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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 مستخلص الدراسة

ح لتطوير األداء التدريس      ي  تهدف    
ي  الدراس      ة الحالية لوض      ع تص      ور مقتر

 
 لمعلمات العلوم للمرحلة المتوس      طة ف

ي التحليىلي لتح   دي   د أهم  ، STEMض                وء متطلب   ات م   دخ   ل 
ولتحقيق أه   داف البح   ث تم اتب   اع المنهج الوص                  

ح  االزم الالزم اكس     ابها لمعلمات العلوم  STEMمتطلبات مدخل داة ، وقد تمثلت أومن ثم تص     ميم التص     ور لمقتر

ي قائمة متطلبات مدخل 
 
نت القائمة أربعة متطلبات رئيس   ة، وهي 30)تكونت من  STEMالبحث ف

( عبارة ،وتض   م ة

اتي،  العلوم ت   دريس وأه   داف رؤي   ة،  رؤي   ة ج   دي   دة لت   دريس العلوم) يئ   ة الب،  جي   ات وطرق الت   دريس العلوماس                تر

وقد توص    ل  ،االتص    ال (، ويندرج تحت كل متطلب رئيس    ي عدد من المتطلبات الفرعية  التعليمية لتدريس العلوم

ي ض     وء مدخل 
 
،   STEMالبحث اىل أهمية تنمية هذه المتطلبات لدى معلمات العلوم لتطوير أداءهن التدريس     ي ف

ح ي ضوء النتائج ِصْيغت التوصي لتطوير األداء التدريسي للمعلمات .  كما خرج البحث بالتصور المقتر
 
: اآلتيةات وف

ي تس                تهدف معلمات العلوم بالتعليم العام، بهدف تطوير 
امج التدريبية التر ح ض                من التا

تطبيق التص                ور المقتر

، وتطبيقم كذلر عىل الطالبات المعلمات ض              من برامج اعداد المعلم ل لي بية  اتمس              توى ادائهن التدريس              ي التر

 .  STEM مدخلبالجامعات، الكسابهن متطلبات 

ح  ال لمات المفتاحية:   –المرحلة المتوس    طة  -معلمات العلوم - STEMمدخل  -األداء التدريس    ي  –التص    ور المقتر

 برامج اعداد المعلم . 

Abstract  

    The current study aims to develop a proposed concept for the professional development of science 

teachers for the intermediate stage in the light of the requirements of the STEM entrance, and to 

achieve the research goals, an analytical descriptive approach has been followed to define the most 

important requirements of the STEM entrance necessary to be given to science teachers and then 
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design the visualization of a proposal, the research tool has been represented in the list of STEM 

entrance requirements . The research reached the most important requirements required for science 

teachers and included four main requirements, which are (a new vision for science education, a vision 

and goals for science education, strategies and methods of teaching science, the educational 

environment for teaching science communication), and under each major requirement a number of 

sub-skills amounted to (30) ) Phrase, as the research came out with the proposed perception of the 

training program. In light of the results, the following recommendations were formulated: Adopting 

this proposed training program to be one of the training programs provided by education departments 

to develop the level of professional performance for teachers, applying the proposed scenario to 

students of colleges of education to acquire their STEM entrance skills. 

Key words: Suggested scenario - STEM entrance - professional development - science teachers - middle 

school. 

 

 : المقدمة

وري أن يحاف  المعلم     ، أص    بح من ال،      ي الهائل الذي أص    بح من أبرز س    مات الع،     الحاىلي
 
نظرا للتقدم المعرف

بي  ة اليوم  ي طرق الت  دريس. فلم تع  د التر
 
عىل مس                توى متج  دد من المعلوم  ات والمه  ارات واالتج  اه  ات الح  ديث  ة ف

ة ، بقدر ما هي موجهة 
ي متطلبات و حاجات المتعلم الحاض 

 
عامل للتفكت  بتطوير قدراتم ومهاراتم للتمحص             ورة ف

مع متطلبات المس                تقبل ، والعمل عىل تهيفتم لمواجهتها ، فال يمكن للمعلم أن يس                تمر مدى حياتم بمجموعة 

ي التدريس
 
  محددة من المعارف والمهارات. والمعلم المتمت   هو الذي يستخدم أساليب فعالة ف

ب   م نحو تحقيق أهداف   م يتوق   ف بالدرج   ة األوىل عل   ل كف   اءة المعلم، وج   ودة  ان تط   ور أي نظ   ام تعليم   ت واالرتقاء   

ي مختلف مج     االت الحياة وفرضه     ا 
 
ات، ال     ت يش     هدها ع     امل الي     وم ف ي ظ     ل التغت 

 
أدائ     م، وكدراك     م لمهام     م وأدواره ف

بويون وزنا أكتا (366، 2012مواصف      ات جدي      دة للطال      ب )عيس      ل، 
ي ، ولهذا يعطي التر

 
لدور المعلم وما يقوم بم ف

، م   ن خ   الل التدري   ب المستمر لمواكبة التط   ورات وكل م   ا ه   و  حجرة الدراسة.  ي
والمعلم بحاجة لتطوي   ر أدائ   م المهت 

جدي   دب بحي   ث يع   دل األداء فيح   دث التعل   م اس   رعة وكفاي   ة عالي   ة، في   ؤدي إىل تـبي   ت المهارات، ال   ت يت   م اكتسابها 

، اإلعداد المبكر للمهن      ة، ومنه      ا أثن      اء  م      ن خاللم، ي
وللتدري      ب مس      تويات ع      دة، منه      ا م      ا ه      و قب      ل العم      ل الميدائ 

    .( 2012،7الخدمة )أب و النص ر،
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 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحقيق أهداف تدريس العلوم ورفع     
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مجاالت ب القصور والضعف ف

ي 
 
بوية والعلمية للمعلم، لمس                 اعدتم عىل النهوض بأدائم وتطوير قدراتم ومهاراتم، لما لذلر من أثر ف المهنية والتر

 رفع مستوى مخرجاتم. 
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تر

ي برامج تؤهلم لممارس     ة مهنة التدريس ، و 
 
بوية اىل وجود قص     ور ف لقد أش     ارت العديد من البحوث والدراس     ات التر

، كدراس         ة ها عىل األداء التدريس         ي للمعلمي   ي وتأثت 
( 2010،)عيس          و محس         ن،( Avalos (2011, االعداد المهت 
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( وتناول التحديات التر

ي رفع كفاءة المعلمي   . 2013ش    مس )
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( أقي                    م 2015م )وف
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ف
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 ,Science , Technology, Engineeringالعلوم التكنولوجيا والهندس        ة والرياض        يات  (STEM)أهمها مدخل

and Mathematics ي تدريس الموض             وعات ، والذي يعد من المداخل العالمية ال
 
ي التعليم ، ويتمثل ف
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ي س            ياقات تتاملية بي   فروع المعرفة العلمية والتقنية والهندس            ية والرياض            ية ، س            عيا للتص            دي اىل ض            عف 
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ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
 
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 William)مخرجات التدريس المنفرد للمجاالت األربعة ،كما أنم يس     غ إىل تحقيق التعلم المس     تمر مدى الحياة 

& Dugger, 2013)  . 

ي إعداد   STEMوقد نش        أ مدخل    
 
ي بذلت ف

غم الجهود التر ي تدريس العلوم ، فتا
 
كرد فعل للممارس        ات التقليدية ف

ي الس                تينات إال أن غرف الدراس                 ة ظلت تمارس األس                لوب التقليدي الذي يعتمد عىل الحف  
 
مناهج العلوم ف

اىل  ,DeBiase,2016) (1كما أش ار ديباس   واالس  تظهار وكجراء التجارب التقليدية إلثبات حقائق س  بق لهم تعلمها. 

ي المدارس األمريكية ، من أجل إعداد قوى عاملة مؤهلة  STEMتحقيق فهم أفضل لدى المعلمي   عن برام               ج  أهمية
 
ف

ي الفص     ول الدراس     ية األمريكية                      ومدربة ومت
 
وافقة مع احتياجات س     وق العمل، كما أش     ار إىل إعداد المعلمي   العاملي   ف

 .  تل كامل عىل محتوى العلوم والتقنية والهندسة والرياضياتوتدريبهم اش

ش  تال اخر للغرفة الص  فية، يعتمد عىل روح الفريق، وتحس  ي   التواص  ل، واالنش  غال بما  STEMكما يقدم مدخل     

ي بعض 
 
هو مفيد، وتفاعل الطالب بجميع حواس       م من خالل التجربة العملية بدال من اإلنص       ات فقط لمدة تزيد ف

، حيث أن الطالب ينتقل من نظام يعتمد عىل التلقي   إىل نظام المدار  س عن س       ت س       اعات متواص       لة من التلقي  

 ،  (. 2015بحث وتطوير يساعده فيما بعد عىل اإلبداع واالبتتار )جتا

ي تن   اول   ت م   دخ   ل       
ي ه   ذا  STEMولق   د عق   دت الع   دي   د من المؤتمرات العليم التر

ي أك   دت عىل أهمي   ة تبت 
والتر

ي التعليم )وايز، 
 
ي ض                وء متطلب  ات  م .منه  ا مؤتمر القم  ة لالبتت  ار ف

 
ي التعليم وعىل أهمي  ة ت  دري  ب المعلم  ف

 
التوج  م ف

ي مجاالت العلوم التكنولوجيا والهندس       ة والرياض       يات ، 2013
 
( والذي أكد عىل أهمية االرتقاء بمهارات الطالب ف

)لبناء قوى عاملة مبتك ي
 
بية بجامعة الملر س                عود مؤتمرا حول مدخل 2015رة تنافس                ية. كما عقد ف ( بتلية التر

STEM  الض      وء عىل هذا التوجم الحديث الذي يس      تهدف تحقيق التتامل بي   فروع المعرفة العلمية 
، والذي أل ر

 األربعة. 

ي يمكن اكس                ابها للمعلم ومن ثSTEM ويبت  مدخل    
ن م نقلها لطالبم. كما يمكعىل مجموعة من المتطلبات التر

تخطيط التدريس الذي يحقق التنمية المس    تدامة. حيث يس    غ لكرس     الحواجز   STEMللمعلم من خالل مدخل 

بي   المواد الدراس                ية وتحقيق التعلم بطريقة إبداعية ، كما اوض                ح أنم من خالل المدخل يمكن للمعلم أن يقدم 

عات التنمية المس   تدامة الملحة ، من خالل حث الطالب عىل أنش   طة تعتمد عىل حل المش   تالت البيئية وموض   و 

ي فريق، وتنمية مهارات التفكت  العلياب 
 
ي المش                تالت الواقعية، وتحس                ي   مهارات االتص                 ال، والعمل ف

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبت 
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 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية : 

 الالزم اكسابها لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ؟ STEMما متطلبات مدخل  -

حما محتوى التص     ور  - ي ض     وء متطلبات  المقتر
 
لتطوير األداء التدريس     ي لمعلمات العلوم بالمرحلة المتوس     طة ف

 ؟ STEM مدخل

 أهداف البحث: 

 :  يهدف البحث الحال  إل ما يل 

 الالزم اكسابها لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة STEMالتعرف عىل متطلبات مدخل   -

ح - ي ض    و  لتطوير األداء التعرف عىل محتوى التص    ور المقتر
 
ء التدريس    ي لمعلمات العلوم بالمرحلة المتوس    طة ف

  STEM متطلبات مدخل

 أهمية الدراسة:  

: ما فيالحالية تكمن أهمية الدراسة    يل 

بوية ذات التأثت  المبارسر عىل تطوير مخرجات التعليم  -1
كون الدراس                 ة طبقت عىل أحد أهم القطاعات التر

 وهو قطاع التعليم. 

ي تدعوا لتضمي   مدخلتعد الدراسة استجابة  -2
بوية الحديثة التر ي التعليم.  STEM للتوجهات التر

 
 ف

ي ض             وء مدخل -3
 
امج التدريبية لمعلىمي العلوم ف ي التا

 
 فتح المجال لدراس             ات مس             تقبلية تهتم بتعادة النظر ف

STEM  . 

ي إجراء قد تفيد الباحثي    STEMتقديم قائمة متطلبات  مدخل  -4
 
دراس            ات مس            تقبلية مماثلة، أو تطويرها ف

 .بما يتناسب مع مواضيع وأهداف الدراسات ذات العالقة 

ي ض                وء متطلب  ات م  دخ  ل  -5
 
ح لتطوير معلم  ات العلوم للمرحل  ة المتوس                ط  ة ف ،  STEMتق  ديم تص                ور مقتر

ي تطوير اداءهن التدريسي . 
 
 ليساعدهن ف
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 حدود الدراسة:  

 :  تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يل 

ي متطلبات مدخل  حدود موضوعية:  -1
 
 الالزمة لتطوير األداء التدريسي لمعلمات العلوم. STEM تتمثل ف

ي لعام  حدود زمانية:  -2
ي الفصل الدراني الثائ 

 
 ـه . 1441-1440تم تطبيق الدراسة ف

 مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية .   حدود مكانية:  -3

ية -4  : معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية . حدود بشر

 مصطلحات البحث: 

ح :  -  التصور المقتر

ي عىل نت  ائج فعلي  ة مي  داني  ة ، من خالل أدوات منهجي ة  2013عّرف  م زين ال  دين )   
( ب  أن  م: تخطيط مس                تقبىلي مبت 

بوين .   كمية أو كيفية ، لبناء اطار فكري عام يتباه فئات الباحثي   أو التر

  وعرف  
ً
ي يتضمن مجموعة إجرائيا

ي تطبي ر
 
ية المنظمة يبمن اإلجراءات واألنشطة التدر بأنم: نموذج لمحتوى معرف

ي تهدف الكساب معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة عىل متطلباات مدخل 
 . STEMالتر

 األداء التدريس  :  -

( بأنم : االنجاز الناجم عن ترجمة المعارف النظرية اىل مهارات و آداءات، من خالل 2009،155عرفم ن، )    

ي ضوء ضوابط اجرائية محددة . 
 
ي مجال تخصص المتدرب ، ف

 
اكمة والمكتسبة ف ات الشاملة المتر  الختا

يق األه  داف المنش                ودة ( ب  أن  م س                لوك أو جه  د مب  ذول من قب  ل المعلم لتحق٢٠٠١،٣٥وعرف  م دي  اب والبن  ا)

القواعد والقواني   المنظمة لعملية التخطيط واإلعداد، وتنفيذ التدريس، وتقويم األداء للمتعلمي   ، وما يرتبط 

 بذلر من مسئوليات مهنية . 

ي تقوم بها معلمة العلوم إلعداد وتنفيذ وتخطيط وتقويم  -
 بأنم: مجموعة الخطوات التر

ً
وتعرفم الباحثة إجرائيا

ي ضوء متطلبات مدخل الدروس، 
 
 .  STEMلتحقيق أهداف معينة ، ف

 : STEMمدخل 

ي لدمج مجاالت العلوم والتقنية والهندس   ة والرياض   يات، تقوم فكرتم  ( بأنم: 2017عرفتم الش   مري )
توجم تطبي ر

ي 
 
ابط ف عىل دمج مجاالت علمية أربعة هي العلوم والتكنولوجيا والهندس    ة والرياض    يات، و تدريس    ها عتا نموذج متر
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ع   ن تدري   
ً
، عوضا يشتل  واد س ه   ذه المنسق تتامىلي واحد، يوفر سياقات تدريسية واقعية لمحاكاة العالم الطبيغي

ل العلوم األس   اس   ية 
س
منفص   ل، والس   بب وراء اختيار هذه المجاالت المعرفية األربعة، كون العلوم والرياض   يات تش   ت

م
س
ً للتعل  .الحياتية، بينما التقنية والهندسة هي الجوانب التطبيقية لتلر المعارف والعلوم، بما يحقق معت 

: 20، 2013عرفم المحيس      ن وخجا )    ي المدرس      ة ، وهي
 
( بأنم: اختص      ار ألربعة علوم معرفية يدرس      ها الطالب ف

ي تعليمه  ا وتعلمه  ا ، كم  ا تتطل  ب تجهت   البيئ  ات 
 
العلوم والتقني  ة والهن  دس                  ة والري  اض                ي  ات، وتتطل  ب التت  ام  ل ف

، بحيث تس   اعد الطالب عىل االس   تمت ي
ي س   ياق العالم الحقي ر

 
ي ورش العمل والمش   اري    ع الالتعليمية ف

 
تعليمية اع ف

ابطة للموض                وعات المتعلقة بها ، بعيدا عن المفاهيم  ي تمكنهم من الوص                ول اىل المعرفة الش                 املة والمتر
التر

ي يتلقونها بصورة تقليدية داخل الفصول الدراسية. 
 النظرية التر

 بأنم: مدخل تدريس     ي قائم عىل تتامل مجاالت   
ً
، اض     ياتوالتقنية والهندس     ة والريالعلوم  وتعرفم الباحثة إجرائيا

ي ويش      تمل عىل العديد من األنش      طة 
ح، والتر ي يمكن اكس      ابها للمعلمات من خالل التص      ور المقتر

والمتطلبات التر

 وتطوير أداِئهن التدريسي . 
ي تحسي  

 
 تسهم ف

 أدبيات البحث : ) االطار النظري والدراسات السابقة ( : 

 اإلطار النظري: 

ي محورين :     
 
 تم تناول االطار النظري ف

 المحور األول: تطوير األداء التدريسي لمعلم العلوم

: مدخل  ي
ي تدريس العلوم  STEMالمحور الثائ 

 
 ف

 المحور األول: تطوير األداء التدريسي لمعلم العلوم: 

 :  مفهوم األداء التدريسي

 ملحو    
ً
ي الوق    ت الح    اض  اهتم    ام    ا

 
ي العملي    ة توىلي النظم التعليمي    ة ف

 
 بت    دري    ب المعلم ، لم    ا ل    م من دور ب    ارز ف

ً
ظ    ا

، وعىل عاتقم تقع  ي يتبناها النظام التدريس         ي
بوية التر ي تحقيق األهداف التر

 
التعليمية.  يمثل المعلم محور االرتتاز ف

ي يطرحها القائمون عىل هذا النظام وواض    عو خططم وس    ياس    اتم إ
 ىلمس    ئولية تحويل األفتار والرؤى التجديدية التر
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ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايت  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
 
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي س                لوك المتعلمي   الزنيدي )
 
ي ص                ورة معارف ومهارات واتجاهات تتبدى ف

 
(. 14، 2104نواتج تعليمية تتمثل ف

، ورفع كفاءتم التدريس    ية، 
ً
 ومهنيا

ً
حيث يعد تدريب المعلم أحد األس    اليب المتبعة للنهوض بمس    توى المعلم علميا

ي المس                تمر للق     ائمي    بعملي     ة الت     دريس
لرفع مس                توى أدائهم بم     ا يحقق طموحهم  به     دف تحقيق النمو ال     ذائر

ي أداء رس           التهم، وذلر من خالل برامج التدريب أثناء 
 
، والرض           ا عن عملهم، وكخالص           هم ف واس           تقرارهم النفس           ي

 الخدمة . 

ي قدمت تعريفا لمصطلح األداء التدريس              ت، حيث عرفم وهب              ت(    
،  2002ولقد تعددت المصادر والمؤلفات التر

علم أثن                 اء مواق                 ف التدري                 س س                 واء داخ                 ل الفص                 ل أو خارج                 م ، كما عرف السيد ( بأنم: س                 لوك الم756

ي حي   عرفم الزنيدي )2006،12)
 
( األداء التدريس   ي بأنم: 14، 2104(األداء التدريس   ي بأنم: ما يقاس من الس   لوك. ف

ي يقوم بها المعلم اإلعداد والتنفيذ والتخطيط والتقويم لتحقيق أهد
 اف معينة . مجموعة الخطوات التر

 أهمية تطوير األداء التدريسي للمعلم : 

تعد برام ج التدري ب إلعداد المعلم الخطوة األساسية والعنص ر الجوهري لرف ع الكف اءة، وتطوي ر األداء التدريسي     

ي يتل ر المعلمون كل ما ه
جديد من  و للمعلم ، وفاعلي     ة وتنش     يط مهارات     م الت     ت يمتلكه     ا. ومن خالل التطوير المهت 

ي تس        اعدهم عىل تطوير أنفس        هم وتحس        ي   أدائهم ورفع كفاءتهم المهنية ، وايجاد حلول 
المعارف والمتطلبات التر

مرض            ية للمش            تالت والمواقف التدريس            ية، وتس            اعدهم عىل تأدية واجبهم بكفاءة واقتدار. فتلما تدرب المعلم 

ي مجال تخص      ص      م، أص      بح قادر عىل الع
 
(. 18،  2002طاء بص      ورة أفض      ل ) س      ليم، واكتس      ب معلومات جديدة ف

ي رفع مس            توى 
 
كت   عىل أداء معلم العلوم، من حيث زيادة معارفم ومهاراتم، بما يس            اهم ف

وعليم يتض            ح أهمية التر

 .  أداءه التدريسي

امج إع      داد المعلمون وج      ودة أدائه      م تض      ع اليونس      كو برام      ج إع      داد المعلم ضم      ن قائم    ي س      بيل العناي      ة بتا
 
ة       وف

أولوياتهاب حي ث ينبغ ت أن تهدف إىل تطوي ر قدراتهم عل ل تعلي م اآلخرين، وزي ادة وعيه م بالمبادئ، ال ت ترس خ مب دأ 

، واالقتصادي، وي      رى  ي
 
، والثقاف ي التط       ور المجتمغي

 
العالق       ات اإلنسانية الجيدة، وكذل       ر ش       حذ الهمم للمش       اركة ف

امج يجب أن تتضم       ن منهجي      ات وآلي      ات لتطوي      ر كف      اءة وق      درة كل معل      م فيم      ا يتعل      ق بط      رق المركز أن ه      ذه التا

 ,UNESCOالتدري    س، وممارس    تها، وصقلم عل    ل نح    و يمكن    م م    ن مس    اعدة الطلب    ة عل    ل تحقي    ق نتائ    ج متط    ورة )

2012 . ) 
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أساليب تطوير األداء التدريسي لمعلم العلوم: 

بية والتعليم    ( اىل أنم يمكن للمعلم الرفع من مستوى أداءه التدريسي ذاتيا ، عن 86، 2030) وقد أشارت وزارة التر

 طريق العديد من االجراءات ، أهمها : 

 يتأمل ويقيم أفعالم وممارساتم لالرتقاء بأدائم.  -

 يح،  دورات تدريبية بانتظام.  -

ي مادة تخصصم، ويست -
 
بوية وف ي النظريات والممارسات التر

 
 ل ذلر. طيع أن يطبق كيواكب ما يستجد ف

ات مع زمالءه ورؤسائم.  -  يتبادل الختا

 يتعلم من خالل تفاعلم مع تالميذه.  -

ي مجاالت علمية وثقافية عامة.  -
 
 ينىمي معلوماتم ف

ي تواجم تدريب معلم العلوم : 
 الصعوبات التر

   ( ي
( لوجود بعض الصعوبات وأوجم 11, 2012يواجم تدريب معلم العلوم بعض الصعوبات ، حيث أشار الشهرائ 

امج التدريب، منها:   القصور الخاصة بتا

ي  
 
ي معظم األحي   ان، وكن أخ   ذت ف

 
امج ف ع   دم االهتم   ام ب   التعرف عىل احتي   اج   ات المعلمي   قب   ل إع   داد التا

ي رصد احتياجات المعلمي   التدريبية وتقديرها. الحسبان ف ي ال تتبع أساليب علمية 
 
 ف

ي معالجة احتياجات التدريب ومتطلباتم، وض                مانات نجاحم  
 
افتقار س                ياس                ة التدريب إىل الش                مول ف

 وفعاليتم، واعتماده عىل المعالجة الجزئية لعمليات التدريب. 

امج  امج التدريبيةب مما انعكس عىل نتائج هذه التا  . عدم تحديد أهداف التا

نامج والتخطيط لمب مما أدى إىل ض       عف دافعية   ي وض       ع األهداف الخاص       ة بالتا
 
عدم مش       اركة المعلمي   ف

ي تقدم لهم. 
امج التدريبية التر  المعلمي   لالستفادة من التا
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ي ب  
 
ي برامج التدريب الحاليةب حيث تعتمد عمليات التدريب عىل الجانب المعرف

 
ي ف
إهمال الجانب التطبي ر

ر عىل تحقيق أهدافم المرجوة. مما أضعف نوات
ّ
 ج التدريب وأث

ي تظهرها عملية التقويم.  
ي تصحيح نواحي الضعف التر

 
 القصور ف

ي ضوء رؤية المملكة 
 
 : 2030تطوير األداء التدريسي للمعلم ف

بية الكثت  لتحقيق أهدافها المرجوة. فالمعلم     
بوية ، والذي تعول عليم التر يعد المعلم الركن األس  اني للعملية التر

ي بن    اء الوط    ن، فه    و أح    د األركان 
 
صاح    ب رس    الة ال يمك    ن أن يستغت  عنه    ا عل    ل م    ر الزم    ان، ويتض    ح دوره الفاع    ل ف

ي تحقيق أه    داف رؤي    ة المم
 
،الت    ت تتطل    ع إىل مس    تقبل أكث    ر إش    راقا ً م    ن خ    الل ثروتها البش    رية  2030لكة المؤثرة ف

ي تطبي   ق ونج   اح الرؤي   ة، م   ن خ   ال بن   اء 
 
والطبيعي   ة، والنع   م ال   ت أنع   م ، عليه   ا، فالمعلم لدي   م الفرص   ة واالمتانية ف

 ) .  2018ش خصية األجيال القادم ة، والعم ل عل ل تثقيفه م )أب و زي د،

انطالقا م   ن تل   ر األهمية، فق   د اهتم   ت المملكة العربي   ة الس   عودية بتطوي   ر برام   ج إع   داد المعلم وتنميت   م، كم   ا أن    

، مم    ا يجع    ل م    ن تطوي    ر برام    ج   2030م    ن وس    ائل تحقيق التعلي    م وف    ق رؤي    ة  ي ع    دد المعلمي   المؤهلي  
 
الزي    ادة ف

امج  إع            داد المعلم وتنميت            م الخط ي تطوي            ر التعلي            م. وحيث أن التطوي            ر قضي            ة حتمي            ة، تجعل التا
 
وة األوىل ف

التعليمي      ة أم      ام متطلب      ات متج      ددة ، فالمعرفة ت      زداد يوما بع      د ي      وم، ومع      دل التقني      ات العلمي      ة عام      ة التعليمي      ة 

تهم العلمي    ة واالجتماعية والعالمية م    ن خاص    ة يتج    دد بصف    ة مس    تمرة، كم    ا ي    زداد ع    دد الط    اب م    ع ازدي    اد متطلبا

 حولهم، وكل ه ذه المتطلبات  

امج )القطي م،  ) . 2017دواع أساس ية لتطوي ر التا

: مدخل  ي
ي تدريس العلوم :  STEMالمحور الثائ 

 
 ف

 لتطوير تع STEMيعد مدخل     
ً
 واعدا

ً
ها بوي ، العتباره توجُّ ي الميدان التر

 
هات الحديثة ف يم العلوم لأحد أهم التوجُّ

ي تص           ميم وبناء المناهج التعليمية الحديثة ، ولقد 
 
والرياض           يات ، كما يعد من أهم االتجاهات العالمية المعاضة ف

ي الواليات 
 
ي مجال تدريس العلوم فعاليتم عىل مدار ثالثة عقود من تطبيقم ف

 
أوض   حت نتائج البحوث والدراس   ات ف

 المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة . 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 STEMوم مدخل : مفه

ي تناولت مفهوم مدخل     
، فمنهم من يرى أنم مدخل للتدريس، وم   نهم من يرى أنم STEMتعددت التعريفات التر

، وم          نهم من يرى أنم منهج، ومنهم من يرى أنم  منخ، وم          نهم من يرى أنم توّجم، ومنهم من يرى أنم نظام تعليىمي

 :  برنامج. ومن هذه التعريفات نورد ما يىلي

: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، Primer, 2017عرفم برايمر،)   ( ب   أنم: علم يختص بتخصصات، هي

ي المدارس، لتحس   ي   
 
وهو المص   طلح يس   تخدم عادة عند معالجة خيارات الس   ياس   ة التعليمية والمناهج الدراس   ية ف

ي تطوير العلم والتكنولوجيا ،حتر  تؤثر عىل 
 
ي قدراتها التنافس                ية ف

 
 هذه تطوير القوة العاملة، وملء  الش                واغل ف

 التخصصات. 

يمثل العلوم والتكنولوجيا والهندس          ة والرياض          يات، ويدمج   STEM,( أن تعليم 2017Estherكما ذكر  ايس          تر (    

ي تدرس بص                فة منفص                لة، كما أنم يؤكد عىل تطبيق المعرفة عىل الحاالت الواقعية، 
هذا التعليم المواض                يع التر

وع. ويدرس عا ي للمشتلة، ويركز هذا التعليم عىل التعليم القائم عىل المرسر
 دة كمحاولة إيجاد حل حقي ر

ي مج                   االت العل                   وم والتقنية  McComas,2014, 102وعرفم مر ماكوماس)
 
)بأنم: توجم ي                   ركز عىل التتامل ف

ي تطبيق الم
 
كتسبة عارف والمهارات الموالهندسة والرياضيات إلع     داد ج     يل متنور ف     ت تلر المجاالت بما يس     هم ف

ي حياتهم اليومية وسوق العمل . 
 
ي تواجههم ف

 لمواجهة التحديات التر

 عىل أهمي ة التت ام ل بي   المج االت األربع ة: )العلوم، والتقنية،     
ً
يتض                ح من التعريف ات الس                 ابق ة اتف اقه ا جميع ا

نش            طة تعليمية متتاملة تس            غ والهندس            ة، والرياض            يات(، ويتم ذلر من خالل منهج تتامىلي ومدخل تدريس وأ

 لتحقيق أهداف تدريس العلوم. 

 :  STEMالحاجة لمدخل  

ي خلق بيئة ص   فية جديدة تهدف اىل كس   ب العلم STEMيتض   ح مما س   بق أن التعلم باس   تخدام مدخل     
 
يس   هم ف

اع واالبتتار وتعريف الطالب بعدد كبت  من المجاالت وجعلم قادر عىل أن يكون ما ير 
لكن البد يد، و من أجل االختر

 ، (. حي  ث إن التوج  م ال  ذي نالحظ  م من 2015من الكثت  من التح  دي  ات والعقب  ات أم  ام ه  ذا النوع من التعليم )جتا

ة من تفعي    ل م    دخ    ل  ي اآلون    ة األخت 
 
ي تعليمه    ا ليس ن    ابع    ا من فراغ ،وكنم    ا بن    اء عىل  STEMال    دول المتق    دم    ة ف

 
ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (: 2016االحتياجات التالية )صالح، 

ي المواد العلمية من جانب، وابتعاد حاجة تربوي •
 
ي مس         توى تحص         يل الطالب ف

 
ة: إن االنخفاض المالح  ف

البعض األخر عن دراس   ة المواد العلمية والتوجم للمواد األدبية مع أن قدراتها العلمية عالية، كان ذلر لعدم دراس   ة 

بوية. هذه المواد بطريقة عملية واالكتفاء فقط بالجانب النظري، فتل ما سبق كان    منبع هذه الحجات التر

حاجة اجتماعية واقتص  ادية: إن أي طالب يطمح بأن يحص  ل عىل عمل يتناس  ب مع قدراتم بعد  تخرجم،  •

 يمتلكون المهارة العملية، وهذا يس    تدغي 
وع ل ل طالب، ولكن س    وق العمل يتطلب وجود موظفي   وهذا حق مرس    ر

ورة التطبيق العمىلي للعلوم داخل المدرس       ة، ل ي 
يس       تطيع الحص       ول عىل الوظيفة المناس       بة، وهذا ما يتمت   بم ض 

ي مدارس تطبق مدخل
 
ون بمهارات نوعية  STEM الطالب الذي يدرس ف ي تعليمها، حيث يتمت  

 
 .  ف

 

 :  كما تتمثل الحاجة اىل تطبيق مدخل فيما يىلي

  ي   البطالة والفقر بالحاجة لحل مش      تالت التنمية االقتص      ادية، مثل انخفاض معدالت التش      غيل، ومش      تالت

ة.   الشباب، وكذا الفجوة الضخمة بي   المستويات الغنية والفقت 

 كت   عىل تعليم
للوصول لالكتشافات العلمية والتكنولوجية، ومساعدا عىل تعزيز المنافسة العالمية   STEMالتر

 . ي
 فيم المجتمعات بقدر محصولها من اإلنتاج العلىمي والتقت 

ر
ي ع، ترف

 
 ف

  تعليم  يس        اعدTEMS  ي طالب التعليم المهارات الالزمة لبدء ي اكتس        اب خريخا
 
ي ترس        يخ ثقافة اإلنتاجية، وف

 
ف

 الحياة المهنية. 

  ي تنمية ميول الطالب تجاه المجاالت األربعة ،مما اس         تدغ اللجوء اليم كوس         يلة جذب الطالب اىل
 
يس         اعد ف

 المتابعة فيها. 

  يس     اعد مدخلSTEM  ب بما يض     من لم الحص     ول عىل وظائف مناس     بة، عىل تكوين مهارات معينة لدى الطال

ي مجاالتم
 
 . حيث تتطلب الكثت  من الوظائف الحالية خلفية ثقافية ف

   يعمل التعليمSTEM  لعرض  للطالب عىل تتامل العقول، ألنم يعتمد غالبا عىل المش    اري    ع، مما يتيح الفرص    ة

 المشتلة عتا وجهات نظر مختلفة تتتامل لتقديم أفضل الحلول. 
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ي ساهمت ف
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 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١
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ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبت 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 
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 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  يبت  عليها مدخل ا
 :  STEMألهداف التر

ي     
 
ي تبنتها المملكة المتحدة ، الذي تم دعمم وتمويلم، وكض           افة أنش           طة ومهارات فعالة ف

يعد من أهم المداخل التر

ي 
 
 تطوير االقتصاد القومي ، خاصة ف

ً
، وتباعا مجال التقنية والهندسة ، بهدف تحقيق جودة مخرجات النظام التعليىمي

 . Harrison & Matthew ,2011) (مجال الصناعة

يجاد قوى عاملة متمكنة تقنًيا، وعىل دراية باالقتص        اد يهدف اىل ا STEM ( أن مدخل۲۰۱۳ولقد أش        ار الص        الح )   

ينب حي ث يتوافق ه ذا مع تطلع ات رؤي ة المملك ة العربي ة الس                عودي ة  ي ب القرن الح ادي والعرس                ر
 
، ومع ۲۰۳۰المعرف

ي 
 
ي ف
 جميع المج  االت. وتنطبق المتطلب  ات المتض                من  ة به  ذا الم  دخ  ل عىل جميع وظ  ائف التوج  م نحو االكتف  اء ال  ذائر

ين، فتوفر األنش               طة ض               من مجاالت  فرص تطوير المهارات الالزمة لتمكي   القوى   STEM القرن الحادي والعرس               ر

ي هذا القرن
 
  .العاملة ف

ي يبت  عليها مدخل  ومن أهم  
 : STEMاألهداف التر

للمتعلمي   بفص            ول العلوم عىل حل المش            تالت الرياض            ية والهندس            ية من خالل توظيف تهيئة الفرص ال افية  - 1

ي ضوء التتامل بي   المجاالت األربعة. 
 
 األنشطة العلمية ف

ي تنمية أنما  متعددة  - 2
 
وعات العملية وما يرتبط بها من ابتتارات تقنية وهندس      يةب مما يس      هم ف التعامل مع المرس      ر

 من التفكت  لديهم. 

وعات.  ممارسة فنيات - 3 ونية والمرسر  التقويم المستمر والواقغي القائم عىل ملفات اإلنجاز اإللكتر

ي مجاالت العلوم والتقنية  - 4
 
ي مع الباحثي   وأس     اتذة الجامعات والمختص     ي   والفنيي   ف

وئ  التواص     ل المبارسر أو اإللكتر

 . ي
 . Conner(2013) والهندسة والرياضيات لالستفادة من آرائهم العلمية والتطبي ر

 :  STEM مدخل خصائص

ي الدول الص     ناعية  STEMنش     أ مدخل    
 
نش     أ من حاجة اجتماعية اقتص     ادية نتيجة واقع األزمة االقتص     ادية العالمية ف

ة ي العقود األخت 
 
ى، ف ي من توفره عىل الجوانب التالية:   الكتا

 لذا فإن أهميتم تأئر

ي الحياةابتعاده عن التقليدية ، وتعليم الطالب كيفية تطبيق المنهج ال -
 
يمهم أيض   ا التفكت  اليومية، وتعل  علىمي ف

ي الذي يركز عىل التطبيقات الواقعية لحل المشتالت  الحسائا

ي يقوم بها الطالب بأنفسهم  -
ات، وينت ي أسلوب اإللقاء لتحل محلم التدريبات العملية التر

التقليل من المحاض 
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وبمساعدة معلم مدرب يقوم بتوجيههم فقط

ن خالل تطبيق األنش           طة العملية التطبيقية، وأنش           طة التكنولوجيا الرقمية وال مبيوترية، يعتمد عىل التعلم م -

ة عن طريق ة اليدوية، وأنش             طة التفكت  االكتش             اف وأنش             طة متمركزة حول الختا ، والتحري، وأنش             طة الختا

، واتخاذ القرار ي
، والمنط ر  العلىمي

ي أص بحت تهدد  -غالبا-برامجم نابعة  -
ين، والتر من األثار البيئية واالجتماعية واالقتص ادية للقرن الحادي والعرس ر

الطالب عىل االس      تعداد لهذا التحول ولمواجهة األمن العالىمي واالس      تقرار االقتص      ادي واالجتماغي بما يس      اعد 

 هذه التحديات. 

 فيما يىلي :  STEMخصائص  (2015المحسي   وخجا )كما يلخص 

ي تتاملها مع تطبيقاتها التكنولوجية -
 
 فهم المفاهيم العلمية ف

ي  -
 
 اكتساب مهارات التفكت  العلىمي واالبتتاري والفراغ

 المشتالت الرياضيةاكتساب مهارات الرياضيات األساسية ، وحل  -

 معرفة المفاهيم األساسية لعلم التصميم الهندني  -

 تنمية قدرات أداء األنشطة ذات الصلة بالتطبيقات الهندسية -

 لمعلم العلوم:  الزم اكسابها الSTEM مدخل متطلبات 

ي ومارشل        
ان إىل ثالثة  STEMمتطلبات تطبيق مدخل  (Stephanie, 2008)يناقش ستيفائ  محاور رئيسة ويشت 

ات كما يىلي   :للتغيت  من المنهج التقليدي إىل المنهج المتتامل الختا

ي الواقع. تغيتر رؤية تدريس العلوم والرياضيات -1
 
 : وذلر ليوائم تدرسيم داخل الفصول مع ما يحدث ف

  المدرسة:  -2
 
ي المعرفة  تغيتر طريقة تدريس العلوم والرياضيات ف

 
لعلمية اوذلر لتحويل الطالب اىل االنغماس ف

والمهارات والعادات العقلية ليقوموا بممارسة العلوم والبحث والتحري وحل المشتالت االبداعية والتفكت  العلىمي 

 . 

حيث تسغ اىل تحقيق فهم العلوم والرياضيات وتطبيقاتهما التكنولوجية من قبل  تغيتر الرؤية وأهداف التعليم:  -3

 جميع أفراد الشعب وليس لفئة من الصفوة العلمية فقط . 

ي كنظام ، التطوير  STEMمتطلبات مدخل ( 2014)بينما حددت مراد    
: التطوير المهت  ي أربعة متطلبات , وهي

 
ف

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81


  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                                 (   -  66 45) ص:  لثالثالبحث ا –الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

60 
ح  تصور                                    سبح   ي ضوء  المتوسطة للمرحلة معلمات العلومطوير األداء التدريسي لتلمقتر

 
 STEM مدخلمتطلبات ف

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

اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف
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 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١
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ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مجال مدخل 
 
ي ف
اتيجيات التطوير المهت  ي ، استر

 
ي من حيث المحتوى المعرف

، الدعم والمساندة للتطوير  STEMالمهت 

ي مجال 
 
ي ف
 . STEMالمهت 

  ضوء مدخل 
 
 : STEMدور المعلم العلوم ف

ي تيس         ت   STEMيتض         ح مما س         بق أن تطبيق مدخل    
 
يتطلب من معلم العلوم اىل جانب الدور األس         اني المتمثل ف

اتيجيات وطرائق ونماذج تدريس       ية  ي اس        تر
المعرفة وتش        جيع المتعلمي   عىل بنائها، فانم مطالب أيض        ا بتص        ميم وتبت 

ي حل المشتالت ، والتفكت  الناقد ، واالحتفاظ بالمعرفة ،  STEMتتسق ومسلمات 
 
، لتحقيق أهم أهدافم المتمثلة ف

 والفهم ، واالستخدام النشط للمعرفة ومهاراتها. 

ي ) ويرى    ي ضوء مدخل( أنم  2016القاسم وعست 
 
 بالمواصفات التالية :  STEM يجب أن يتصف معلم ف

ي عملية التعليم والتعلم -
 
  .أن يكون قادر عىل استخدام التقنيات الحديثة ف

 أن يتمتع بقدرات عقلية فائقة -

 التمتع باتجاهات إيجابية نحو طالبم -

نتأن يكون مدرب عىل تصميم ونرسر الصفحات  -   .التعليمية عتا اإلنتر

 أن يكون قادر عىل تصفح الموضوعات ذات الصلة بتخصصم من خالل  -

 أن يكون قادر شبتات المعلومات -

 .أن يكون قادر عىل إدارة العملية التعليمية الفعالة والمتفاعلة مع البيئة التكنولوجية -

ي حي   لخصت السبيل 
 
ي ضوء مدخل (2015) ف

 
: فيما  STEM مهام المعلم ف  يىلي

كة، ويتحقق ذلر بتخبار الطالب بما تتوقع منهم أن يحققوه أو ينجزوه  - ك أو بؤرة مشتر تزويد الطالب بتوجم مشتر

وع  من المرسر

وع الذي يقدمم الطالب بالحياة الواقعية ترابطم حقيقية، ويمكن تحقيق ذلر، من خالل عمل ربط  - ربط المرسر

ات الحياتية الواقعية، أو بربطم بما  ي الحياةلم بالختا
 
  .يتوقع أن تواجم هذه المجموعات ف

ي مجال اتخاذ القرارات وحل المشتالت، والتفاعل مع اآلخرين،  -
 
التيست  واتاحة الفرصة للطالب لتنمية مهاراتهم ف

ي سياقات تعليمية متنوعة
 
 وتعلم مفاهيم جديدة وتطبيقها، واستخدام معارفهم ومعلوماتهم ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اف عىل مشاري    ع تخرج الطالب - وعات من والعمل والتعاون مع اآلخرين ( اإلرسر ، وكضافة لما يحققم التعلم بالمرسر

وعات) ، فإنم يسمح للطالب بالتعاون مع المعلمي   والمجتمع األوسع،   ي التعلم بالمرسر
 
ء أساس ف ي

والذي هو نر

ي بمهارات التفكت  العليا لدى الطالب، ويت
ر
ي الرف

 
ح لهم فرص يكما إنم يركز عىل التعلم المستقل الذي يساعد ف

 اكتساب المعلومات عن وجهات نظر متعددة

ي سياقات حياتية حقيقية للتأكد أن كامل  -
 
ائط الفيديو، والبحث ف امج ال مبيوترية، ورسر استخدام التقنية والتا

ي 
 عىل العمل الجماغي والتعاوئ 

كت  
ة المأمولة من التعلم قد تم اكتسابها مع التر  .الختا

  ضوء مدخل متطلبات التطوير األداء التد
 
 : STEMريس  لمعلم العلوم ف

ي مدخل   
 
 بناء القدرة لدى معلم العلوم عىل التطوير المستمر، حيث أشار  STEM يتطلب تطوير األداء التدريسي ف

لعدد من متطلبات التطوير التدريسي لمعلىمي العلوم والرياضيات ،  (Nadelson, et. al,2013)ناديلسون وآخرون 

 من أهمها: 

  اتيجياتاستخدام ي تدريس العلوم والرياضيات.  استر
 
 حديثة ف

  . ات المهنية للخريجي   الجدد من المعلمي    اكتشاف االتجاهات والختا

  .ي مجال العلوم والرياضيات
 
 ترقية وزيادة الدورات التدريبية للطلبة الجامعيي   ف

 ي تؤهل معلىمي العلوم والرياض              يا
ورة المراجعة الدورية للمناهج والمقررات التر د من جو ض 

َّ
دتها ت للتدريس حتر ُيتأك

ي تأهيل معلىمي مدخل 
 
 . STEMف

  .بوي  تعزيز التواصل المستمر والمواءمة بي   مخرجات ال ليات والميدان التر

    

 ثانًيا: الدراسات الساوقة:   

، والحاجة اىل تطوير األداء التدريس        ي لمعلم    
تناولت العديد من الدراس        ات اهمية تطوير األداء التدريس        ي للمعلمي  

ي ضوء مدخل  
 
:   STEMالعلوم ف  ، نوردها فيما يىلي

ح لتطوير األداء التدريس       ي لمعلىمي العلوم وفق معايت  2010دراس       ة عيس        و محس       ن)    
ي وض       عت تص       ور مقتر

( التر

ي المرحلة األس          اس          ية بمحافظة غزة، وقد تم تص          ميم اس          تبانة تم التأكد من ص          دقها وثباتها ، ومن ثم تم  الجودة
 
ف

ي 106تطبيقه  ا عىل عين  ة من )
( معلم ومعلم  ة بم  دارس وك  ال  ة الغوث بمح  افظ  ة غزة ، وق  د أك  دت النت  ائج وجود ت  دئ 
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 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل          ون ساعة أو فتر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016).         الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مستوى األداء التدريسي لمعلىمي العلوم. 
 
 بنسبة عالية ف

ي 2017س  ة الش  يخ) وهدفت درا   
 
ح لتطوير األداء التدريس  ي لمعلىمي العلوم بالمرحلة االعدادية ف

(  لوض  ع تص  ور مقتر

،  STEMض                وء معايت  توجم  ، حيث قام الباحث باعداد قائمة بالمعايت  الالزمة لتقويم األداء التدريس                ي للمعلمي  

ات األداء التدريس        ي الالزم توفرها لديهم، ومن ثم تحد
ا تم تقديوقائمة بمؤرسر ، وأخت  م يد مس        توى أداءهم التدريس        ي

ح ، وقد أش     ارت النتائج اىل أن معظم المعلمي   يمارس     ون األداء التقليدي داخل الفص     ول الدراس     ية، دون 
تص     ور مقتر

ي ض      وء 
 
بية ف اتيجيات حديثة، وأوص      ت الدراس      ة بأهمية تطوير برامج ومقررات كليات التر اس      تخدام أي طرق أو اس      تر

 . STEMتوجم 

( اىل تح دي د االحتي اج ات الت دريبي ة لمعلىمي المرحل ة الث انوي ة الالزم ة لتطبيق 2017وه دف ت دراس                 ة مص                ط   )    

امج التدريبية الالزمة  (STEM)مدخل العلوم والتكنولوجيا والهندس           ة والرياض           يات ح لحزمة التا
واعداد تص           ور مقتر

، واقت،            ت الدراس            ة عىل عينة  ي
لتطبيق هذا المدخل. ولتحقيق هذه األهداف اس            تخدم الباحث المنهج الوص              

( معلما ومعلمة ، وتمثلت أداة 123عش وائية من معلىمي المدارس التجريبية والخاص ة بمحافظة االس كندرية وبلغت )

ي 
 
امج التدريبية الالزمة 71اس     تبانة مكونة من )الدراس     ة ف ح لحزمة من التا

ا قدمت الدراس     ة تص     ور مقتر ( فقرة ، وأخت 

حة واليات تفعيلها ، وقد  امج التدريبية المقتر لتطبيق هذا المدخل يتض                من منطلقاتم وأهدافم وطبيعتم وحزمة التا

ح، وتنفيذه وتقويمم اشتل مس ي التصور المقتر
 تمر لضمان نجاحم وتطويره. أوصت الدراسة بتبت 

ي التخطيط للتعليم وفق مدخل  (2018وهدفت دراس    ة يوس    ف )  
 
ي ف ي تنمية القيم  STEMلقياس أثر برنامج تدريتا

 
ف

ي ذي المجموعة   ومعتقداتهم نحو المدخلب تم تطبيق التص         ميم التجريتا
العلمية للعلوم والرياض         يات لدى المعلمي  

، الواح   دة ، من خالل تطبيق برن   امج ت   د ي ومقي   اس لتق   دير القيم   ة العلمي   ة للعلوم والري   اض                ي   ات ل   دى المعلمي   ريتا

 لمعتقداتهم حول مدخل 
ً
ِبقت، STEMومقياس           ا

ُ
 بالدمام . وأس           فرت النتائج عن فاعلية 25عىل )األدوات  ط

ً
( معلما

ي تنمية القيمة العلمية للعلوم والرياض                يات، وكذلر معتقدات المعلمي   حول 
 
ي ف نامج التدريتا دخل ، وأوىص المالتا

ي مجال المدخل ، واالهتمام بمعتقدات المعلمي   حول 
 
امج التدريبية للمعلمي   ف ورة تص     ميم وتنفيذ التا الباحث ب،      

امج الت  دريبي  ة، وكجراء المزي  د من ال  دراس                  ات عن ت  دري  ب المعلمي   حول م  دخ  ل  الم  دخ  ل عن  د تص                ميم وتنفي  ذ التا

STEM . 

ي  STEMلمعرفة كيفية تحقيق فهم أفض        ل لدى المعلمي   عن برامج  (DeBiase,2016وهدفت دراس        ة ديباس)   
 
ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المدارس األمريكية، إلعداد قوى عاملة مؤهلة ومدربة ومتوافقة مع احتياجات س            وق العمل، كما اس            تهدفت إعداد 

ي ، وتم تطبيق االس                تبي    ان    اتSTEMالمعلمي   ب    الم    دارس األمريكي    ة، وت    دريبهم عىل من    اهج  تبع المنهج التجريتا
ُ
 ، ا

ي إع                        داد 
 
ح فاعليتم ف ي المقتر نامج التدريتا ب و تحليل الوثائق ، وقد أثبت التا

والمقابالت الش       خص       ية مع المعل                        مي  

ورة اعتماد برامج أكاديمية بتليات إعداد المعلمي   عىل برامج  ، وأوصت ب،   .  STEMالمعلمي   العاملي  

 

ات التطوير المن ي لمعلم     ات العلوم ( ب     دراس                     ة ه     دف     ت إىل تقص ي احتي     اج      2015كم     ا ق     ام     ت العب     دالكريم )

ي توجم العلوم والتقنية والهندس      ة والرياض      يات
 
اتيجيات التقويم من أجل التعلم ف ،وقد أظهرت نتائج  STEM االس      تر

اتيجيات التق ويم م ن أج ل  المعالجة اإلحصائية وج ود ف روق ذات داللة إحصائي ة ب ي   ممارس ة معلم ات العل وم االستر

ة، ولك ن وج دت ف روق ذات داللة إحصائي ة ب ي   التعل م ال مختلفة حس ب متغي ر المرحلة الت ت تدرس ها أو س نوات الختا

ي الص ف، لصال ح الص ف ذو ع دد طالب ات أق ل
 
  المعلمات تع زى لمتغت  متوس ط ع دد الطالب ات ف

ي ضوء اتجاه تتامللتقديم تصور آللية التطوير  (: 2015وهدفت دراسة المحيسن وخجا )   
 
ي لمعلىمي العلوم ف

 المهت 

STEM واس   تند التص   ور إىل أربعة مبادئ أس   اس   ية ، ي التحليىلي
ي مجال ، وطبق المنهج الوص     

 
. وحاولت إلقاء STEMف

ي ض             وء اتجاه تتامل العلوم والتقنية والهندس             ة والرياض             يات 
 
ي لمعلىمي العلوم ف

 الض             وء عىل مجال التطوير المهت 

STEM ي تعليم العلومكاتجاه معاض
 
 . ف

  STEM بدراس              ة هدفت إىل معرفة الدافع لتحس              ي   التعليم بواس              طة نموذج ,Knewoles) 2015(كما قام نولز      

ي تقييم الرياض يات 
 
واآلثار البيئية واالجتماعية واالس تقرار االقتص ادي، ومس اعدة الطالب عىل تحقيق درجات عالية ف

طالب لمواجهة االس             تعداد للتحول العامىلي وكيفية عملية دمج العلوم والعلوم وتوض             يح مدى مس             اعدة المربي   لل

ي تتطلب جيال جديدا 
ي س   ياقات حقيقية يمكن أن تمثل التحديات العالمية التر

 
والتكنولوجيا والهندس   ة والرياض   يات ف

اء لنموذج  ي لتعليم  STEM، وقد أظهرت نتائج الدراس        ة أن التعليم بواس        طة STEM من الختا
يوفر األس        اس المنط ر

  .المفاهيم

ا     ( عىل ض         رورة التطوي         ر والتدري         ب المستمر للمعل         م لالرتقاء ب         م، Avalos (2011,أكدت دراس         ة أفال         وس وأخت 

ي 
  .واالهتمام بمصادر التطوي ر، وأس اليب التعلي م والتعل م، والتوج م لالتج اه التعاوئ 
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدراس     ة الحالية ، من خالل تدعيم االطار النظري وبناء تمت االس     تفادة من البحو وقد    
 
ث والدراس     ات الس     ابقة ف

اختيار األس     اليب اإلحص     ائية المناس     بة ألداة البحث، ، و  STEMاداة ومادة الدراس     ة ، واعداد قائمة متطلبات مدخل 

 ومناقشة النتائج . 

 منهج الدراسة وإجراءاتها

   : ي
 ويتضمن اآلئر

 منهج الدراسة: 

ي التحليىلي تبنت الدراس   ة     
الذي يعت  بجمع المعلومات وتص   نيفها من البحوث والدراس   ات الس   ابقة  المنهج الوص     

ح .   ذات الصلة بموضوع البحث لتصميم أداة البحث ومن ثم بناء التصور المقتر

  مجتمع الدراسة: 

ي جميع معلمات العلوم للمرحلة المتوس           طة بمكة ا    
 
 لمكرمة بالمملكة العربية الس           عوديةتمثل مجتمع الدراس           ة ف

 ـه.. 1441-1440للعام الدراني 

  : عينة الدراسة

ي جميع معلمات العلوم للمرحلة المتوس     طة بمكة المكرمة بالمملكة    
 
تطابقت عينة الدراس     ة مع مجتمعها، وتمثل ف

 ـه. 1441-1440العربية السعودية للعام الدراني 

 أداة الدراسة : 

ي ضوء  تم تصميملتحقيق أهداف الدراسة    
 
قائمة بالمتطلبات الالزم اكسابها لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ف

ي ضوءها. STEMمدخل 
 
ح ف ي سيتم وضع التصور المقتر

 .والتر

 االجاوة عن أسئلة الدراسة : 

 حاولت الدراسة الحالية االجابة عن السؤال الرئيس التاىلي : 

  ضووووووووووووووء متطلبات   حما التصوووووووووووووور المقتر     
 
لتطوير األداء التدريسووووووووووووو  لمعلمات العلوم والمرحلة المتوسوووووووووووووطة ف

 ؟  STEM مدخل
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ولإلجابة عىل السؤال الرئيس تطلب االجابة عىل األسئلة الفرعية التالية :    

 االجاوة عن السؤال األول : 

 السؤال األول والذي ينص عىل : عن لإلجابة    

 الالزم اكسابها لمعلمات العلوم للمرحلة المتوسطة ؟ STEMما متطلبات مدخل   

ي قائمة بمتطلبات مدخل  تم تص     ميمولالجابة عىل هذا الس     ؤال    
 
وقد تم اعدادها  ،STEMأداة الدراس     ة والمتمثلة ف

 وفق الخطوات اآلتية: 

 خطوات تصميم أداة الدراسة : 

الالزم اكس           ابها لمعلمات العلوم  STEMمدخل  متطلباتهدفت للكش           ف عن أبرز تحديد الهدف من القائمة :  -1

ح الكساب المعلمات تلر المتطلبات بهدف الخروج بالمرحلة المتوسطة ب  .  بالتصور المقتر

ي تصميم قائمة  تحديد مصادر بناء القائمة :  -2
 
:  STEMمتطلبات مدخل اعتمد ف ي

 عىل ما يأئر

  ي مراجعة األدبيات والدراسات السابقة
 (2018يوسف ،)، ومنها:  STEMقائمة ألهم متطلبات مدخل  اعدتالتر

 ( . 2015 المحيسن وخجا،، )( DeBiase, 2016)،( 2017مصط   ،(، )2017)الشيخ، ،

  .أهداف تدريس العلوم العامة والخاصة للمرحلة المتوسطة 

  .ي تدريس العلوم للمرحلة المتوسطة
 
 االتجاهات الحديثة ف

   ( : نت أربعة متطلبات رئيسة، وهي
 تدريس وأهداف رؤية،  رؤية جديدة لتدريس العلوموقد تم اعداد القائمة وتضم ة

اتيجيات وطرق التدريس العلوم،  العلوم كل متطلب   االتص   ال (، ويندرج تحت البيئة التعليمية لتدريس العلوم،  اس   تر

 ( عبارة . 30رئيسي عدد من المهارات الفرعية بلغت )

 : حساب صدق األداة 

بية وتدريس العلوم، ألخذ     اء التر مي   المختص  ي   من ختا
س
لحس  اب ص  دق القائمة تم عرض  ها عىل مجموعة من المحت

ي ض     وء مالحظات  أراءهم من حيث درجة األهمية، ومدى التض     مي   أو االرتبا ، ومدى
 
وض     وح ص     ياغة العبارات، وف

حة، من حذف واض      افة واعادة ص      ياغة ، وعليم مي   تم اجراء بعض التعديالت المقتر
س
ة القائمة جاهز  أص      بحت المحت

ي صورتها النهائية )ملحق 
 
 (.  1ف
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فية ماهي 
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف
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 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ض 

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 قيم معامالت االرتباط بير  محاور القائمة المهارات مع الدرجة الكلية. :  (1الجدول رقم )

 معامل االرتباط مع األداة الكلية محاور أداة البحث م

 **0,574 رؤية جديدة لتدريس العلوم -1

 **0,515 العلوم تدريس وأهداف رؤية -2

اتيجيات وطرق التدريس العلوم -3  **0,547 استر

 **0,671 البيئة التعليمية لتدريس العلوم -4

 **0,563 األداة الكلية

 (. 0,05** االرتباط دال عند مستوى )

س   ون لص   دق االتس   اق الداخىلي لقائمة1يتض   ح من الجدول )  STEMمدخل  مهارات ( أن قيم معامل ارتبا  بت 

( تؤك  د 0,05( ، وهي قيم ارتب  ا  دال  ة عن  د )0,563( ب وبلغ  ت درج  ة األداة ال لي  ة )0,671( و )0,502تراوح  ت بي   )

ي جمع البيانات. يمكن األداة، حيث  عىل صدق
 
 الوثوق بها ف

 حساب الثبات : 

ي حالة إعادة تطبيقها مرة أخرى ،     
 
 العبارات المكونة تعطي نتائج مس     تقرة وثابتة، وال تتغت  ة ف

 ة
يقص     د بـبات األداة أن

ا  فمعامل الثبات ل ل محور من محاور القائمة باس    تخدام معامل ألمن ثبات القائمة من خالل حس    اب تم التأكد وقد 

 ( نتائج التحليل: 2كرونباخ، ويبي   الجدول رقم )

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل محور من محاور القائمة واألداة الكلية.  (2الجدول رقم )

 معامل الثبات عدد الفقرات محاور أداة البحث م

 0,72 10 رؤية جديدة لتدريس العلوم -1

 0,79 7 العلوم تدريس وأهداف رؤية -2

اتيجيات وطرق التدريس العلوم -3  0,78 7 استر

 0,72 6 البيئة التعليمية لتدريس العلوم -4

 0,75 30  األداة الكلية 

 

( 0,70تراوحت بي   ) قائمة المهارات( أن قيم معامل ألفا كرونباخ لحس        اب الثبات لمحاور 2يتض        ح من الجدول )    

بـب   ات مقبول يؤك   د بط   اق   ة المالحظ   ة ( ب مم   ا ي   دل عىل تمتع 0,75( ب بينم   ا بلل الثب   ات ال ىلي ألداة البح   ث )0,81و)
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ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ج                   اهزة لقياس ما وض   عت من أج                   لم،  STEMص   الحيتها لجمع البيانات. وبذلر أص   بحت قائمة متطلبات مدخل 

 (. 1ملحق رقم )

 :  
 
 االجاوة عن السؤال الثان

ي والذي ينص عىل : عن جابة لإل 
 السؤال الثائ 

ح      ضوء متطلبات  ما محتوى التصور المقتر
 
لتطوير األداء التدريس  لمعلمات العلوم والمرحلة المتوسطة ف

 ؟ STEM مدخل

ح الكس  اب معلمات العلوم للمرحلة المتوس  طة متطلبات مدخل  ولإلجابة عىل هذا الس  ؤال    تم اعداد التص  ور المقتر

STEM  :وفق الخطوات اآلتية 

  ضوء متطلبات مدخل 
 
ح لتطوير األداء التدريس  للمعلمات ف  : STEMخطوات اعداد التصور المقتر

ح وفق الخطوات اآلتية:      تم اعداد التصور المقتر

ح :  - 1  تم اعداده من قبل الباحثة. تحديد القائمير  بإعداد التصور المقتر

ح:  - 2 ي تحديد الفئة المسوووووووتهدفة من تطبير التصوووووووور المقتر
 
مدينة معلمات العلوم للمرحلة المتوس        طة ب وتتمثل ف

 مكة المكرمة . 

ح:  -3 ي ض        وء متطلبات  تحديد اسوووووووم التصوووووووور المقتر
 
تطوير األداء التدريس        ي لمعلمات العلوم للمرحلة المتوس        طة ف

 .   STEM مدخل

وذلر من خالل تحديد الحالة الراهنة، وهي تطوير مس                توى العلوم : تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات  -4

ي ض                وء متطلبات مدخل
 
، وعليم تم تحديد  STEM األداء التدريس                ي لمعلمات العلوم للمرحلة المتوس                طة ف

 ( مهارة فرعية . 30( مهارات رئيسة يندرج تحتها )4المتطلبات الرئيسة والفرعية البالل عددها )

ح: تحديد المنطلقات ال -5   عليها التصور المقتر
  بت 

ي :  تر
يدها فيما يأئر

 ة
 ويمكن تحد

  ي
 
ي ت   دفع المتعلم إىل حف  المعلوم   ات، مم   ا ينتج عنه   ا س                لبي   ة المتعلم ف

نب   ذ طرق الت   دريس التقلي   دي   ة التر

 .  الموقف التدريسي

 الدوافع والمعتقدات جزء ال يتجزأ من اإلدراك. 

  مدخلSTEM  بوية الحديثة اإلص  الحية. من التوجهات التر
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اءة ومنفتحة
ّ
 .التعلم عملية بن

 التفاعل االجتماغي أمر أساني لزيادة المعرفة. 

  اتيجي  ات التعليم ينطلق من ات الس                ي  اقي  ة المع  ارف واالس                تر أن تت  ام  ل العلوم والتقني  ة والهن  دس                  ة والختا

ي رفع كفاءة مخرجات التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية الس         عودية  STEMوالرياض         يات 
 
يس         هم ف

(2030 .) 

ح:  - 6 اكساب معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة متطلبات مدخل  وي  هدف اىلتحديد الهدف العام للتصور المقتر

STEM 

ح:  - 7 ح أن تكون معلمات العلوم  تحديد األهداف الفرعية للتصووووووووووووووور المقتر ي المقتر نامج التدريتا ي نهاية التا
 
ع ف
 ة
 يتوق

 ، وذلر من خالل:  STEMقادرات عىل اكتساب متطلبات مدخل 

  التعريف بمدخلSTEM 

 تحديد رؤية ونظرة جديدة لتدريس العلوم 

 العلوم لتدريس حديثة وأهداف رؤية صياغة  

  اتيجيات وطرق التدريس العلومتطبيق   استر

 البيئة التعليمية المناسبة لتطبيق تدريس العلومئة تهي  

ح:  - 8   التصور المقتر
 
 تحديد األساليب التدريبية ف

ح   ي تتناسب مع تحقيق أهدافم ومتطلبات مدخل  تضمن التصور المقتر
 STEMمجموعة من األساليب التدريبية التر

ة،  حة )المحاض  ي العملية التدريبية، ومن أبرز األس             اليب المقتر
 
ب بما يتيح للمعلمات المتدربات المش             اركة بتيجابية ف

، حل ي
، العصف الذهت  ي

وعات ،ورش العمل(.  المناقشة ، العمل التعاوئ   المشتالت، المرسر

ح:  - 9   التصور المقتر
 
 تحديد األنشطة المتضمنة ف

األنش          طة التدريبية ، مثل )أنش          طة فردية، أنش          طة جماعية ، أنش          طة  ح مجموعة منكما تض          من التص          ور المقتر     

 (. Power Pointاستقصائية، أنشطة تطبيقية ، عروض تقديمية )

ح:  -10  تحديد الوسائل والتقنيات التعليمية المناسبة للتصور المقتر

ح، مثل )جهاز الحاس  وب، جهاز     اح مجموعة من الوس  ائل والتقنيات المعينة والالزمة لتطبيق التص  ور المقتر تم اقتر

(، السبورة التفاعلية، أقالم ملونة، أوراق عمل لتنفيذ األنشطة )الفردية، والتعاونية(، أسطوانات Projectorالعرض )

(CD .) 
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ا -11
 
ح: تحديد أساليب التقويم المتبعة ف  لتصور المقتر

ي يمكن االس          تعانة بها لتقويم المتدربي   ، مثل ) المالحظة، التطبيقات، 
تم وض          ع مجموعة من أس          اليب التقويم التر

قران(. 
ٌ
ة، المناقشة، تقويم األ  التقويم البديل، االختبارات القصت 

ح:  -12  ضبط التصور المقتر

ح عىل مجموع   ة من  من ال    ي تم عرض التص                ور المقتر
 
اء ف بي   ة وطرق ت   دريس العلوم ختا م ، وأخ   ذ أرائه مج   ال التر

حاتهم ،  د مما يىلي :  وذلرومقتر
ُّ
 للتأك

  .سالمة األهداف المصاغة وكمتانية تحقيقها وشمولها ل ل العناض 

  .ح  مناسبة طرق وأساليب التدريس لتحقيق أهداف التصور المقتر

  .ح  منابةة تنظيم المحتوى ومحاوره ألهداف التصور المقتر

  .حة  مناسبة األنشطة والوسائل المقتر

   .مناسبة أدوات التقويم 

ح جاهز  تم اجراء كافةوقد     . وبذلر أص           بح التص           ور المقتر ي نامج التدريتا مون عىل التا
س
ي أبداها المحت

المالحظات التر

ي من أسئلة الدراسة وبذلر(. 2للتطبيق . ملحق رقم )
 تمت االجابة عن السؤال الثائ 

 االجابة عىل األسئلة الفرعية تم االجابة عىل السؤال الرئيس للدراسة . ومن خالل 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : 

، وقد اس                تخدمت المعالجات (SPSS)البيانات باس                تخدام برنامج تم عالج      ي
ا للتحليل اإلحص                ائ 

ً
ب وذلر تمهيد

 اإلحصائية اآلتية: 

سون ارتبا  معامل -1  . STEMمدخل  مهاراتلقائمة  الداخىلي  االتساق صدق لحساب معامل بت 

 . STEMمدخل  مهاراتقائمة  لمحاور الثبات معامالت لحسابثبات ألفا كرونباخ  معامل -2

 مناقشة نتائج الدراسة : 

 من خالل تحليل النتائج وفق األساليب االحصائية توصل الدراسة للنتائج التالية:    

ي ض           وء مدخل  -
 
قدمت الدراس           ة قائمة بأهم المتطلبات الالزم اكس           ابها لمعلمات العلوم للمرحلة المتوس           طة ف

STEM  . ي مجال تطوير األداء التدريسي لهن
 
ي يمكن االستفادة منها ف

 والتر
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ح  تصور                                    سبح   ي ضوء  المتوسطة للمرحلة معلمات العلومطوير األداء التدريسي لتلمقتر

 
 STEM مدخلمتطلبات ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ح ل - ي ضوء STEMمدخل تم بناء التصور المقتر
 
 الم    تعلم ًيكِون و  النظرية البنائية، ف

 ة
ي تعن    ت أن

الخاصة  معارف    مالتر

ات      م ي الم      تعلم وُيحّول  بداخلم، إما اشتل فردي أو مجتمغي بن      اء ع      ىل معارف      م الحالي      ة وختا
السابقةب حيث ينت ر

خذ المعلوم ات وًيكِون الفرض يات
ّ
  ويت

ً
 .عىل بنيتم المعرفية القرارات معتمدا

ي تنمية التفكت  ا -
 
ح ف ي التص         ور المقتر

 
لهن  لناقد لدى المعلمات, واتاحة الفرص         ةتس         اهم اإلجراءات المعتمدة ف

ي 
 
اء، واالس         تفادة من التغذية الراجعة حول كل فكرة مطروحة ب ف

 ة
لمناقش         ة األفتار وكبداء التعليقات والنقد البن

 حي   ال يوفر التعليم التقليدي هذه الفرصة. 

ح  بناء الموقف التدريبية تس            توجب تفعيل العقل للوص            ول إىل  - ي القرار المنتض            من التص            ور المقتر
 
اس            ب ف

م ة 
َ
المواقف المختلفةب بما يس                 اعد المعلمات من إدراك المش                تالت المطروحة من جوانبها المختلفةب ومن ث

ي اشأنها. 
 اتخاذ قرار منط ر

ح المعلمات عىل توليد أفتار إبداعية، وتعزيز رغباتهن لمعالجة المشتالت  -  يشجع التصور المقتر

 

مداركهن وتطوير بنيتهن المعرفية، واكتش                 اف التفاص                يل المختلفة بأس                 اليب غت  مألوفةب لتوس                يع  -

 للموضوعات المطروحة. 

ي  -
 
ح المعلمات عىل تطوير مهاراتهن التقنية، وكيفية اس            تخدامها واإلس            تفادة منها ف يحث التص            ور المقتر

 المواقف الحياتية والتعليمية ، وكيفية التغلب عىل الصعوبات المصاحبة الستخدامها. 

ي تدريس العلوم  يركز  -
 
ي تتطلب عمليات علمية تماشيا مع االتجاهات الحديثة ف

عىل األنشطة التجريبية التر

 ، كالمالحظة، والقياس، والتصنيف، واستخدام األرقام وتعميم النتائج. 

ات ومواجه   ة الكثت  من   - ي تنىّمي مه   ارات التع   اون واالتص                   الب وتب   ادل الختا
يركز عىل تنوُّع األنش                ط   ة التر

ي تتطلب إتقان تلر المهارات . المو 
 اقف التر

ا عديدة للتدريب عىل مهارات مدخل  - ح للمعلمات فرص          ً ، وذلر من STEMتوفر أنش          طة التص          ور المقتر

عات العلمية.  ي والمرسر
 خالل العمل التعاوئ 

ي اهتمت بأهمية تطوير األ    
ي توص         لت إليها بعض الدراس         ات الس         ابقة التر

داء وتتفق هذه نتائج مع النتائج التر

ي ض  وء مدخل 
 
( ، )مص  ط   2017( ،)الش  يخ، 2018, ومنها دراس  ة )يوس  ف ،STEMالتدريس  ي لمعلم العلوم ف

،2017(، )DeBiase, 2016  ،2015( ، )المحيسن وخجا . ) 
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 STEM مدخلمتطلبات ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حات:   التوصيات والمقتر

ي ضوء النتائج السابقة تم وضع التوصيات التالية :    
 
 وف

ح عىل معلمات الع -1 ي تطبيق التص   ور المقتر
 
 لوم بالمرحلة المتوس   طة بهدف رفع مس   توى ادئهن التدريس   ي ف

 STEMضوء متطلبات مدخل 

حتها الدراسة الحالية.  STEMاالستفادة من قائمة متطلبات مدخل  -2 ي اقتر
 التر

ي تنمي  ة مه  ارات م  دخ  ل  -3
 
ح ف ي مقتر ل  دى معلم  ات العلوم  STEMاجراء دراس                 ة حول ف  اعلي  ة برن  امج ت  دريتا

 للمرحلة الثانوية. 

 عالقتم بالتحصيل الدراني لدى طالب المرحلة المتوسطة.  STEMاجراء دراسة عن فاعلية مدخل  -4

 المراجع

وك.) ي رؤية( . 2018أبو زيد، أحمد متا
 .  2018/ 1/ 4.  2030 المعلم ومهنة التعليم ف 

امج (. 2012أب و النص ر، مدحت.) ي ب . عم ان، المجموع ة العربي ة للتدر التدريبي ةمراح ل العملي ة التدريبي ة تخطيط وتنفي ذ وتق ويم التا

 .والنش ر

، زيد .) جاع بتاري    خ التفكت  الهندني ومستقبل الغرفة الصفية( . 2015جتا  /www. Technoecho.net  :ه 1440/ 3/ 13. تم االستر

ي الرس                  ائ    ل الج    امعي    ة( . 2013زين ال    دين ، محم    د مج    اه    د )
ح ف  نرس              ر بموقع : ،  2013، ابري    ل  أس                  الي    ب بن    اء التص              ور المقتر

http:/cut.us/iJMa9  جاع بتاري    خ  ـه . 1440/ 4/ 12تم االستر

ي تطوير تعليم العلوم: دراس          ة STEMأهمية مدارس العلوم والتقنية والهندس          ة والرياض          يات "(. 2015الس          بيل، مي عمر عبدالعزيز )
 
" ف

ي إع  داد المعلم. المؤتمر العلىمي الرابع 
 
ين نظري  ة ف ي للجمعي  ة والعرس              ر

 
الم،              ي  ة للمن  اهج وطرق الت  دريس )برامج إع  داد المعلمي   ف

( ، القاهرة: الجمعية الم،ية للمناهج وطرق التدريس،   . 278 - 254الجامعات من أجل التمت  

( . ،(. أبعاد التنمية المهنية معلىمي التعليم قبل الجامغي بي   النظرية والممارسة، 2002سليم ، محمد األصمغي المركز  مجلة البحث العلىمي

بوية والتنمية   . 39-18، القاهرة ، القومي للبحوث التر

ي ض وء المعايت  المهنية المعاضة(. 2006الس يد، عماد حس ن.)
س الة ماجستت  . ر تصور مق رح لتطوي ر أداء معلم ت التعلي م الثان وي الصناع ت ف 

بية اشبي   الكوم. جامع ة المنوفية . 
 غ ر منش ورة. كلية التر

اجاع بتاري    خ  STEM Education( 2030) تفوق وتوافق رؤية الحاض  للمستقبل مع أهداف(: 2017مها، ) الشمري ، تم االستر

 ـه، نرسر بموقع : 1440/ 3/ 11

on-jazirah.com/2017/20170115/wz1.htm#service-http://www.al 
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 STEM مدخلمتطلبات ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، فهد يحت  ) ي
ح لتنمية مهارات األداء (. 2012الش         هرائ  ي مقتر ي ض         وء متطلباتبرنامج تدريتا

ياء بالمرحلة الثانوية ف   التدريس         ي لمعلىمي الفت  

بية، المملكة العربية التتامل بي   العلوم والرياض              يات والتقنية . )رس              الة ماجس              تت  غت  منش              ورة(، جامعة الملر خالد، كلية التر

 . 12-11,السعودية

ح لتطوير األداء التدريسي 2017الشيخ، عبد الرؤوف مصط   .)
ي ضوء معايت  توجم  (. تصور مقتر

 
لمعلىمي العلوم بالمرحلة االعدادية ف

STEM  ،بية العلمية  . 137-190، (7)20، 2017، ، م،مجلة التر

جاع بتاري    خ  stem(. 2016صالح، إبراهيم حسن .)  .ـه نرسر بموقع : 1440/ 3/ 11العلوم التطبيقية. تم االستر

:http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=523 

ين(. 2013الصالح، بدر بن عبد، ) ي زمننا -مهارات القرن الحادي والعرسر
  .الرياض: جامعة الملر سعود ،التعلم للحياة ف 

ي توج م العلوم  2015العب دالكريم، إيم ان عمر. )
 
اتيجي ات التقويم من أج ل التعلم ف (. احتي اج ات التطوير المن ي لمعلم ات العلوم االس              تر

ي تعليم وتعلم العلوم والرياض   يات(، الرياض،  ، ورقة عمل مقدمة إىل المؤتمر األول .STEMوالتقنية والهندس   ة والرياض   يات
) التمت   ف 

 . بية السعوديةالمملكة العر 

ي المرحلة 2010عيس، حازم زكي و محسن، رفيق عبدالرحمن. )
 
ح لطوير األداء التدريسي لمعلىمي العلوم وفق معايت  الجودة ف

(. تصور مقتر

 .  189-147(، 1)18، يناير،  مجلة الجامعة االسالمية بغزةاألساسية بمحافظة غزة، 

ي 2012عيس ل، محمد أحم د. ) ي ضوء المعايت  ( . برنام ج تدريتا
 
بية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ف مق رح لتطوي ر األداء التدريس ت لمعلىمي التر

بوية والنفسيةالمهنية لجودة األداء.،   .404-363(، 4)13، البحرين، مجلة العلوم التر

ي، محمد بن مفرح. ) ي ضوء المناخات ال(.  2016القاسم، وجيم بن قاسم وعست 
. القاهرة ، دار روابط للنرسر عالميةالمناهج الدراسية ف 

 .وتقنية المعلومات 

ي المملكة العربي ة الس عودية (. 2017القطيم، أسم اء محم د.)
تب ، مكرؤي ة ح ول التتام ل ب ن مؤتمرات وبرام ج إع داد المعلم وتنميت م ف 

ي ل دول الخليج،  بية الع رئا
 .  18-4التر

ي ض وء اتجاه تتامل العلوم والتقنية والهندس ة 2015المحيس ن، إبراهيم عبد ، وخجا، بارعة بهجت. )
 
ي لمعلىمي العلوم ف

(. التطوير المهت 

ي تعليم وتعلم العلوم والرياض  يات األول. STEMوالرياض  يات 
 
ي تطوير تعليم العلوم والري. مؤتمر التمت   ف

ي ف 
اض  يات، مركز التمت   البحت 

 . 37-13: الملر سعودجامعة 

ي ض   وء 2014مراد، س   هام الس   يد ص   الح .)
 
ياء بالمرحلة الثانوية ف ي لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات الفت   نامج تدريتا ح لتا

(. تص   ور مقتر

مجلة بمدينة حائل بالمملكة العربية الس              عودية.  STEMمبادئ ومتطلبات التتامل بي   العلوم والتقنية والهندس              ة والرياض              يات 

بية وعلم النفسد ي التر
 . 50 - 17، 56، راسات عربية ف 

 ، امج التدريبية الالزمة لتطبيق مدخل العلوم والتكنولوجيات  (. 2017. )عبد القادر أيمن مصط   مصط   ح لحزمة من التا
تصور مقتر

ي ضوء االحتياجات التدريبية لمعلىمي المرحلة الثانوية،    (STEM)والهندية والرياضيات
 
بوية المتخصصة،ف ،  2017المجلة الدولية التر

6(6) ،184-167 . 

بية (. 2015المؤتمر العلىمي )  .  10/ 7-5، ,جامع ة المل ر س عودمعل م المستقبل: إع داده وتطويره. كلي ة التر

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=523
http://education.arab.macam.ac.il/authors/2696
http://www.iijoe.org/index.php/en/home/61-the-i
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 STEM مدخلمتطلبات ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية ,جامع ة أم الق رى.  (. 2016المؤتمر الخامس. ) ي ض وء مطال ب التنمي ة ومس تجدات العص ر . كلي ة التر
ربي ع  23إع داد وتدري ب المعلم ف 

 األخر. 

( . ي م، ، جامعة عي   شمس( . 2013المؤتمر العلىمي
.  30-29،  تطوير منظومة التعليم قبل الجامغي ف   سبتمتا

ي للمعلم أثناء الخدمة ، الرياض(. 2012المؤتمر الدوىلي للمعلم . ) 
ي تواجم التطوير المهت 

 .  المعلم وتحديد التحديات التر

بية وعلم النفس(. 2007النور، أحمد . ) ي التر
 ، الرياض، الجنادرية للنرسر والتوزي    ع. القياس والتقويم ف 

اع التعليم من أجل الحياة، الدوحةمؤتمر القمة لالبتتار (. 2013وايز. )  ي التعليم. اعادة اختر
 نوفمتا ، قطر .  1-أكتوبر 29،  ف 

بية والتعليم) ي المملكة العربية السعودية. (. 1436وزارة التر
ة التعليم العام ف   مست 

بية والتعليم، ) بوي( . 2003وزارة التر ي للمعلم والتغيت  التر
 .  65-59، القاهرة، النمو المهت 

بية والتعليم السعودية .  وزارة  .2030 التعليم ورؤية السعودية). 2018(التر

ي تق ويم أداء المعلم. المؤتمر العلم ت الراب ع عش ر(. 2002وهب ت، الس يد إسماعيل.)
مناه ج التعلي م والمستويات  .اتجاهات معاص رة ف 

 .786-755، القاه رة ، جامع ة ع ي   شم س، 2. المعيارية

ي التخطيط للتعليم وفق مدخ            ل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 2018ىمي عىلي )يوسف، ناض حل
 
ي ف ي  STEM(. أثر برنامج تدريتا

 
ف

 . 51 – 6(، 9)21. مجلة تربويات الرياضياتتنمية القيمة العلمية للعلوم والرياضيات لدى المعلمي   ومعتقداتهم حول المدخل. 
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 STEM مدخلمتطلبات ف
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اليوس الذي أصدر  ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   فت  
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ 

ي الطب                    . 
 
ي ساهمت ف

 الحديث حتر اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات التر

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها صخ بخالف بدون سبب وا
 الوعائ 

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

ة، اقترُ ي اآلونة األخت 
 
وف

ي األو 
 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

 
ية عليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعرو 
ُ
فّية". وت ف باسم " السكتة الدماغية الت  

ي  ي ِ
 
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد كال من الدم واألكسجي   لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غت  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الت  

 
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

 
 إال انفجار ف

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

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

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

 
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
 ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني  

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر فتر
 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" التر فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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