه  .7 من  اعىل  تعليمية  لمراحل  المدرسية خصوصا  الحقيبة  ار  الدراسات حول اضز المزيد من  اجراء 

 الدراسة . 
ي الحقائب المدرسية .  .8

 توفي  وجبات غذائية تغنيهم عن حمل األغذية فز
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ها عىل الطلبة من                       الكلبان    مدارس التعليم األساس  بسلطنة عمان الحقيبة المدرسية ومدى تأثير
 
 الناحية الصحية والنفسية 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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

حات:   المقير
  :  
ح الباحثان ما يأنر  لجوانب البحث الحال  يقير

ً
 استكماال

خرى من المرحلة  .1
ُ
ي صفوف أ

ي مادة الجغرافية فز
إجراء دراسة تجريبية باستخدام الحقيبة التعليمية محوسبة فز

 المتوسطة واإلعدادية. 
تعد الحقيبة المدرسية المستودع المتحرك المرافق للطالب الذي يودع كتبه ودفاتره وأدواته المدرسية الخاتمة :  

، باإلضافة إىل بعض حاجاته الخاصة من زجاجة ماء وطعام ، ومالبس رياضية وأدوات موسيقية كما يميل كثي  
ي الحقيبة المدرسية دون النظر إىل

ي يحملونها .  ويجب   من الطلبة إىل وضع بعض من العابهم فز
ثقل األلعاب الت 

ي حالة عدم الحاجة 
ل فز ز العمل عىل ان تكون الحقيبة المدرسية خفيفة ومناسبة للطالب ، واهمية ترك األشياء بالميز

المدرسية البنه   الحقيبة  متابعة  االمر  ي عىل وىلي 
ينبغز ، كما  ومتابعته  الدراسي  اليوم  نامج  بير التقيد  ورة  اليها وضز

ي يجب ان يتقيد بها الطفل باستمرار و 
التأكد من المستلزمات الموضوعة بداخل الحقيبة ، ومن اهم النصائح الت 

ام بالجدول المدرسي وعدم وضع الوجبات الغذائية بداخلها ،   ز ي التخفيف من ثقل الحقيبة المدرسية هي االلي 
فز

اءها خفيف وال يشكل عبئا عىل الظهر .     والتأكد من ان وزن الحقيبة عند رسر
 المراجع: 

بويةاستيتية، دالل ملحس، رسحان، عمر موس،   م. 2008، دار وائل للنرسر والتوزي    ع، عمان، التجديدات الير
.    2010العبد الكريم ، صالح )  . مقالة منشورة عىل موقع جامعة الملك   الحقيبة المدرسية ومعاناة أطفالنا( 

جعت   /faculty.KSU.edu.sa/25384من المصدر :  2012/  6/  1سعود ، المملكة العربية السعودية ، اسي 
 م. 2009، دار صفاء للنرسر والتوزي    ع، عمان، الحقائب التعليمية بير  النظرية والتطبيقبحري، متز يونس، 

 م. 2010جامع، حسن، تصميم التعليم، دار الفكر للطباعة والنرسر والتوزي    ع، عمان، 
ي  
فز العلىمي  البحث  مناهج  شحاتة،  جمال  والوثائق حبيب،  الكتب  دار  اإلنسانية،  والعلوم  االجتماعية  الخدمة 

 م. 2013مرص، -القومية، حلوان 
التعليم نظرية وممارسةالحيلة، محمد محمود،   والتوزي    ع والطباعة، عمان، 4، طتصميم  للنرسر  الميرسة  دار   ،

 م. 2008
الميرسة للنرسر والتوزي    ع والطباعة، ، دار  4، طتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلميةالحيلة، محمد محمود،   

 م. 2007عمان، 
 م. 1997، دار المستقبل للنرسر والتوزي    ع، عمان، ، حقائب تدريبيةالخطيب، احمد وآخرون 

، محمود داود سلمان،   - ، عالم الكتب الحديث للنرسر والتوزي    ع، اربد  طرائق وأساليب التدريس المعارصةالربيغي
 م.  2006األردن، 

  الدراسات االجتماعيةيح،  الرشايدة، محمد صب
 
، دار يافا، الكفايات التعليمية لقراءة الخريطة واالستقصاء ف

 م. 2006عمان، 
 .  م. 2004. النور للطباعة، الرياض، التصاميم التعليمية الزند، وليد خرصز

 م. 2001، دار اليازوري العلمية للنرسر والتوزي    ع، عمان، االتصال وتكنولوجيا التعليمسالمة، عبد الحافظ، 
ون وموزعون، عمان،  مدخل ال تكنولوجيا التعلم،سالمة، عبد الحافظ محمد،   م. 1992دار الفكر نارسر

، صادق عبيس منكور،     تحصيل تالميذ الصف الخامس  الشافغي
 
أثر التدريس باستعمال الحقيبة التعليمية ف

  مادة التاري    خ،
 
  ف

بية، -جامعة بابل االبتدان   جستي  غي  منشورة. م، رسالة ما 2006كلية الي 
  ،   طباجة، يوسف عبد األمي 

نامج اإلحصان  الير البيانات باستخدام  البحث تقنيات ومناهج، جدولة  منهجية 
  
ون  وت، 2، طااللكير  م. 2011، دار المحجة البيضاء، بي 
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ها عىل الطلبة من                       الكلبان    مدارس التعليم األساس  بسلطنة عمان الحقيبة المدرسية ومدى تأثير
 
 الناحية الصحية والنفسية 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                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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