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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]تأثير استخدام السبورة الذكية عىل التحصيل األكاديمي لتالميذ الحلقة األوىل بالمرحلة 
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 : المخلص
ي استجالب وتشغي  

ز
ي جدوى ضف ملالغ طائلة ف

ز
ي اخأردن ف

ز
ز ف ي تردد كثي  من المسؤولي 

ز
تمثلت مشكلة الدراسة ف

ي التحصي  االكاديالسبورة الذكية وتد هدف هذا اللحث اىل التعرف عىل اثر 
ز
ىمي استخدام تقنية السبورة الذكية ف

ي 
ي مادة الرياضيات بمحافمة إربد باخأردن  وتد اعتمد اللاحث المنهج الوصفز

ز
لطللة الصف الثالث اخأساسي ف

ي  وتكون مجتمع اللاحث من جميع مدارس المرحلة اخأساسية بمحافمة إربد وتم 
والمنهج التحليىلي االحصائ 

ز بالمحافمة واحدة للذكور وأيرى لإلناث  وتكونت العينة من عدد )ايتلار عينة تصد ( 127ية من مدرستي 
ي 
ز
ي الدراسة ف

 متوسطي درجات طللة مجوعت 
ز  وطاللة. تم التوص  اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ً
طاللا

وعة التجريبية. جمالتطبيق اللعدي لاليتلار التحصيىلي تعزى اىل طريقة التدريس بالسبورة الذكية لصال  الم
ي 
ز
ي الدراسة ف

 متوسطي درجات طللة مجموعت 
ز وكذلك تم التوص  اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي تدريس 
ز
ورة استخدام السبورة الذكية ف التطبيق اللعدي عىل االيتلار تعزى اىل متغي  النوع. أوصت الدراسة بضز

 تكنولوجيا كأحد أهم أساليب التعليم الفعال. مادة الرياضيات واالستفادة من وسائ  تقنيات ال
 السبورة الذكية  التحصي  اخأكاديىمي  تكنولوجيا التعليم  الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 
The problem of the study was the reluctance of many officials in Jordan to the feasibility of spending 

large amounts of money in the introducing and operating of Smart Board Techniques. The aim of this 

research is to identify the impact of the use of Smart Whiteboard Techniques in the academic 

achievement of students in the third grade in mathematics in Irbid District, Jordan, The researcher used 

the statistical analytical approach. Population of the study is all the primary schools in Irbid District. 

The sample was taken from two schools in the District, males and females. The sample consisted of 

(127) male and female students. There were statistically significant differences between the mean 

scores of the students in the two study groups (Control and Experimental groups) in the post-

implementation of the achievement test due to the method of teaching with the Smart Board for the 

benefit of the experimental group. It was also found that there were no statistically significant 

differences between the mean scores of the two groups of students in the post-test application due to 

the gender variable. The study recommended the use of Smart Board in the teaching of mathematics 

and the use of technology techniques as one of the most important methods of effective education. 

Keywords: Smart Board, Academic Achievement, Education Technology 
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 المقدمة : 
ي جميع اخأشياء من حولنا 

ز
لما كانت التكنولوجيا هي ابرز تجليات العض الحديث وأنها تمهر جلية ف

ل  فإن التعليم هو اخأجدر واخأحق باستخدام التكنولوجيا  وبالتاىلي برز مفهوم 
ز ي العم  والميز

ز
فنستخدمها ف

ي مجال التعليم  ومن أهم
ز
ي مجال تكنولوج تكنولوجيا التعليم كأحد أهم المفاهيم الحديثة ف

ز
يا ما تم انتاجم ف

ي إيصال 
ز
 عىل المعلم ف

ً
ا ي توفر بصورة واضحة جهدا كبي 

التعليم هو السبورة الذكية أو السبورة التفاعلية والت 
ي التحصي  االكاديىمي 

ز
المادة التعليمية اىل التالميذ  جاء هذا اللحث ليتحقق من فاعلية هذه السبورة الذكية ف

 ساسية الدنيا. لدى طالب المرحلة اخأ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 المبحث األول: مفهوم تكنولوجيا التعليم والسبورة الذكية

 تكنولوجيا التعليم
ي مختلف مناشط الحياة 

ز
ي تكنولوجيا االتصاالت ووثورة المعلومات  وتغلغلها ف

ز
نتيجة للتقدم الهائ  ف

ي تطوير اخأنشطة والخدمات  وبالتاىلي  اإلنسانية للعض الذي نعيش؛ أضحت التكنولوجيات
ز
 ف
ا
تقدم دوًرا فاعًل

ي يقاس عليها درجة تقدم 
ات اخأساسية الت  ي تقدم الدول ويعد التعليم من أهم المقومات والمؤرسر

ز
المساهمة ف

ة مرتكز بالدرجة اخأوىل عىل مخرجات العملية التعليمية  الدول والمجتمعات وتطورها  إال أن تطور هذه اخأيي 
 )1(لمية من أشخاص وكفاءات لتكون تادرة عىل النهوض بمجتمعاتها. التع

ي ظ  عالم 
ز
ي بالغرض ف

من هنا كانت الحاجة إىل تطوير التعليم  ياصة وأن طرائق التعليم التقليدية لم تعد تفز
ي نمطه

ز
بويون إىل دعم العملية التعليمية ف  ا متغي  ومتسارع؛ لذا فقد دغ الكثي  من علماء المختصون الي 

ي 
التقليدي بما أنتجتم التكنولوجيا من أجهزة ووسائ  لرفع  كفاءتها وللقضاء عىل جملة النقائص والسلبيات الت 

ي العض الحديث. 
ز
وريات التعليم ف ورة من ضز ضها  إذ أصلحت مستحدثات التكنولوجيا ضز  )2(تعي 

 تطور تكنولوجيا التعليم
ورات لضمان نجا   ورة من الضز  إىل أن تكون ضز

 
ي عضنا الحاىلي تكاد ترف

ز
أضحت الحاجة إىل التكنولوجيا ف

بوي بمكوناتم كاملة؛ نمًرا لما تقدم من إمكانيات عريضة ومتعددة  وتد  مجاالت الحياة كافة  ومنها المجال الي 
ي العقود اخأوىل من القرن ( إىل أن مفهوم تكنولوجيا التعليم بدأ ُيتدا2009أشار رسايا )

ز
بوية ف ي اخأوساط الي 

ز
ول ف

بوية  ين  حيث بدأ ُينمر إىل تكنولوجيا التعليم كنمرية وتطبيق من حيث اهتمامها بكام  الممارسة الي  العرسر
 وربطها بعملية التعلم والتعلم. 

ي تناسب تلإال أن مفهوم تكنولوجيا التعليم 
 أن أصلحت ك المرحلة  إىلبمراح  مختلفة  لك  مرحلة تسميتها الت 

ا بطريقة النمم أو منخ النمم. ويمكن تلخيص 
ً
علًما لم مدلولم ومجاالتم وتفريعاتم وأهدافم  وغدا مفهوًما مرتلط

                                                           
ي  وليد )1

ي هائز
ي الحصة الصفية(. 2010)(بتز

ز
, دار عالم الثقافة للنرسر والتوزي    ع: عمان  1, طاستخدام وتوظيف تقنيات التعليم ف

 112اخأردن  ص 
ي مفاهيم(. 2009)(  رسايا  عادل السيد )2

وئز   مكتلة الرشد للنرسر 1  طوتطبيقات عملية تكنولوجيا التعليم ومصادر التعليم اإللكي 

 والتوزي    ع: الرياض  المملكة العربية السعودية.. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كما وردت عند ك  من )شحادة  
ي مرت بها تكنولوجيا التعليم عىل النحو اآلئ 

  الفار  )3(2006المراح  الت 
: )6(2009د الخي وعل)5( 2007وسعادة   )4(  2007 ي

 (. عىل النحو اآلئ 
 : 

ا
بنيت هذه المرحلة عىل المفهوم الذي يؤكد أن استخدام المواد المرئية مرحلة التعليم السمغي اللضي:  أوًل

يجع  اخأفكار المجردة محسوسة بدرجة أكير  ويقصد بها استخدام أنواع مختلفة وشاملة من اخأدوات من تل  
ز بغرض نق  أفكار  ي السمع واللض  باعتلار أن التعليم السمغي واللضي المعلمي 

اتهم عن طريق حاست  هم ويير
ات  ز تركز اخأشكال اخأيرى للتعليم عىل الخير ي حي 

ز
ي العملية التعليمية  ف

ز
ات المحسوسة ف يركز عىل تيمة الخير

 اللفمية أو الرمزية. إال أن هذه المرحلة واجهت أوجم تصور منها: 

نيفها أنواع الوسائ  اللضية أكير من االهتمام بتصميم تلك الوسائ  وإنتاجها وايتلار أ : االهتمام بحض وتص
 فعالية استخدامها. 

 ب : النمر إىل الوسائ  اللضية مجرد كمعينات تدريس وليس كجزء ال يتجزأ من يطة التدريس المتكاملة. 

ي ظهرت مع نهاية الحرب العالمية الثانية –شهدت هذه المرح لة  حيثمرحلة االتصاالت:  ثانًيا : 
ا تط وًرا ك ب -الت  ً ي 

ي إيض ا  اخأس س النم رية لتكنولوجيا 
ز
ي تم إدي الها مجال التعليم؛ مما كان لم اخأث ر الك بي  ف

ي مف اهيم االتص ال الت 
ز
ف

ىل اهتمت هذه المرحلة بالوسائ  التعليمية ع التعليم  إذ يعتير االتص ال من أبرز اخأسس النم رية لمج الها. وتد 
ز عناض  بوية لتحقيق التفاهم بي 

ز عىل جوهر العملية الي  كي 
اعتلار أنها وسائ  لتحقيق االتصال  حيث تم الي 

ي تشتم  أساسا عىل المرس   المستقل   الرسالة  وتناة االتصال. وتد اهتم المعنيون 
عملية االتصال  الت 
 بهذه المفاهيم بصورة أكير مما جعلهم يعدون التعليم صورة من صور االتصال.  بالوسائ  التعليمية

ا : مرحلة النظم: 
ً
ي هذه المرحلة تم االتجاه نحو نمم المعلومات الحديثة وتكنولوجيا التعليم كمنهج  ثالث

ز
وف

الرسعة. وتد  قةنمىمي حديث يعتمد عىل آير ما توصلت إليم التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت الفائ
ز هذه المرحلة النمر إىل الوسائ   تزامنت المفاهيم المبتكرة للنمم مع مفهوم االتصال  ولع  أهم ما يمي 

اتيجية الموصوفة من مصمم  التعليمية ليس عىل أساس أنها جزٌء ال يتجزأ من منمومة متكاملة فقط وإنما باالسي 
ي 
ز
ح  المشكالت التدريسية  وتحقيق النتاجات التعليمية هذه المنمومة  وكيفية استخدام هذه الوسائ  ف

ي تقديم عدة مفاهيم جديدة ومهمة منها: 
ز
 المرغوبة. وتد ساعد مفهوم نمم تكنولوجيا التعليم ف

 النمر إىل المواد التعليمية المستقلة كمكونات النمام التعليىمي وليس كمعينات منفصلة عن التعليم.  -
 اسية هي أنممة تعليمية كاملة وليس مواد تعليمية مستقلة. التأكيد عىل أن الوحدة اخأس -

دي  مفهوم تكنولوجيا التعليم  الذي يتجاوز مفهوم الوسائ  
ُ
ي ظ  الطريقة النممية أ

ز
وعليم يرى اللاحث أنم ف

بوية حت  عملية الت ي تحديد النتاجات الي 
ز
ويم  مع قالتعليمية ليهتم بالعملية التعليمية التعلمية كاملة منذ بدايتها ف

ي ظ  مدي  النمم التكنولوجية فإن المواد التعليمية يجب أن تكون 
ز
االستفادة من التغذية المرتجعة  وف

                                                           
   كنوز المعرفة:عمان  اخأردن. تكنولوجيا التعليم(. 2006)(   شحادة  أم  عايد )3
والوثائق المضية: القاهرة    دار الكتب التدريس بالتكنولوجيا : رؤية جديدة لجي  جديد (.  7٢٠٠)(   الفار  إبراهيم علد الوكي  ) 4

 جمهورية مض العربية. 
بية (. 2007سعادة  جودت والرسطاوي  عادل. ) -)(  5 ي ميادين الي 

ز
نت ف  استخدام الحاسوب واالني 

بوية: تكنولوجيا التعليم(. 2009علد الخي  رمزي أحمد ) -)(  6 ق: ا  ط اخأوىل   مكتلة زهراء الوسائ  التعليمية والتقنيات الي  لرسر

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مواتف تعليمية محددة  بغرض التطوير والحصول عىل أكير مردود 
ز
مصممة كمكونات الستخدام نمىمي ف

 تعليىمي ممكن. 
( أثي  عىل تكنولوجيا التعليم بدأ ذلك جلًيا بنمرية )سكان للعلوم السلوكية تمرحلة العلوم السلوكية:   رابًعا:  كيز

ة بحيث تتبع ك  إطار  طر صغي 
ُ
مج الذي يقوم أساًسا عىل تحلي  المادة العلمية إىل أ ي التعليم المير

ز
وتطبيقاتها ف

ز عىل سلوك المتعلم وك كي 
فية يتغذية مرتجعة توفر للمتعلم فرصة التعرف عىل نتائج استجابتم  وهكذا أصب  الي 

الحصول عليم بدرجات ومواصفات محددة ومن ثم تعزيزه عند هذه الدرجة. وب  هذه الكيفية أسهمت حركة 
ي 
ز
ات المتمثلة ف ز عىل المثي  كي 

ي تطوير مفهوم تكنولوجيا التعليم من يالل التحول من الي 
ز
العلوم السلوكية ف

ز عىل السلوك  والتحول من استخدام ا كي 
ي الرسالة التعليمية إىل الي 

ز
تعزيز  خأجهزة أثناء التدريس إىل استخدامها ف

ي هذه 
ز
ي ضوء ما يحققم من أهداف سلوكية  وتد برز ف

ز
سلوك المتعلم المرغوب فيم  ومن ثم تقويم المتعلم ف
 : ي
ز
 المرحلة نمو مفهوم تكنولوجيا التعليم ويتمث  ف

ز عىل سلوك - كي 
ي الرسالة إىل الي 

ز
ز عىل المثي  المتمث  ف كي 

 المتعلم.  التحول من الي 
ي تعزيز سلوك المتعلم المرغوب فيم.  -

ز
 التحول من استخدام اآللة أثناء التدريس إىل استخدامها ف

 تقويم المتعلم بناًءا عىل ما يحققم من أهداف سلوكية.  -

 واتساًعا من مرحلة تصميم التعليم:  خامًسا: 
ا
ي هذه المرحلة بدأ يتض  أن مجال تكنولوجيا التعليم أكير شموًل

ز
وف

ميدان الوسائ  التعليمية  حيث إن تكنولوجيا التعليم تتناول ميدان تصميم تعليىمي بأوسع معانيم  الذي يعتير 
محوًرا رئيًسا لمجال تكنولوجيا التعليم حيث بدأ تصميم تعليىمي باالهتمام بتحديد السلوك المديىلي للمتعلم  

ز  وتحديد النتاجات التعليمية  وتحل ي تبتز مفاهيم جديدةوتحديد يصائص المتعلمي 
ز
مث   ي  المحتوى  وبدأ ف

 إعداد برامج ومواد تعليمية تعتمد عىل استخدام أجهزة لعرضها. 

ي مرحلة تكنولوجيا التعليم:  سادًسا : 
ز
ي هذه المرحلة أصب  ينمر إىل تكنولوجيا التعليم عىل أنم أسلوب نمم ف

ز
ف

. وتلًعا للمفهوم المعاض لتكنولوج ولوجيا يا التعليم أصلحت الوسائ  التعليمية وتكنتصميم النمام التعليىمي
بوية كاملة   ي الممارسة الي 

ي التعليم  ب  يعتز
ز
التعليم ال تقتض عىل استخدام المعينات والوسائ  التكنولوجية ف

 والنمر إىل عملية التعليم والتعلم عىل أنها نمام موحد متفاع   وما المعينات التعليمية إال جزًءا من هذا النمام
الذي يتمركز حول المتعلم ويصائصم وتدراتم واستعداداتم. كما تم التأكيد عىل أن تكنولوجيا التعليم تشم  ما 

 :  يىلي

 أدوات ووسائ  مادية تستخدم وسائط لنق  المعلومات.  . 1
 نمام تكون فيم اخأداة واخأدوات إحدى عناضه المتعددة.  . 2
 مجال من االيتيارات الوسطية.  . 3

 مفهوم السبورة الذكية: 

ونية تفاعلية تتي  عرض الصور ويتفاع  معها المستخدم معها من  السبورة الذكية هي علارة عن لوحة الكي 
يالل الكتابة عليها أو تحريكها. يتم توصي  السبورة الذكية بجهاز كمبيوتر ويعم  مع جهاز عرض ياص بها 

(Projectorم 
ا
ن استخدام الفارة أو لوحة المفاتي  (. یعرض جهاز العرض ما هو مفتو  عىل الكمبيوتر  وبدال

(  فإن لوحة السبورة الذكية علارة عن شاشة تعم  
ً
)عىل الرغم من أنم یمکن استخدام هذه اخأجهزة أيضا

ي بعض اخأحيان باستخدام القلم 
ز
ء عىل الشاشة باستخدام اخأصابع وف ي

ي تسم  بمعالجة أي سر
باللمس  والت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز اخأ ء حاد. يتم تضمي  ي
ي او أي سر

ي مع منتج السبورة الذكية لجع  الكتابة بألوان مختلفة الضوئ 
ز
تالم الخاصة ف

 رسيعة وسهلة. 

ي آن واحد  ولكن اآلن ظهرت 
ز
اخأصدارات القديمة من السبورة الذكية لم تكن تتي  ان يكتب عليها شخصان ف

ي تسم  
ي وتت واحد وهي تقنية اللمس المتعدد  والت 

ز
ز ف خدام باستإصدارات جديدة بتقنية عدة مستخدمي 

ي نفس الوتت. 
ز
 )7(أربعة طالب للتعاون باستخدام السبورة من يالل لمسات متعددة ف

 أهمية السبورة الذكية: 

ه. وهذا  ي ذلك التعليم وغي 
ز
ي ك  جانب من جوانب المجتمع  بما ف

ز
تطورت تكنولوجيا الحاسوب بشك  كبي  ف

ض مسلقا الحاجة إىل إجراء دراسات حول أفض  السل ي التعليمالتطور يفي 
ز
ي    لإلستفادة من السبورة الذكية ف

ز
ف

 تعزيز الفهم السليم من تل  الطالب. 

ايد. وتكمن أهمية  ز ومع استمرار تطور تكنولوجيا الحاسوب  أصلحت أدواتها أو أجهزتها معقدة عىل نحو مي 
ي يتعلم بها الطالب كما أنها تسم  للطالب التحك

ي الطريقة الت 
ز
ي دورها ف

ز
ي عالسبورة الذكية ف

ز
ملية التعلم مما م ف

ها من  يتي  لهم الفرصة للتعاون مع بعضهم اللعض مما يشجعهم بعد ذلك للتفاع  مع أجهزة الكمبيوتر وغي 
 اخأجهزة الذكية. 

ي عملية التعلم. 
ز
ي سياق المث  العليا واآلراء الجديدة ف

ز
ي الفصول الدراسية ف

ز
يمكن استخدام السبورة الذكية ف

ي الصف الدراسي اخأول نسلة إلثارتها الهتمام الطالب ويمكن اعتلار السبورة ا
ز
لذكية كأداة لتعليم القراءة والكتابة ف

ز الطالب. كما أن طالب الفصول   من السبورة العادية  وهي تخلق جو من الحماس للتعلم الفردي بي 
أكير

ي تعلم القراءة والكتابة فيؤثر بعضهم عىل بعض من يالل
ز
اع  الطالب كيفية تف  الدراسية الدنيا يتشاركون ف

ز  ز مع السبورة الذكية فيتأثر بقية الفص  بهم. والجدير بالذكر أن السبورة الذكية تسم  للمعلمي  الملدعي 
ز أن الطالب هم أكير تدرة عىل التعلم من يالل التعاون مع  ي حي 

ز
بالحصول عىل فهم أعمق الحتياجات الطالب ف

 )8(بعضهم اللعض. 

 بأنم من مزايا السبورة الذكية 
ً
تساعد السبورة الذكية بالتعريف بأداء الطالب من يالل نشاط داي  الفص  علما

ه  أن الطالب نفسم يستطيع تقييم أداءه بوضو  تام من يالل التفاع  مع السبورة ومن يالل نمره اىل أداء غي 
ز أداءهم برسعة  من الطالب داي  الفص   كما تتي  السبورة الذكية فرصة جيدة ي تحسي 

ز
للطالب الضعاف ف

لية  ويمكن من يالل  ز  الواجلات الميز
ً
. ذلك خأن السبورة تقل  من تهرب الطالب من أداء واجلاتهم يصوصا أكير

ة بحيث تكون  لية او تقليلها بدرجة كبي  ز
النشاطات المتوفرة بالسبورة الذكية أن يتم االستغناء عن الواجلات الميز

 جميع اخأنشطة تؤ 
ً
دى من تل  الطالب داي  الفص  وال ينقص ذلك من زمن الحصة او من زمن الدرس شيئا

                                                           
7() Moss, G., Armstrong, V., Jewitt, C., Levacic, R., Cardini, A., & Castle, F.. "The Interactive 

Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard 

Expansion (SWE) Project: London Challenge." Institute of Education (2007). 
8()  Glover, D. & Miller, D. (2001). Running with technology: the pedagogic impact of the large-scale 

introduction of interactive whiteboards in one secondary school. Journal of Information Technology 

for Teacher Education, 10(3), 257–278.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أعمال 
ز
ي آن واحد ويستطيع المعلم النمر ف

ز
ذلك خأن السبورة لديها القدرة عىل التفاع  مع عدد من الطالب ف

 عىل الشاشة. 
ً
ي الفص  معروضا

ز
 مجموعة من الطالب ف

إثارة الهتمام للطالب  فإن السبورة الذكية تعطي الدافع للطالب للتطوع باإلضافة إىل جع  التعلم أكير متعة و 
ز تطوير العديد من الطرق  ي السبورة أمام زمالئم كوسيلة لعرض اإلنجاز الفردي. ويمكن للمعلمي 

ز
إلثلات المعرفة ف

ي أكير تاإلبداعية اللتقاط انتلاه الطالب وييالهم وجع  التدريس أكير اعتمادا عىل الرؤية اللضية و 
فاعلية والت 
. ومن فوائد السبورة الذكية انها  ز كي 

ز الدافع والي  بدورها  تشجع علوى زيادة مشاركة الطالب  وبالتاىلي تحسي 
ز كما أن   وذلك خأن الجميع يكون منتبها بأتىص درجة تركي 

ً
ا ي إدارة الفص  مهما كان عدد الطالب كبي 

ز
تساعد ف

ي جوانب مختلفة  الرؤية اللضية بالسبورة الذكية تساعد 
ز
الطالب عىل زيادة القدرة التحليلية لديم فينمر ف

 )9(لموضوع الدرس ما كان لينتلم لها لو أن الدرس تم عرضم بالسبورة العادية. 

ات إضافية عىل لوحة سمارت ز  مير

 إىل جانب السبورة نفسها  هناك العديد من اإلضافات المتاحة  حيث يمكن استخدام لوحة مفاتي  السلكية
ء يمهر عىل  ي

اء ترص الكتابة الذي يسم  بالتفاع  مع الكمبيوتر اللوحي ويكون ك  سر
وماوس معها  ويمكن رسر

السبورة. ك  من الفأرة الالسلكية والكتابة عىل ترص هي أدوات عميمة خأنها تسم  للمعلم للسيطرة عىل 
ز ال يزال المعلم يتف ي حي 

ز
وري إلدارة الصف الجيد  ف ي الجزء اخأمامي من الفص   وهو أمر ضز

ز
اع  مع الشاشة ف

 .  الفص  الدراسي

ي مكان 
ز
ز او ثالثة يكون لديهم ترص للكتابة ف أتراص الكتابة يمكن توزيعها عىل الطالب بحيث ك  طالب او طالبي 
ي 
ز
 ف
ا
جلوسهم ويتم توصي  هذه اخأتراص ال سلكيا مع الشاشة حيث يمكن ان يتفاع  الطالب مع المعلم مثال

ي وتت واحد  ويمكن وص  الشاشة مع أجهزة اإلجابة عىل 
ز
سؤال بحيث تمهر إجابة ك  طالب عىل الشاشة ف

يلم اذا كانت اخأتراص غي  كافية لجميع الطالب فيؤدي  ز
 واآليلاد من يالل تطبيق يمكن تيز

ً
الهواتف الذكية أيضا

ي ال
ز
 ة. شاشة ملارسر الهاتف دور ترص الكتابة فيكتب الطالب اجابتم او تعليقم عىل الهاتف وتمهر ف

 

 

 

 

 

 

                                                           
9()  Moss G, Jewitt C, Levaãiç R, Armstrong V, Cardini A, Castle F (2007) The Interactive 

Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard 

Expansion (SWE) Project: London 

Challenge http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR816.pdf 

http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR816.pdf
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز

 المبحث الثان

 التحصيل االكاديمي 

 :  مفهوم التحصيل االكاديمي

ة أو طويلة اخأج .  التحصي  االكاديىمي هو مدى تحقيق الطالب أو المعلم أو المؤسسة أهدافهم التعليمية تصي 
اكىمي واالنتهاء من درجات تعليمية مث  الثانوية 

كالوريوس. العامة ودرجة اللومثال للتحصي  اخأكاديىمي المعدل الي 
)10( 

يتم تياس التحصي  اخأكاديىمي عموما من يالل االمتحانات أو التقييم المستمر ولكن ال يوجد اتفاق عام حول  
 أهمية للتحصي  اخأكاديىمي هي المعرفة اإلجرائية مث  المهارات أو 

كيفية تقييمم عىل أفض  وجم. الجوانب اخأكير
ي تتنلأ بنجا  المعرفة االعالنية مث  الح

قائق. وعالوة عىل ذلك  هناك نتائج غي  حاسمة عىل العوام  الفردية الت 
ز والعواطف   هذه اخأشاء مطلوبة االعتلار  التحصي  اخأكاديىمي  هذه العوام  مث  تلق االيتلار والبيئة والتحفي 

 . عند تطوير نماذج من التحصي  الدراسي
)11( 

ي التحصيل 
ز

: العوامل المؤثرة ف  األكاديمي

 الفروق الفردية:  . 1

ي الذكاء والشخصية. فإن الطالب الذين لديهم تدرة 
ز
ي التحصي  اخأكاديىمي بااليتالفات ف

ز
ترتلط الفروق الفردية ف

ي اخأوساط اخأكاديمية. وتد أشار 
ز
عقلية أعىل كما يتض  من ايتلارات الذكاء يميلون إىل تحقيق درجات عالية ف

 لفكرية النموذجية( لم تأثي  هام عىل التحصي تحلي  حديث إىل أن الفضول العقىلي )الذي يقاس بالمشاركة ا
ي الفروق الفردية لدى بعض التالميذ حيث تتحول بيئة التعلم 

ز
الدراسي باإلضافة إىل الذكاء. وهنالك عام  مهم ف

 تنميما عندما يلدأ أطفال الصف اخأول التحصي  الدراسي 
ىلي شلم المنممة لديهم إىل بيئة تعليمية أكير

ز الميز
ي وتت الحق. الملكر مما ي

ز
عزز التحصي  الدراسي ف

)12( 

ي يؤثر بها اآلباء عىل التحصي  الدراسي 
إن التنشئة االجتماعية اخأكاديمية للوالدين هي مصطل  يصف الطريقة الت 

للطالب من يالل تشكي  مهارات الطالب وسلوكياتهم ومواتفهم تجاه المدرسة  فاآلباء يؤثرون عىل الطالب 
. يمكن أن تتأثر  من يالل البيئة ويطاب ي التحصي  اخأكاديىمي

ز
اآلباء واخأمهات مع أطفالهم لديم تأثي  توي ف

ز تعليما عاليا  التنشئة االجتماعية اخأكاديمية بالوضع االجتماغي واالتتصادي للوالدين. اآلباء واخأمهات المتعلمي 

                                                           
10() Annie Ward; Howard W. Stoker; Mildred Murray-Ward (1996), "Achievement and Ability Tests - 

Definition of the Domain", Educational Measurement, 2, University Press of America, pp. 2–

5, ISBN 978-0-7618-0385-0 
11() Ziedner, Mosche (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: New York: Plenum Press. 

p. 259. ISBN 9780306471452. OCLC 757106093 
12() Von Stumm, Sophie; Hell, Benedikt; Chamorro-Premuzic, Tomas (2011). "The Hungry Mind: 

Intellectual Curiosity Is the Third Pillar of Academic Performance". Perspective on Psychological 

Science. 6 (6): 574–588. doi:10.1177/1745691611421204. Retrieved February 11, 2012. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-7618-0385-0
https://www.worldcat.org/oclc/757106093
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780306471452
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/757106093
http://pps.sagepub.com/content/6/6/574
http://pps.sagepub.com/content/6/6/574
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1177%2F1745691611421204
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. وعالوة عىل ذلك  تشي  اللحوث ال
ً
ا ز  تحفي 

تة مع اآلباء حديثة إىل أن نوعية العاليميلون إىل يلق بيئات تعلم أكير
 . ي سن المراهقة  مما سيؤثر بدوره عىل أدائهم اخأكاديىمي

ز
ز اخأطفال ف  تؤثر عىل تطوير الكفاءة الذاتية اخأكاديمية بي 

ي تنمية المهارات اللغوية واالجتماعية. يساعد التأهب 
ز
إن السنوات القليلة اخأوىل من حياة اخأطفال حاسمة ف

ي 
ز
ة إىل أن المدرسي ف هذه المناطق الطالب عىل التكيف مع التوتعات اخأكاديمية. وتشي  اخأدلة غي  الملارسر

ي يمكن أن 
. وتد أظهرت الدراسات أن النشاط اللدئز ي يمكن أن يكون لم تأثي  عىل التحصي  الدراسي

النشاط اللدئز
ي الدماغ. فممارسة الرياضة عىل وجم التحديد يزيد م

ز
ي ف ة ن وظائف الدماغ التنفيذية مثيزيد النشاط العصتر   في 
 االهتمام والذاكرة العاملة. 

 العوامل اإلدراكية:  . 2

 . العوام  االدراكية أو عوام  التعلم  هي مدى تدرة الطف  الفردية عىل التأثي  عىل أدائم اخأكاديىمي أو التعليىمي
ا ما تقاس العوام  المعرفية من وتشم  هذه العوام  وظائف اإلدراك مث  االهتمام والذاكرة  والمنطق. وغالل

 يالل االمتحانات. 

 العوامل غير االدراكية:  . 3

ي تعزز النجا  
اتيجيات" الت  العوام  غي  االدراكية أو المهارات  هي مجموعة من "المواتف والسلوكيات واالسي 
ز  والتوتع ونمري ي  مث  الكفاءة الذاتية اخأكاديمية  ضلط النفس  والتحفي 

ديد اخأهداف  ات تحاخأكاديىمي والمهتز
ي تم تياسها بدرجات االيتلار المعرفية  

ي  والتصميم. ولفت االنتلاه إىل عوام  أيرى غي  تلك الت 
والذكاء العاطفز

ز العوام   ز بي  ي السلعينات. هذا المصطل  يمي 
ز
حيث تام علماء االجتماع )بولز وجينتيس( بتصوير المصطل  ف

ي يقيسها المعلمون من يالل
االيتلارات واالمتحانات. اكتسبت المهارات غي  المعرفية شعبية  المعرفية الت 

ا أفض  للنتائج اخأكاديمية والمهنية.  ايدة خأنها توفر تفسي  ز
 )13(مي 

 عامل الدافع:  . 4

الدافع هو السبب وراء تضفات الفرد. وتد وجدت اخأبحاث أن الطالب ذوي اخأداء اخأكاديىمي العاىلي  وعالوة عىل 
ز أدائهم السابق أو القادم يميلون إىل أداء أفض  أكاديميا من أترانهم  ذلك  الطالب الذين لديهم دوافع لتحسي 

 .  ذوي الدافع اخأت . وبعلارة أيرى  فإن الطالب ذوي التطلعات العالية إىل اإلنجاز لديهم أداء أكاديىمي أكير

 امل ضبط النفس: ع . 5

ي اإلعداد اخأكاديىمي  يرتلط 
ز
ي  ف
ي التحكم الذائ 

ز
ي  وتأيي  اإلشلاع والتحكم ف

ي  والتنميم الذائ 
باالنضلاط الذائ 

 وفوهس وتايس( ضلط النفس بأنم "القدرة عىل تغيي  استجابات الفرد  وياصة لجعلها 
االندفاع. عرف )بوميسي 

 )14(تتماسر مع معايي  المث  والقيم واخأيالق والتوتعات االجتماعية  ودعم تحقيق اخأهداف طويلة اخأج  "
ة  وبعلارة أيرى  فإن ضلط النفس هو القدرة عىل تحديد أولويات اخأهداف طويلة اخأج  عىل االغراءات تصي 

                                                           
13() Bossaert, G; S. Doumen; E. Buyse; K. Verschueren (2011). "Predicting Students' Academic 

Achievement After the Transition to First Grade: A Two-Year Longitudinal Study". Journal of 

Applied Developmental Psychology. 32: 47–57. doi:10.1016/j.appdev.2010.12.002 
14()Baumeister, Roy F.; Vohs, Kathleen D.; Tice, Dianne M. (December 1, 2007). "The Strength 

Model of Self-Control". Current Directions In Psychological Sciences. 16 (6): 351–355. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016%2Fj.appdev.2010.12.002


   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – أيلول  – 15                                                                     (  -  64 45ص:  ) لرابعالبحث ا –الثالث العدد  – سادسالمجلد ال

 

53 

 (إربد ظةمحاف) حالة دراسة  باألردن األساسية بالمرحلة األولى الحلقة لتالميذ األكاديمي التحصيل على الذكية السبورة استخدام تأثير                        حسن     

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اخأج . وعادة ما تقاس السيطرة الذاتية من يالل االستبيانات الذاتية المكتملة. وغاللا ما يستخدم اللاحثون 
ي عام
ز
ي وبوميسي  وبون( ف

ي الذي وضعم )تانغتز
 )15(. 2004 مقياس التحكم الذائ 

 الدراسات السابقة: 

ي تحصي  تالميذ الصف  )16((2016دراسة دكتور عصام ادريس ) . 1
ز
بعنوان أثر استعمال تقنية السبورة الذكية ف

ي حياتنا. 
ز
ي مادة العلم ف

ز
 الثامن بمرحلة التعليم اخأساسي بمحلية الخرطوم ف

ي 
ز
لة تحصي  تالميذ الصف الثامن بمرحهدف هذا اللحث للتعرف عىل اثر استعمال تقنية السبورة الذكية ف

ز  ي لمجموعتي  ي حياتنا  استعم  اللاحث التصميم التجريتر
ز
ي مقرر العلم ف

ز
التعليم اخأساسي بمحلية الخرطوم ف

ز تجريبية وضابطة وتم ايتيار العينة تصديا تكونت من تالميذ وتلميذات الصف الثامن ) ( تلميذ 36متكافئتي 
ي درست المادة العلمية )وحدة الكائنات الدتيقة( ( تلميذ وتلمي18وتلميذة بواتع )

ي المجموعة التجريبية والت 
ز
ذة ف
ي درست المادة نفسها 18باستعمال تقنية السبورة الذكية  و )

ي المجموعة الضابطة والت 
ز
( تلميذ وتلميذة ف

ي بالشهور  ايتلار ا
ات )العمر الزمتز ي متغي 

ز
ي الدراسة ف

وتحصي  افراد  لذكاءبالطريقة االعتيادية. كوفئت مجموعت 
ي امتحان نصف السنة  تم التوص  اىل أنم توجد فروتات ذات داللة إحصائية 

ز
ي حياتنا ف

ز
ي مادة العلم ف

ز
العينة ف

ز متوسطات درجة تحصي  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  توصلت %5عند مستوى داللة ) ( بي 
ز الدراسة أيضا اىل انم توجد فروق ذات داللة إحصائية  ز متوسطات درجات تحصي  المجموعة التجريبية بني  بي 

ي حياتنا باستعمال السبورة الذكية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة. أوىص 
ز
الذين درسوا مادة العلم ف

ز والتالميذ التوظيف  ي القاعات التدريسية بشك  يتي  للمعلمي 
ز
اللاحث بتوفي  المزيد من أجهزة السبورة الذكية ف

 ه التقنية. اخأمث  لهذ
ي مادة اللغة  )17(م(2015دراسة عمر دحالن ) . 2

ز
ي التعليم اخأساسي ف

ز
بعنوان أثر استخدام السبورة التفاعلية ف

 العربية واتجاهاتهم نحو التحصي  الدراسي وبقاء اثر التعلم لدى طالب الصف السابع اخأساسي باخأردن. 
راسي وبقاء أثر التعلم لدى طالب 

ِ
ي التحصي  الد

ز
راسة إىل معرفة أثر توظيف السبورة التفاعلية ف

ِ
هدفت الد

راسة استخدم اللاحث 
ِ
ي مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحوها  ولتحقيق أهداف الد

ز
الصف السابع اخِأساسي ف

ي ايتلار تحص
ز
راسة ف

ِ
ي  وتمثلت أدوات الد كونة يىلي  ومقياس اتجاه طلقت عىل عينة مالمنهج شلم التجريتر

: ضابطة وتجريبية  وتد 70من ) ز  من طالب الصف السابع اخأساسي  وزعت بالتساوي عىل مجموعتي 
ً
( طاللا

ز التجريبية   متوسطي درجات طللة المجموعتي 
ز راسة فروتا ذات داللة إحصائية بي 

ِ
أظهرت نتائج الد

ي االيتلار التحصيىلي اللعدي 
ز
(  22.3والمرجأ  ومقياس االتجاه  حيث بلغت تيمة ت ) والضابطة ف

(  وتد كان 0.01( عىل التواىلي  لصال  طللة المجموعة التجريبية عند مستوى داللة )10.66(  )20.45)

                                                           
15()Abruzzi, Kristen J.; Lenis, Cristina; Romero, Yansi V.; Maser, Kevin J.; Morote, Elsa-Sofia 

(Spring 2016). "Does Participation in Extracurricular Activities Impact Student 

Achievement?". Journal for Leadership and Instruction. 15 n1: 21–26. 
ي م( 2016)( عصام ادريس كمتور الحسن  )16

ز
تحصي  تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم  أثر استعمال تقنية السبورة الذكية ف

ي حياتنا 
ز
ي مادة العلم ف

ز
بوية واإلنسانية  جامعةاخأساسي بمحلية الخرطوم ف بية اخأساسية للعلوم الي     بحث منشور عىل مجلة كلية الي 

   26باب   العراق  العدد 
ي التعليم اخأسم(2013)( عمر دحالن  )17

ز
ي مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحو التحصي  اثر استخدام السبورة التفاعلية ف

ز
اسي ف

ون  العدد )الدراسي وبقاء اثر التعلم لدى طالب الصف السابق باخأردن /ب( ص 2. بحث منشور عىل مجلة المنارة المجلد العرسر

 . 163 – 141ص 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1097547
https://eric.ed.gov/?id=EJ1097547
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا  حيث بلغ ) ورة توفي  تقنية السبورة التفاعلية بملحقاتها 0.87حجم اخأثر كبي  راسة بضز
ِ
(  وأوصت الد

ي جميع ا
ز
ي التدريس. المختلفة ف

ز
ز عىل توظيفها بفاعلية ف  لمدارس  وتدريب المعلمي 

ي  )18(م(2014دراسة العلدىلي ) . 3
ز
ي تحصي  طللة الصف الخامس ف

ز
بعنوان فاعلية استخدام السبورة الذكية ف

ي محافمة القريات. 
ز
 مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ف

ي مادة هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن فاعلية استخدام السبورة الذكي
ز
ي تحصي  طللة الصف الخامس ف

ز
ة ف

ي مادة الرياضيات لوحدة 
ز
ي محافمة القريات وتم استخدام ايتلار تحصيىلي ف

ز
الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ف

( طاللا من طالب الصف الخامس  أظهرت النتائج فاعلية 43جمع الكسور وطرحها علىعينة مكونة من )
ي تدريس مادة 

ز
الرياضيات لطالب الصف الخامس  كما أظهرت النتائج ان اتجاهات استخدام السبورة الذكية ف

ي تدريس مادة الرياضيات كانت إيجابية عىل اخأداء كك . 
ز
طالب الصف الخامس نحو استخدام السبورة الذكية ف

ي العملية التعليمية بشك  عام 
ز
وأصت الدراسة بعدة توصيات أهمها تفعي  وتعزيز استخدام السبورة الذكية ف

 ة الرياضيات بشك  ياص. وماد
 

 مشكلة الدراسة 
ي أمر اديال السبورة الذكية وذلك خأنها تجربة جديدة 

ز
ي اخأردن ف

ز
دد القائمون بأمر التعليم ف  ما يي 

ً
ا كثي 

ي جدوى هذه السبورة  وبالتاىلي تمثلت مشكلة 
ز
اءها وصيانتها  فلزم عىل إدارات التعليم النمر ف وارتفاع تكاليف رسر

ي 
ز
ي التحصي  اخأكاديىمي لدى طالب المرحلة اخأساسية الدراسة ف

ز
اإلجابة عىل السؤال: ما هو أثر السبورة الذكية ف

 باخأردن؟

 أهمية الدراسة: 
ي الجوانب التالية : 

ز
ز أهمية هذه الدراسة ف  تير

ي تدريس م -1
ز
دة اتفعي  دور الوسائ  التعليمية الحديثة بصورة عامة والسبورة الذكية بصورة ياصة للمساعدة ف

 الرياضيات وذلك خأهمية هذه المادة وصعوبتها عىل كثي  من الطالب. 
ي تنادي   -2

تنسجم هذه الدراسة مع التوجهات العالمية واإلتليمية والمحلية بالمملكة اخأردنية الهاشمية  الت 
مم التعليمية  واإلفادة منها لكونها أضحت م

ُ
ي الن
ز
ورة توظيف تقنيات التكنولوجيا الحديثة ف طلًلا أساسًيا تبضز

 من متطللات العض  وسمة من سماتم. 
 

 أهداف الدراسة
ي  -1

ز
ي تحصي  طللة الصف الثالث ف

ز
بوية الحديثة )السبورة الذكية( ف التعرف عىل أثر استخدام التقنيات الي 

 .مادة الرياضيات
ي تحقيق أهداف تعلمية متنوعة ويصوًصا  -2

ز
 . التحصي إبراز دور السبورة الذكية وأهمية توظيفها ف

 التعرف عىل السبورة الذكية ماهيتها وطريقة عملها ويصائصها.  -3
 

 

                                                           
ي العلدىلي )18

ي تحصي  طللة ام(  2012)( علد الرحمن مرىصز
ز
ي مادة الرياضيات فاعلية استخدام السبورة الذكية ف

ز
لصف الخامس ف

ي محافمة القريات
ز
موك  اخأردن  واتجاهاتم نحوها ف بوية  جامعة الي 

ي العلوم الي 
ز
   بحث مقدم لني  درجة الماجستي  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 فرضيات الدراسة

ز تحصي  طللة 0,05 ≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -1  ( بي 

ي الدراسة التجريبية والضابطة تعزى إىل طريقة التدريس )استخدام السبورة الذكية(. 
 مجموعت 

ي الدراسة 0,05 ≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -2
ز تحصي  طللة مجموعت  ( بي 

 التجريبية والضابطة تعزى إىل متغي  النوع. 

 منهج الدراسة: 

ي إذ كالهما يلحث عن عالتة  ب من التصميم التجريتر
ي "وهو تصميم يقي  استخدم اللاحث المنهج شلم التجريتر

ز مت ي لألفراد  توزع المعالجة سببية بي 
 من أن يكون ثمة توزي    ع عشوائ 

ا
ي بدًل ين  لكن التصميم شلم التجريتر غي 

ا. 
ً
 عىل المجموعة التجريبية والضابطة توزيًعا عشوائًيا أو مقصود

 حدود الدراسة

 :حدود الموضوع . 1

ي الفص  الدراسي اخأول للصف الثالث للعام 
ز
ي مادة الرياضيات ف

ز
اتتضت هذه الدراسة عىل الدروس المقررة ف

 بالمملكة اخأردنية الهاشمية  2017/ 2016الدراسي 

 حدود المكان: 

بية ا  ي المدارس الحكومية بمديرية الي 
ز
تتض تطبيق هذه الدراسة عىل مجموعة من طللة الصف الثالث ف

 اخأوىل بمحافمة إربد بالمملكة اخأردنية الهاشمية.  والتعليم
ي الفص  الدراسي اخأول من العام الدراسي  تم تنفيذ :حدود الزمان

ز
 م. 2017/  2016هذه الدراسة ف

 الفصل الثالث

 منهج الدراسة وإجراءاتها

ي هذه الدراسة  من حيث تحديد المنهج
ز
ي تام بها ف

ي هذا الفص  اإلجراءات الت 
ز
 يعرض اللاحث ف

نامج التعليىمي  ات الدراسة  وايتيار الير ي الدراسة  وتحديد أفراد الدراسة  وكيفية ايتيارهم  ومتغي 
ز
المستخدم ف

( ويطوات تطبيق الدراسة ميدانًيا  واخأساليب  عن طريق السبورة الذكية وأدوات الدراسة )ايتلار التحصيىلي
ي معالجة البيانات وتحليلها. 

ز
 اإلحصائية المستخدمة ف

 الدراسةمنهج 
(. استخدم اللاحث   )التحصي  الدراسي

ز ين التابعي  للتحقق من أثر المتغي  المستق  السبورة الذكية عىل المتغي 
ي حيث تم توزع المعالجة عىل المجموعة التجريبية والضابطة.   المنهج التجريتر

ت لتطبيق التجربة بطر  ي ايتي 
ية  لتمث  يقة عشوائوتد تم تقسيم أفراد الدراسة من طالب الصف الثالث الت 

ز شعلة ذكور وشعلة إناث   درس باستخدام السبورة الذكية وتكونت من شعبتي 
ُ
إحداهما المجموعة التجريبية ت

ز كذلك شعلة ذكور وشعلة إناث  وتم التأكيد  درس بالسبورة العادية وتتكون من شعبتي 
ُ
والمجموعة الضابطة ت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مستوى تحصي  متقارب من ي
ز
ز ف م  الذي 2016/ 2015الل درجات العام الدراسي المنت ي عىل أن المجموعتي 

 .  سبق تطبيق التجربة  وااليتلار القلىلي
ات الدراسة:  ات الدراسة من: متغي   تتكون متغي 

: المتغي  المستق : 
ا
ي هذه الدراسة بالتدريس عن طريق السبورة الذكية للمجموعة التجريبية  أوال

ز
ويتمث  ف

 والتدريس بالسبورة العادية بالنسلة للمجموعة الضابطة. 

: المتغير التابع: 
ً
 ثانيا

ي التحصي  الدراسي بالدروس المقررة للفص  الدراسي اخأول من كتاب الرياضيات 
ز
ي هذه الدراسة ف

ز
ويتمث  ف
ي االيتلار التحصيىلي الذي أعده اللاحث. للصف الثال

ز
 ث اخأساسي ف

ات الضابطة )المحايدة(:  ا: المتغير
ً
 ثالث

ي هذه الدراسة من : 
ز

 ويتمثل ف
 تساوي زمن التدريب .  -1
ي المدارس عينة الدراسة.  -2

ز
 البيئة التعليمية ف

ي االيتلار القلىلي  ومستوى التحصي   -4
ز
ز التجريبية والضابطة ف الدراسي  السابق للعامتكافؤ المجموعتي 

 ( الذي سبق تطبيق التجربة. 2016/ 2015)

 مجتمع الدراسة وعينتها
ز من 127تكون أفراد الدراسة من )  وطاللة  من طللة الصف الثالث  يتوزعون عىل مدرستي 

ً
( طاللا

اشمية المدارس اخأساسية )إحداها للذكور واخأيرى لإلناث(  من المدارس الحكومية بالمملكة اخأردنية اله
ي الفص  الدراسي اخأول للعام 

ز
وا بطريقة تصدية   وبلغ عدد الطالب 2017/ 2016محافمة اربد  ف م ايتي 

ز من شعب الصف الثالث63الذكور ) ز  شع  ( طالًلا توزعوا عىل شعبتي  وا عشوائًيا  بطريقة القرعة من بي  ب ايتي 
ي المدرسة اخأوىل وعددها )

ز
ت شع5الصف الثالث ف ي بلغ عدد طالبها )2لة الثالث)( شعب. وايتي 

( 31(  الت 
ت شعلة الثالث ) ي بلغ 4طالًلا لتكون المجموعة التجريبية ذكور  وتعلمت باستخدام السبورة الذكية  وايتي 

( الت 
ي تعلمت بالسبورة العادية. 32عدد طالبها )

 لتمث  المجموعة الضابطة ذكور  والت 
ً
 ( طاللا

تا عشوائًيا بطريقة 64وبلغ أفراد العينة من الطاللات ) ز من شعب الصف الثالث ايتي    توزعن عىل شعبتي 
ا
( طاللة

ي تضم )
ت شعلة ثالث)7القرعة  الت  ( طاللة لتمث  32( وبلغ عدد طاللاتها )1( شعب للصف الثالث   وايتي 

ي تعلمت باستخدام السبورة الذكية  وشعلة الثالث)
( 32اتها )( وبلغ عدد طالل3المجموعة التجريبية إناث  الت 

 طاللة لتمث  المجموعة الضابطة إناث  تعلمت بالسبورة العادية. 
ي 
ز
 جرت بهما التجربة بالطريقة القصدية بالتنسيق مع موج ي مادة الرياضيات ف

ز ز اللتي  وتد تم ايتيار المدرستي 
بية والتعليم اخأوىل لمحافمة اربد.   مديرية الي 

 صدق التحليل 
بية اإلسالمية  وأساليب للتأكد من صدق التحلي  ُعرض ع ي الي 

ز
ز ف ز المتخصصي  ىل مجموعة من المحكمي 

ة  )ملحق  فون تربويون  ومعلمون ذوو يير (  وتد طلب منهم اللاحث 1تدرسيها  منهم أساتذة جامعات  ومرسر
 إبداء رأيهم حول عناض التحلي . 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
تأكد اللاحث من ثلات التحلي  بتحلي  الدروس المشمولة بالتجربة  ثم إعادة التحلي  مرة ثانية بفاص  زمتز
ز التحلي  اخأول  ي  ومن ثم ُحسب معام  اتساق التحلي  بي 

ز التحلي  اخأول والتحلي  الثائز مقداره أسبوعان بي 
ي :                      

ي وفق اآلئ 
 والتحلي  الثائز

 100 ×
عدد مرات االتفاق

عدد مرات االيتالف + عدد مرات االتفاق
=    معام  الثلات

 %81.1 = 100 ×
82

82 +  9
=  معام  الثلات

                                   80 + 7 

 أداة الدراسة
ي تنمية تحصي  طللة الصف 

ز
ي فاعلية السبورة الذكية ف

ز
من أج  تحقيق أهداف الدراسة المتمثلة ف

ي مادة
ز
الرياضيات للفص  الدراسي اخأول  استخدم اللاحث أداة االيتلار التحصيىلي وتد أعد اللاحث هذا  الثالث ف

ي المعلم لدروس 
ز
االيتلار بعد تصميم جدول المواصفات الخاصة بذلك تم تحلي  النتائج التعليمية كما جاء ف

ي الصف الثالث اخأساسي  وتد تم بناء االيتلار التحصيىلي 
ز
بتحديد  بعدد من الخطوات بدأت الرياضيات المقررة ف

الهدف من االيتلار وبناء جدول المواصفات وهو جدول لم بعدان يمث  احدهما محتوى الدروس ويمث  اآلير 
 نتائج التعلم المرتلطة بهذا المحتوى. 

ن م بعد االنتهاء من بناء جدول مواصفات االيتلار  صاغ اللاحث فقرات االيتلار بصورة أولية  وايتار اخأسئلة
 نمط االيتيار من متعدد  وتد ِصغت أسئلة االيتلار بحيث تكون : 

 مالئمة لنتاجات التعلم المراد تياسها . 
 سليمة لغوًيا وعلمًيا . ( 1)
 مراعية لمحتوى الدروس المشمولة بالدراسة. ( 2)
 محددة وواضحة وال غموض فيها. ( 3)
 معرفية. ك  سؤال من أسئلة االيتلار يقيس أحد المستويات ال(  4)
ي الصفحة اخأوىل من اخأسئلة  وتد روغي أن تكون دتيقة  وواضحة  وبسيطة( 5)

ز
 وضعت تعليمات االيتلار ف

( سؤال وبعد االنتهاء من كتابة االيتلار بصورتم اخأولية  ُعرض عىل مجموعة من 20اشتم  االيتلار عىل )
ز  ي فقرا1)ملحق -( محكًما15)  –المحكمي 

ز
 ت االيتلار. (   وذلك خأيذ آرائهم ف
) ي
 التحقق من صدق المحتوى لاليتلار )الصدق المنطف 

ز محتوى االيتلار  ي تحديد صدق االيتلار عىل صدق المحتوى الذي يتطلب  المطابقة بي 
ز
اعتمد اللاحث ف

ي االيتلار يكون 
ز
وتحلي  المحتوى للمادة وأهداف تدريسها  وبالقدر الذي تكون فيم أهداف التدريس ممثلة ف

ا  وتد تحقق هذا النوع من الصدق من إجراءات بناء االيتلا
ً
: تحلي  محتوى الوحدة االيتلار صادت ر وهي

الدراسية  وتحديد اخأهداف )نتاجات التعلم(  وتصنيفها وفق مستويات بلوم لألهداف المعرفية الستة  ووضع 
 فقرات االيتلار بحيث تكون ممثلة للمحتوى واخأهداف. 

ز والصعوبة:   حساب معامالت التميير
ز اخأف ز بي  : تدرة السؤال عىل التميي  ز ي معام  التميي 

ي يعتز
ز
 راد  والدلي  عىل صدتم  أو بأن السؤال صادق ف
ز  ز بي  ا إذا كان تادًرا عىل التميي 

زً ز اخأفراد  بمعتز أن السؤال يكون ممي  ه بي  ز ء المراد تياسم بدلي  توة تمي  ي
تياس السر

ز  ز الطللة المتفوتي  حقق من تدرة فقرات االيتلار عىل تميي 
ة
ن مالمتعلم الممتاز والجيد والمقبول والضعيف. ولت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أوجد اللاحث مجموع درجات المجموعة العليا ودرجات المجموعة الدنيا لك  فقرة من فقراتم  غي  المتفوتي 
 وفق المعادلة اآلتية: 

 

100 ×
ي  المجموعة الدنيا

ز
عدد االجابات الصحيحة ف − ي  المجموعة العليا

ز
عدد االجابات الصحيحة ف

ز  ي  المجموعتي 
ز
عدد االفراد ف

= ز   معام  التمي 

 (1النتائج وفق الجدول رتم )وتد جاءت 
 (1جدول رتم )

 فقرات االيتلار التحصيىلي 
ز  نتائج معامالت تميي 

 معامل الفقرة

 التمييز
 معامل الفقرة

 التمييز
 معامل الفقرة

 التمييز
 معامل الفقرة

 التمييز

1 0,27 11 0,39 6 0,81 16 0,68 

2 0,62 12 0,53 7 0,77 17 0,71 

3 0,70 13 0,63 8 0,73 18 0,63 

4 0,43 14 0,52 9 0,69 19 0,44 

5 0,33 15 0,40 10 0,53 20 0,53 

6 0,81 16 0,68 6 0,81 16 0,68 

 اخأساليب اإلحصائية المستخدمة
للتحقق من فرضيات الدراسة  استخدم اللاحث اخأساليب اإلحصائية الوصفية مث  المتوسطات الحسابية  

 .) ي
 واالنحرافات المعيارية وايتلار )ئ 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتحليلها

ي هدفت إىل الكشف عن فعالية 
ا لما توصلت إليم الدراسة من نتائج  والت 

ً
يتناول هذا الفص  من اللحث عرض

بق االيتلار 
ُ
ي تنمية التحصي  والتفكي  االبداغي لطالب مرحلة اخأساس باخأردن  وتد ط

ز
السبورة الذكية ف

م  (  وذلك بعد التأكد من صدتم وثلاتالتحصيىلي عىل أفراد الدراسة )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
ثم أعيد تطبيق االيتلار عىل أفراد الدراسة بعد نهاية التجربة  وتد جمعت البيانات  وأسفرت نتائج التحلي  

ا لفرضيات الدراسة. 
ً
ي ستعرض متسلسلة وفق

ي المتعلقة بأسئلة اللحث  الت 
 اإلحصائ 

 : النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األوىل: 1: 4

ز تحصي  طللة 0,05 ≤نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 
ي الدراسة التجريبية والضابطة تعزى إىل طريقة التدريس )استخدام السبورة الذكية(. 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ولدحض أو تبول هذا الفرض فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطللة 
ي الجدول )

ز
ز ف  (. 2عىل ايتلار التحصي  اللعدي  كما هو مبي 

 (2جدول )
ي الدراسة 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعت 
 فق متغي  الطريقة ومتغي  النوع عىل ايتلار التحصي  اللعدي و 

ي  النوع المجموعة  االنحراف  المتوسط الحسائر
 المعياري

 الضابطة

 4.18 17.07 ذكر

 3.04 14.98 أنتر 
 4.12 16.02 المجموع

 التجريبية

 4.48 19.84 ذكر

 3.67 18.63 أنتر 
 4.24 19.23 المجموع

ز   3.24 18.45 المتوسط الكىلي للذكور للمجموعتي 
ز   4.64 16.80 المتوسط الكىلي لإلناث للمجموعتي 

 (20العالمة الكاملة )

ز من الجدول ) ي الكىلي للمجموعة التجريبية بلغ )2يتبي  (  وبانحراف معياري تدره 19.23( أن المتوسط الحسائر
ي الكىلي للمجموعة الضابطة الذي بلغ )4.24) ( وبانحراف معياري تدره 16.02(  وهو أعىل من المتوسط الحسائر
ز المتوسطات الحسابية الس4.12) (  0.05 ≤ابقة ذات داللة إحصائية ) (. وللكشف عما إذا كانت الفروق بي 

ي الذي يوض  نتائجم الجدول )
جري تحلي  التلاين الثنائ 

ُ
 (. 3أ

 (3جدول )
ي للكشف عن أثر السبورة الذكية عىل ايتلار التحصي  اللعدي

 نتائج تحلي  التلاين الثنائ 

مجموع  مصدر التلاين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

تيمة "ف" 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

طريقة 
 التدريس

161,64 1 161,64 10,771 0,00 

 0,08 2,91 43,80 1 43,80 النوع

   15,00 107 1590,74 الخطأ
    109 41601,00 المجموع الكىلي 

 
ز من الجدول ) ز المتوسطات الحسابية الستجابات 0,05 ≤( وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 3يتبي  ( بي 

عزى إىل نوع السبورة  فقد بلغت تيمة "ف" المحسوبة )
ُ
ي الدراسة عىل االيتلار اللعدي ت

( 10,771مجموعت 
 (. 0,001واحتمال داللتها )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الجدول )
ز
ي الكىلي للمجموعة 2وبالرجوع إىل المتوسطات الحسابية المثبتة ف ( يتض  أن المتوسط الحسائر

ي تعلمت باستخدام السبورة الذكية  بلغ )الت
( مما يشي  إىل أن 4,24(  وبانحراف معياري تدره )19,23جريبية الت 

 . نامج التعليىمي ي تعلمت باستخدام الير
ي المتوسطات الحسابية جاءت لصال  المجموعة الت 

ز
 الفروق ف

 النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية:  -ب
ي 0,05 ≤نص الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

ز تحصي  طللة مجموعت  ( بي 
 الدراسة التجريبية والضابطة تعزى إىل متغي  النوع. 

ولدحض أو تبول هذا الفرض فقد تم استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
ي جدول )الطللة عىل ايتلار التح

ز
ز ف  (. 2صي  اللعدي  كما هو مبي 

ي الكىلي للذكور   بلغ  )2يوض  جدول ) ( 3,24(  وبانحراف معياري تدره )18,45( السابق أن المتوسط الحسائر
ي الكىلي لإلناث الذي بلغ )  (.  4,64(  وبانحراف معياري تدره )16,80وهو أعىل من المتوسط الحسائر

ز المتوسطات الحسابية 0,05 ≤( يتض  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 3وبالرجوع إىل جدول ) ( بي 
ي الدراسة عىل االيتلار اللعدي تعزى إىل عام  النوع  فقد بلغت تيمة "ف" المحسوبة )

( 2,919لمجموعت 
ي عدم وجود تأثي  لعام  النوع عىل درجات0,090واحتمال داللتها )

تحصي  الطللة  وأن التدريس عن  (  مما يعتز
 طريق السبورة الذكية عم  عىل تنمية التحصي  لدى طللة المجموعة التجريبية الذكور واإلناث مًعا.  

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

ا لنتائجها  
ً
 وفق
ا
ي توصلت إليها الدراسة وتفسي  نتائجها متسلسلة

 يتضمن هذا الفص  مناتشة النتائج الت 
   : ي
ي الفص  السابق عىل النحو اآلئ 

ز
ي ُعرضت ف

 الت 

: النتيجة المتعلقة بالفرضية األوىل 
ا
 أوال

ز المتوسطات الحسابية  وجود فرق ذي داللة إحصائية   أظهرت نتائج التحلي  المتعلقة بايتلار داللة الفروق بي 
ي الدراسة 0,05≤عند مستوى الداللة ) 

 متوسطي درجات طللة مجموعت 
ز ي التطبيق اللعدي لاليتلار ( بي 

ز
ف

ي درس طلبتها مادة 
التحصيىلي تعزى إىل طريقة التدريس بالسبورة الذكية لصال  المجموعة التجريبية الت 

 الرياضيات. 

ي الدراسة التجريبية والضابطة متكافئتان  تتض  فاعلية التدريس 
وبما أن نتائج االيتلار القلىلي أكدت أن مجموعت 

ي هذه الدراسة من يالل التغي  الذي باستخدام السبورة الذ 
ز
ي التحصي  لدى طللة المجموعة التجريبية ف

ز
كية ف

ي المجموعة التجريبية عىل االيتلار اللعدي  ومقارنتم بمستوى تحصي  
ز
ي مستوى تحصي  الطللة ف

ز
حدث ف

وى مستطللة المجموعة الضابطة عىل االيتلار اللعدي  وهذا يدل عىل أن السبورة الذكية تد ساعدت حسن 
 تحصي  الطللة. 

 التعلم باستخدام السبورة الذكية جع  من طالب 
ة
ي نتائج االيتلار اللعدي إىل أن

ز
ويعزو اللاحث هذا الفرق ف

نامج التعليىمي وفق تدرتم الذاتية  ويتوص   ي الير
ز
المجموعة التجريبية محوًرا للعملية التعليمية التعلمية  يسي  ف

 من أن تعط
ا
. زيادة عىل أن السبورة  للمعرفة بنفسم بدًل لم جاهزة  بما يحقق أهداف التعليم الفردي والجماغي

الذكية غنية باخأنشطة اإلثرائية وعرض المعلومات  مما أدى إىل زيادة تفاع  الطللة وجذب انتلاههم لكونم يمث  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا من أشكال التعلم غي  المألوفة لدى الطللة  ومن ثم يروج طريقة التدريس 
ً
تادة عن الطريقة المعتوجًها جديد

 بالنسلة للطللة  وهذا ساعد عىل زيادة تحصي  طللة المجموعة التجريبية. 

ي هذه الدراسة عىل شك  
ز
ا إىل ذلك أن تقديم المحتوى العلىمي لمادة الرياضيات بالسبورة الذكية المطلقة ف

ً
مضاف

 ة الذكية تسم  بإضافة الصوتأطر أو فقرات عىل السبورة الذكية  بأسلوب تربوي مشوق  وذلك خأن السبور 
ي بيئة تعليمية 

ز
ز الطللة عىل التعلم  وأشاع جًوا من المنافسة بينهم  ووضعهم ف

ة
والصورة والفيديو   هذه حف

ي أثناء عملية التعلم  وهذا زاد من دافعيتهم للتعلم من جهة  
تتسم بالتعلم النشط  وتوفر تفاع  حقيف 
 واحتفاظهم بما يتعلموه من جهة أيرى. 

كما أن السبورة الذكية بما تتضمنم من مؤثرات سمعية بضية  ياطلة أكير من حاسة من حواس الطللة  إثارة 
ي عدم تشتيت انتلاههم  اخأمر الذي ابعدهم 

ز
هم نحو المادة المعروضة؛ وساعدت السبورة ف ز اهتمام الطللة  وتركي 
ز للدرس طوال الحصة   مما أدى إىل إرتفاع مستوى التحصي  عن الشعور بالمل  والضيق  وجعلهم منتبهي 

 .
ً
 العلىمي لديهم ارتفاًعا واضحا

 
ا
وبما أن السبورة الذكية تعرض الدرس بصورة منممة ودتيقة   هذا أتا  لك  طالب من الطللة العم  مستقًل
ا حسب استعداداتم وتدراتم  مما عزز لديم الثقة بالنفس  وجعلم يتحم  مسؤولية تعلمم  اخأمر الذ

ً
 يومنفرد

نامج المحوسب  فانعكس انعكاًسا إيجابًيا عىل تحصيلهم الدراسي  جع  الطللة يستحسنون التعلم باستخدام الير
 بصورة مرتفعة. 

ي التحصي  
ز
ي درست فاعلية السبورة الذكية ف

وتد اتفقت هذه النتيجة مع جميع الدراسات واللحوث السابقة الت 
ي مادة الرياضيات  

ز
ي مواد أيرى غي  الرياضيات مث  2012مث  دراسة : العلدىلي )والتفكي  اإلبداغي سواءا ف

ز
(  أو ف

 ( . 2015( و)دحالن  2016دراسة )ادريس 

وهذا يؤكد ما يرجت بم هذه الدراسة من نتائج  وصدق االجراءات المستخدمة فيها  ونجاعة استخدام  
ي عملية 

ز
ي مادة الرياضيات  وبناءا عليم  يمكن أن يشي  اللاحث إىل أهمية السبورة الذكية ف

ز
السبورة الذكية ف

ي تنمية التحصي . 
ز
 التعليم والتعلم  ودورها ف

 ضية الثانية: النتيجة المتعلقة بالفر 

ز المتوسطات الحسابية  عدم وجود فروق ذات داللة  أظهرت نتائج التحلي  المتعلقة بايتلار داللة الفروق بي 
ي التطبيق اللعدي 0,05≤إحصائية  عند مستوى الداللة )

ز
ي الدراسة ف

 متوسطي درجات طللة مجموعت 
ز ( بي 

ي الدراسة  التجريبية الذكور واإلناث  عىل االيتلار تعزى إىل متغي  النوع )ذكور/ إناث(.  مما 
ي أن مجموعت 

يعتز
ي التحصي  عىل االيتلار اللعدي  وأن استفادتهم من السبورة الذكية واحتفاظهم 

ز
حازوا عىل درجات متقاربة ف

ي 
ز
ز )الذكور واإلناث( ف ي الدراسة من النوعي 

ا  كما أن هذه النتيجة تؤكد تكافؤ مجموعت 
ً
بالتعلم يكاد يكون متطابق

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حات  التوصيات والمقير

: التوصيات
ا

 أوًل

 : ي
ر

ي ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحث يوصي باآلن
ز

 ف
ي تدريس مادة الرياضيات  واالستفادة من وسائ  تقنيات التكنولوجيا كأحد  . 1

ز
استخدام السبورة الذكية ف

ي تؤدي إىل تحقيق العديد من أهداف 
بوية المرجوة. أساليب التعلم الفعال  الت   العملية الي 

ز عىل كيفية استخدام السبورة  . 2 تنميم ورش عم  ودورات تدريبية لتدريب معلىمي الرياضيات وبقية المعلمي 
ي العملية التعليمية التعلمية وتوظيفها. 

ز
 الذكية ف

ي تغطية جميع الفصول الدراسية بالمملكة اخأردنية بالسبورة الذكية لتع . 3
ز
 ف
ً
 فشيئا

ً
ي شيئا

ز
الفائدة  مالتوسع ف

ي اللالد بصورة عامة. 
ز
ي جميع المراح  الدراسية وبالتاىلي يرتفع التحصي  العلىمي ف

ز
 لجميع الطالب ف

حات الدراسة:   ثانًيا: مقير

ي تحصي  
ز
بناء عىل ما توصلت إليم الدراسة من فاعلية تدريس الرياضيات بمساعدة السبورة الذكية ف

: طللة الصف الثالث بالمملكة اخأردنية  ي
 الهاشمية   فإن اللاحث يقي   اآلئ 

ز بالمملكة اخأردنية  - ي التحصي  ومهارات التفكي  اإلبداغي عىل طللة مدارس التمي 
ز
دراسة أثر السبورة الذكية ف

 الهاشمية بالمواد الدراسية المختلفة. 

ي تنمية التح -
ز
ي جمإجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية للكشف عن فاعلية السبورة الذكية ف

ز
يع المواد صي  ف

ي مراح  التعليم المختلفة بالمملكة اخأردنية الهاشمية   وبخاصة طللة المرحلة اخأساسية اخأوىل  إذ أن 
ز
اخأيرى ف

ك فيم أكير من حاسة من حواسهم  والذي يمكن أن  ي هذا السن ربما يكونون بحاجة إىل تعلم تشي 
ز
اخأطفال ف

 توفره السبورة الذكية. 

ز  - ي تنىمي القدرة عىل التفكي  اإلبداغي توعية المعلمي 
 بقواعد استخدام السبورة الذكية  وبسلوكيات المعلم الت 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 قائمة المصادر والمراجع 
ي تحصي  تالميذ الصف الثامن بمرحلة التعليم 

ز
عصام إدريس كمتور الحسن  أثر استعمال تقنية السبورة الذكية ف

بوية اخأساسي بمحلية  بية اخأساسية للعلوم الي  ي حياتنا  بحث منشور عىل مجلة كلية الي 
ز
ي مادة العلم ف

ز
الخرطوم ف

 م2016 نيسان  26واإلنسانية  جامعة باب   العراق  العدد 
ي مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحو التحصي  

ز
ي التعليم اخأساسي ف

ز
عمر دحالن  اثر استخدام السبورة التفاعلية ف

ون   الدراسي  وبقاء اثر التعلم لدى طالب الصف السابق باخأردن. بحث منشور عىل مجلة المنارة المجلد العرسر
  .163 – 141/ب(  ص ص 2العدد )

ي مادة 
ز
ي تحصي  طللة الصف الخامس ف

ز
ي العلدىلي  فاعلية استخدام السبورة الذكية ف

علد الرحمن مرىصز
ي محافمة القريات  بح

ز
بوية  جامعة الرياضيات واتجاهاتم نحوها ف ي العلوم الي 

ز
ث مقدم لني  درجة الماجستي  ف

موك  اخأردن    م. 2012الي 
ي  وليد )

ي هائز
ي الحصة الصفية, ط2010بتز

ز
,دار عالم الثقافة للنرسر  1( استخدام وتوظيف تقنيات التعليم ف

 . 112والتوزي    ع: عمان  اخأردن  ص 
ي مفاهيم وتطبيقات عملية  ط( تكنولوجيا التعليم ومصادر 2009رسايا  عادل السيد )

وئز    1التعليم اإللكي 
  .مكتلة الرشد للنرسر والتوزي    ع: الرياض  المملكة العربية السعودية

  .( تكنولوجيا التعليم  كنوز المعرفة:عمان  اخأردن 2006شحادة  أم  عايد )
جديد  دار الكتب والوثائق ( التدريس بالتكنولوجيا : رؤية جديدة لجي  2007الفار  إبراهيم علد الوكي  ) 

  .المضية: القاهرة  جمهورية مض العربية
بية.  2007سعادة  جودت والرسطاوي  عادل. ) ي ميادين الي 

ز
نت ف  ( استخدام الحاسوب واالني 

بوية: تكنولوجيا التعليم  ط اخأوىل   مكتلة  2009علد الخي  رمزي أحمد ) ( الوسائ  التعليمية والتقنيات الي 
ق: القاهرة  جمهورية مض العربيةزهراء   .الرسر
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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