
   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
ي عشر البحث ال –الثان

 
  م 2020 – آب  – 15                                                            (   -  246 231) ص:  ثان

 

231 
همفلح                                      ي تطوير الكفاية الثقافية عند متعلمي اللغة العربية من الناطقير  بغير

 
ي مدخل الحم توظيف األدب ف

 
 قصيدة ف

 
 راء نموذجا

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص الدراسة: 

ها  متطرتا  ز بغي  ي تعليم العربية للناطقي 
ز
يهدف هذا اللحث لبيان أهمية الثقافة  ودور الكفاية الثقافية الكبي  ف

وضحا مإىل اخأبعاد الثقافية العديدة  وكيفية تناولها  منتقال إىل مداي  تعليمها  وأساليب تطبيقها وتثبيتها  و 
ي المعلومات 

ز
أهداف تعلمها  واتخذت اللاحثة من اخأدب وسيلة لتحقيق هذه اخأهداف  لما فيم من غزارة ف

  الصور الحقيقية  ويعكس 
ة
ز أبعاد القضايا  ويوض ي نص أصي  ممتع وجاذب للطالب  يبي 

طر  فز
ُ
ي ت
الثقافية الت 

ي ضوء هذا االيتيار يو  .سلوكيات المجتمع وعاداتم وتقاليده
م اللحث لطالب المستوى المتقدم وفقا وفز ج ة

ي مستوياتهم اخأوىل بتعلم 
ي تؤج  تعليم اخأدب للمستويات المتقدمة النشغال الطالب فز

للمعايي  الدولية الت 
  اخأساسيات. 

ي برامج تعليم اللغة العربية خأغراض ياصة  الذين يتعلمون اللغة العربية خأغراض 
م اللحث للطالب فز كما ُيوجة

ي مدي   .يةأكاديم
ي  من تصيدتم "فز

حت اللاحثة نموذجا شعريا للشاعر نزار تلائز ز اخأجناس اخأدبية  رجة ومن بي 
ي تتناول ُبعدا ثقافيا تاريخيا  يطر  محاور عديدة من القضية الثقافية المحددة. 

 الحمراء" الت 
ي تاعة الدرس  وأه 

ط لدرس الثقافة فز ٌ مبسة  نموذٌج عمىلي
  أويلحق التوصيف النمري ة

ة
ي يفض

ن م الصفات الت 
ي تسغ إلنجا  العملية التعليمية تدر 

ي دروس الثقافة  وبعض التوجيهات المهمة الت 
يتحىل بها المعلم فز

 .االستطاعة
ي  -الكفاية الثقافية  -الثقافة  مصطلحات البحث: 

 -قافة أساليب تعليم الث -مدي  المعلومات  -المدي  البنائ 
 المستوى المتقدم. 

 
Abstract 
This research aims to demonstrate the importance of culture, and the great role of cultural sufficiency 

in teaching Arabic to speakers of other languages, referring to the many cultural dimensions and how 

to address them, moving to the entry points of their education, methods of application and fixation, 

explaining the goals of their learning. The researcher has taken from the literature a means to achieve 

these goals, because of the abundance of cultural information presented in a text that is original, 

interesting and attractive to students, it helps in clarifying the dimensions of the issues, the real 

images, and reflects the behaviors, customs and traditions of the community 
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َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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 مقدمة البحث: 
ى  لما يسهم ورة كير ي عرصنا الحاىلي ضز

ز
ي أداء مهام المجتمعات المتنوعة   أصب  تعلم اللغات وتعليمها ف

ز
ف

ي أصلحت ترتلط مع بعضها ارتلاطا وثيقا  بعد أن أصب  
وتحقيق مطالب أفرادها  وتلبية احتياجات الشعوب  الت 

ها الحركة التكنولوجية المتضخمة.  ة  تسي ة  العالم ترية صغي 
ز عىل فهم الثقافات  وتقل ي هذا التطور كبي  جدا  ف ي تعي 

ز
ل لها  وتلادل المعرفة  وإيصاودور اللغات ف

 . ز  المعلومات  وتوسيع اخأفق  وهذا كلم يحقق مطالب المتعلمي 
ي  ي وجم أجنتر

ز
إن فهم أي مجتمع يلدأ من تعلم لغتم  واللغة وحدها تفت  بها ك  أبواب المعرفة  وال يغلق باب ف

 متعلم للغة المجتمع الجديد. 
ي ضوء هذا التسارع  بدأت عجلة علوم اللغة تن

ز
ي عرص وف

ز
ي  لتحقق ف طلق وترسع مواكلة رسعة التطور التكنولوجر

ز برسعة أيضا.   الرسعة أهداف المتعلمي 
ي ميدان التعليم  واللحث عن 

ز
ي لم تمهر فاعلية ف

لذا كان ال بد من نقد العمليات التعليمية اللدائية القديمة  الت 
ي ما ال يحتاجمطرق أكير فاعلية  وأكير تحديدا وتخصصا  توص  المتعلم لهدفم المح

من  دد دون إضاعة وتتم فز
ة.   فروع اللغة الكثي 

ي والسمغي الشفوي  وتعددت اخأساليب وفقا لألهداف  وعرضت 
نشأت المذاهب  كالمذهب االتصاىلي والوظيفز

ي تعليم 
ي سبي  إكمال البناء العلىمي عىل أكم  وجم  وتحددت الكفايات اخأساسية فز

الخطط واخأفكار المتنوعة  فز
بية  واللغة. اللغة  ي ك  من علوم النفس  واالجتماع  والي 

ي حركة متدرجة متوازية فز
 وتعلمها  وك  هذا كان يسي  فز

ة  للتوص  إىل  ي ك  فرع بدراسات وايتلارات كثي 
وانفرد ك  جانب من هذه الجوانب بلحوث عديدة  وحظز
 أفض  النتائج  وتطويرها  واالنطالق منها لما هو أفض . 

ي تعد واحدة من ثالث كفايات أساسية: الكفاية اللغوية  وتد تناول اللح
ث هذا جانب الكفاية الثقافية  الت 

 والكفاية االتصالية  والكفاية الثقافية. 
ح، كما هو موضح:  ي مقير

 ويقسم البحث إىل إطار نظري وآخر تطبيقر
 اإلطار النمري:  -
 الثقافة  مفهومها ومكوناتها -
 ةالثقافة وتعليم اللغة الثاني -
 مفهوم الكفاية والكفاية الثقافية -
 أهداف تطوير الكفاية الثقافية -
 أبعاد الكفاية الثقافية -
ي المستوى المتقدم -

 الكفاية الثقافية فز
ي تعليم الثقافة  -

ات توظيف اخأدب فز ز  ممي 
 يصائص المعلم -
ي تعليم الثقافة -

 ملادئ وتوجيهات فز
-  :  اإلطار العمىلي
ي  -

ي "فز
  مدي  الحمراء"تصيدة نزار تلائز

 مخطط تحضي  الحصة -
 التمهيد  -
 رسر  المحاور الثقافية  -
 تمارين -
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 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وتد تناولت بعض الدراسات جانب الثقافة وتعليمم  ورغم استفادتنا منها  إال أنها تليلة وتاضة  وال تزال تحتاج 
ي العملية التعليمية إيجابا. 

ز
 إىل كثي  من الجهود لتؤثر ف

ي مؤتمر اسطنبول ) ومن هذه الدراسات: 
 
ت ف ي نشر

بعنوان: مكونات الكفاية  (2016دراسة أحمد الرهبان، التر
ها "التدريس وآليات التقييم" ز بغي  ي تعليم اللغة العربية للناطقي 

ز
 الثقافية ف

يحاول اللاحث بناء شلكة متكاملة لمكونات الكفاية الثقافية  وطرق تعليمها  بعد مالحمتم تصور اخأبحاث 
ي تناولت هذا الجانب التعليىمي المهم  ويحدد اللاحث أهداف اللحث بحرص أسئلتم: والدراسات 
 الت 

 ما الكفاية الثقافية؟-
؟- ي المنهج التعليىمي

ز
 ما مكوناتها المشمولة ف

 كيف ندمج مكونات الكفاية الثقافية بالعملية التعليمية؟-
 ما المواد الالزمة لتطوير تدريس العناض الثقافية؟-
م -  العناض الثقافية؟كيف نقية

ي 
ز فز ي أهداف تدريس الثقافة  والكفاية الثقافية للمتعلمي 

ي بحثم اإلجابة عىل هذه اخأسئلة باستفاضة  فز
ثم تناول فز

ز الكفايات اخأيرى  وأبعاد  المستويات المتعددة وفق اخأطر المرجعية المعتمدة  وأهمية الكفاية الثقافية بي 
  المستوى فوق اللغوي  معلومات حقيقية  أصول وأعراف اجتماعية  المعرفة الثقافية )المستوى اللغوي

منجزات الثقافة  القيم واالتجاهات  الصورة النمطية( وأرفق بعض التدريلات العملية مقسمة عىل المستويات 
 الثالثة. 

ي بولند ) magdalenaوهناك أيضا دراسة ماجدالينا 
 
ي تدريس ال (2016ف

ية  لغة العرببعنوان: الكفاية الثقافية فز
 كلغة ثانية. 

cultural competence in teaching arabic as a foreign language 
ي إتقان اللغة العربية  

ي  لما لم من ارتلاط كبي  فز يشي  اللحث إىل أهمية دراسة الثقافة العربية واإلتليم العرئر
ي الجامعات والمعاهد حصص تعليم الثق

 افة. وعليم فال بد أن تتضمن المناهج فز
ز  ي دروس تعليم اللغة البولندية للناطقي 

وتقي   اللاحثة تتبع النموذج ذاتم الذي يتم بم تعليم الثقافة البولندية فز
ها  والذي يتضمن اخأبعاد الثقافية المتنوعة  كالغناء والفلكلور البولندي واخأماكن والطعام والملادئ  بغي 

 والمعتقدات والعادات واخأعراف االجتماعية. 
ويشي  اللحث إىل أهمية التطرق لتأثي  الثقافة الغربية بالثقافة العربية  وتأثر العرب  رغم محافمتهم عىل 

ثقافتهم  إال أن وجود تأثر وانجذاب للثقافة الغربية واض   وهذا كلم نتيجة ما يسىم بحركة العولمة والتغريب  
ي عقلية العرب  والعالم كلم. 

ا فز ي أحدثت تغيي 
 الت 

ي ثقافة أيرى  أو  ويتطرق
اللحث إىل أهمية معرفة الطالب للثقافة العربية خأن الطالب تد يجد نفسم وطريقم فز

ي ثقافتم الخاصة. 
 عىل اخأت   فإن تعلم ثقافة أيرى يجعلم يتأم  فز

 وتضمنت الدراسة عدة مباحث: 
 نمريات أشارت إىل مضمون الثقافة ومكانتها وأهميتها.  -1
ي مناهج تع -2

 ليم اللغة البولندية كلغة ثانية. الثقافة فز
ي مراحلهم  -3

ي المناهج العربية  متطرتة للعض اخأمثلة المهمة لمتعلىمي اللغة العربية فز
مخطط تدريس الثقافة فز

 اللدائية. 
ويلص اللحث إىل أن معرفة الثقافة ترفع من مستويات الطالب  كما أن عدم المعرفة الكافية بالثقافة تؤدي إىل  

 يطاء  وتؤثر سللا عىل االستخدام السليم المطلوب من متعلم اللغة. كثي  من اخأ 
ي ضوء المدارس والمداي  الحديثة  ومنم دراسة 

ي تناولت اخأدب  فقد تناولت تدريسم فز
ريم مأما الدراسات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لبنان )
 
، ف ي

 
ي تعليم اللغات اخأجنبية من منمور اللسانيات التطبيقي ( بعنوان: 2015جالن

ز
 . ةتوظيف اخأدب ف

 : ز ز مهمي  ي جانبي 
ز
ي تتمث  ف

ي التعليم  والت 
ز
ات تدريس اخأدب وتوظيفم ف ز  حيث يتناول اللحث ممي 

 دراسة اخأدب خأج  اخأدب -1
2-  . ز  استثمار اخأدب كمصدر لغوي لتنمية أداء الدارسي 

 وتضمن اللحث ثالثة محاور: 
 المحور اخأول: اخأدب للدراسة.  -
ات اندماج اخأدب - ز : ممي  ي

ي تعليم اللغات.  المحور الثائز
ز
 ف

ي جدوى تدريس اخأدب.  -
ز
 المحور الثالث: تضايا إشكالية ف

ز تدريس اخأدب وتدريس اللغة اتصاليا.  ة لألدب  أهمهما: التالؤم بي  ات الكثي  ز  وتحدث عن الممي 
ي العملية التعليمية. 

ز
 ويلصت الكاتلة إىل إمكانية استثمار اخأدب بصورة فعالة جدا ف

ي قطر )العش محمودأيضا دراسة 
 
ي، ف ز بالعربية.  (2012ير ي لغي  الناطقي   بعنوان: تحديات تدريس النص اخأدئر

ز  ي حق  تدريس اللغة العربية للناطقي 
ي فز ي تواجم عملية تعليم النص اخأدئر

يناتش اللحث أهم التحديات الت 
ها  وهي دراسة نمرية  تناتش ثالث مسائ  مهمة:   بغي 

1-  : ي
 
 تحديات تدريس النص، المتمثلة ف

 المجاز.  -
اكيب وحقول المفردات.  -  يصوصية الي 
 التناص والمحموالت الثقافية.  -
 االستخدام الرمزي.  -
2-  :  تحديات المقرر الدراسي
نامج. - ي والرؤية المنمومية للير  النص اخأدئر
 حسم الموتف فيما يتعلق بالبتز النمرية. -
 الحوار النقدي حول اخأدب. -
س؟-  أي عربية ندرة
 الصف:  تحديات إدارة-3
 إعداد معلم صف اخأدب.  -
 تعزيز اخأداء الفردي تل  الصف.  -
 التعام  مع المصادر اخأدبية.  -

ي الدراسات السابقة  ارتأت اللاحثة أن تختار هذا الجانب المهم الذي يغف  
مة فز
ة
وانطالتا من المعلومات المقد

ي تطوير الكفاية ا
. عنم الكثي   وهو توظيف اخأدب والنصوص اخأصيلة فز ز  لثقافية عند المتعلمي 

 مشكلة البحث:  -
ي تعليمها  لثبوت فاعلية 

تدور مشكلة اللحث اخأساسية حول أهمية تعليم الثقافة  وأهمية توظيف اخأدب فز
مات  كان ال بد من 

ّ
ي تعليم الثقافة  وانطالتا من هذه المسل

ي عملية التواص   وثبوت فاعلية اخأدب فز
الثقافة فز

ز عىل تحقيق اخأهداف بفاعلية أيضا. توضي  المفاهيم  واخأ  ي تعي 
 سلاب  والوسائ   الت 

 أهمية الدراسة:  -
ي حدود علم اللاحثة–رغم أهمية الكفاية الثقافية من جهة  وأهمية اخأدب من جهة أيرى  إال أن كليهما 
م ل -فز

ي الدراسات العربية  وكان الحظ اخأكير للحروف واخأصوات والكلمات
 والنحو.  يحميا باهتمام كبي  فز

ي برامج التعليم  ثم بدأ االهتمام 
 حما من الثقافة  خأنها أهملت بشك  كبي  ولمدة طويلة فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بها مؤيرا. 
ي 
ز
ي تعليم الثقافة  ومن وجهة نمرها  يحت  اخأدب مكانة مرموتة ف

ز
لذا ارتأت اللاحثة أهمية تخصيص دراسة ف

ز الدراسة.  تعليم الثقافة وترسيخها والتوسع بها   وتوضيحها  كما ستبي 

 اإلطار النظري: 
 مفهوم الثقافة ومكوناتها: 

ز للفراهيدي:  ي معجم العي 
ز
ي ورد ف

ز
ٌف تتدور التعريفات اللغوية للثقافة حول الذكاء والفطنة والحذق  كما ف

ْ
ق
َ
لب ث

 )الفراهيدي( أي رسي    ع التعلم والتفهم

ة جدا  أشهرها وأتدمها تعريف إدوارد تايلور للثقافة أنها "ذلك الك  المركب أما التعريفات  االصطالحية ف ي كثي 
ي يكتسبها 

الذي يشم  المعرفة والمعتقدات والفن واخأيالق والقانون واخأعراف والقدرات والعادات اخأيرى الت 
ي المجتمع"

ز
ي التعريف الصادر عن اخأليس )1(اإلنسان باعتلاره عضوا ف

ز
ي الخطة الشاملة للثقافة العربية هي وف

ز
كو ف

 عليهما من وسائ   ف ي 
ز ي بمعناهما الواسع وما يتص  بهما من مهارات أو يعي 

"مجموع النشاط الفكري والفتز
 (taylor, 1920) موصولة الروابط بجميع أوجم النشاط االجتماغي متأثرة بها  معينة عليها  مستعينة بها 

ي حقول أربعة 
ي يمكن فرزها فز

ز  والت  إذن نستطيع أن نرى المكونات الثقافية المتعددة من هذين التعريفي 
 أساسية: 

 حق  معياري يشم  الدين والفكر والمعتقد.  -
 حق  سلوكي يشم  العادات والتقاليد والعالتات االجتماعية.  -
 وأسواق وفن وأدب.  حق  حضاري يشم  منتجات الثقافة من مساجد ومعابد ومالبس -
 اإلشكاالت الثقافية كالصورة النمطية  والنمرة المثالية  والفهم الخاط   وتفسي   -

تضايا ثقافية تشم  أكير
 القضايا. 

ي التعريفات ينتىمي إىل حق  من الحقول اخأربعة السابقة  كلها تتكام  
وك  مكون من مكونات الثقافة المذكورة فز

ن الصورة النهائية للم  جتمع. لتكوة
ا وتضخما معرفيا هائال أدى لزيادة اإلتلال عىل تعلم ثقافة  آلير اوتد شهد العرص الحديث تطورا تكنولوجيا كبي 

 وفهمها ودراستها وتحليلها. 
 الثقافة وتعليم اللغة الثانية: 

م ومواعظ   كال نستطيع أبدا فص  الثقافة عن اللغة  إن حياتنا اليومية ممتلئة بكلمات وعلارات ونكات ومزا  وح
ي محدد  كما لم سبب ومرجع ومنطلق  فعندما نقول مثال: السالم عليكم  ما شاء هللا  ان 

ك  منها لم سياق ثقافز
ي  
شاء هللا  الحمد هلل  بارك هللا فيك  عمم هللا أجرك  تكون هذه العلارات المتداولة تد انطلقت من أص  ديتز

ي المجتمع  وعندما نقول أمثاال 
ي احتوت اللغة وأهلها   وأصلحت عادة فز

وحكما معينة  فإنها ترجع إىل البيئة الت 
وما طغز عليها من مهن زراعية أو صناعية  وما تعرضت لم من مؤثرات يارجية  كاستعمار مثال  وما دعت 
ز والعلادات  ي المطر والحصاد  أو القرابي 

ي أغائز
ي تتجىل فز

الحاجة إليم  كطقوس معينة خأوضاع المدينة  الت 
ي هذه المناسلات كلها نستخدم بمخت

ي مناسلات المجتمع التقليدية كاخأعراس والعزاء واخأعياد  فز
لف أنواعها  وفز

ي سياق اجتماغي محدد. 
 مصطلحات معينة تعير عن شعورنا فز

ك  هذه المنمومة المجتمعية الواسعة تعير عنها اللغة بشك  أساسي  فاللغة تالب يحم  أفكار المجتمع  ورو  
ي التواص  والتعارف والتعايش. لحروفم ا

 لهيكلية الخاوية  كما أنها  الوسيلة اخأسه  واخأترب واخأهم فز
ها دون التعرض لثقافتها يجع  من اللغة مادة غي  صالحة لالستعمال  وتعليم اللغة العربية للطالب الناطق بغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المعرفة النمرية الذهنية الحيوي  فما الفائدة من حفظ مصطلحات ميتة من المعاجم؟ أو من حرص اللغة 
ز
ف

ا مع أهلها؟  دون القدرة عىل استعمالها استعماال ملارسر
ي تحملها الحروف. 

 إن اللغة انبثقت من الحاجة االجتماعية والتفاع  مع المجتمع  وهذا التفاع  هو الثقافة الت 
ي مناهج تعليم اللغات اخأجنبية بشك  كبي   ومع تطور مدارس 

ز
م علم النفس وعلكانت الثقافة مهملة ف

ي  وتطور الوسائ  واخأساليب والمداي   أصب  تعلم الثقافة إحدى 
االجتماغي  ومع ظهور علم اللغة التطبيف 

ي تعليم اللغات اخأجنبية. الكفايات الثالث المهمة واخأ 
ز
 ساسية ف

 تعريف الكفاية: 
ي كتب تعليم اللغات مصطل  الكفاية بأنواعها المتعددة  وتل  التطرق

ز
دد ف معرفة معتز  خأنواعها علينا بداية يي 

 مصطل  الكفاية. 
ي من شأنها أن تيرس 

يعرف رشدي طعيمة الكفاية عىل أنها "مجموع االتجاهات  وأشكال الفهم  والمهارات  الت 
فيعرفها بقولم  goodأما  (2006)طعيمة   للعملية التعليمية تحقيق أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية"

ي الوتت والجهد والنفقات"
ويشي   (carter, 1946) أنها "القدرة عىل إنجاز النتائج المرغوب فيها مع االتتصاد فز

ي  يتألف من مجموع العمليات المعرفية  
فريدريك إىل أن "ك  أداء كفاية يتشك  من ثالثة عناض: اخأول معرفز

ي الذي يتألف والق
ي السلوكي اخأدائ 

ورية خأداء مهام الكفاية  والثائز درات العقلية  والوغي  والمهارات الفكرية الرصز
ام والثقة بالنفس ز ي  ويشي  إىل عوام  االلي 

ي يمكن مالحمتها  واآلير الوجدائز
 من مجموعة اخأعمال والحركات الت 

 (2003)الفتالوي  
ي يحص  عليها الطالب وفق مستواه  واخأداء  ونرى

ي القدرة الت 
من هذه النماذج الثالثة من التعريفات أنها تعتز

 وفقا لهذه القدرة. 
قافية؟ والكفاية التواصلية  والكفاية الثقافية  فما أهمية الكفاية الث وللكفاية أنواع ثالثة أساسية  الكفاية اللغوية 

 ن نعرف أوال ما الكفاية الثقافية؟ وما مكوناتها؟لنجيب عىل هذا السؤال ال بد أ
 الكفاية الثقافية: 

م اللغة الثانية عموما  وال تق  أي كفاية منهم أهمية عن 
ّ
ي تعل
إن الكفاية الثقافية إحدى ثالث كفايات أساسية فز

 اخأيرى  وال يمكن فص  كفاية عن اخأيرى أيضا  ف ي كفايات متدايلة يكم  بعضها بعضا. 
ف مي ز من التواص  بفاعلية وبشك  عرة ي تمكن المتحدثي 

شي  بايرام الكفاية الثقافية بأنها "المعرفة والمهارات الت 
ز من ثقافة أيرى" أما هارمىلي فعرفها أنها "المعرفة بثقافة ما والقدرة  (Sharifian, 2013) مالئم مع المتحدثي 

وهذه الكفاية ال تعم  بصورة منفردة  فلتحقيق التواص    (1994)هامرىلي   أعضائها"عىل السلوك وفقا لسلوك 
ي ذات الوتت  دون استغناء واحدة عن اخأيرى وإال نتج يل  تواصىلي تد 

ال بد من المعرفة اللغوية والثقافية فز
لناتجة مشكالت او التعرض لالستهزاء أو غي  ذلك من اليؤدي بالطالب إىل أداء ياط  يعرضم لصعوبة االندماج أ

 عن نقص الكفايات. 
ورة تطويرها:   أهداف تعليم الكفاية الثقافية وض 

ا  -1 ال  إما إيجابا ومثالية زائدة  وإما سللا وتحقي  ي بها الطالب محمة
ي يأئ 
تح  الثقافة أزمة الصورة النمطية الت 

 ملالغا فيم. 
من مدارك الطالب ويغي  نمرتم للحياة  مما يؤدي لقبول الثقافات اخأيرى تعلم ثقافة أيرى يوسع  -2

 وااليتالفات. 
ي ال بد فيم للتواص  واالندماج  حت  ال يتعرض  -3 ي مجتمع عرئر

سيحتاج الطالب للثقافة إن كان يعيش فز
 للسخرية من أفراد المجتمع. 

 اخأصلية  ينتج نوعا من التقارب الذي يساعد عىل معرفة ثقافة اللغة الهدف عموما  ومقارنتها بثقافة الطالب -4
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي حفظ المعلومات الجديدة ورسعة التعلم. 
ز
 تبول الثقافة الجديدة  ويساعد كذلك ف

ي التاري    خ  وتد وسعت   -5
ز
ي والسياسي واالتتصادي والعلىمي ف

ز
كان للعرب نتاج هائ  عىل الصعيد المعرف

 إىل اخأطلنظي 
ز ة امتدت من الصي    وهذه معلومات مهمة ال بد أن يعرف الطالب عنها ولو حضارتهم مساحة كبي 

 لمحات. 
ز  -6 ي كال تعظي الثقافة الجديدة للطالب الفرصة لينقد ثقافتم الخاصة  ويقارن بي 

ز
.  الصواب والخطأ ف ز  الثقافتي 

 أبعاد الكفاية الثقافية: 
ستطيع غي  ذات فائدة عمليا  ون إن الطبيعة الواسعة للثقافة  تجعلنا نلجأ لتحديد أبعاد المعرفة حت  ال تكون

 : ي ال بد أن يتضمنها المنهج التعليىمي
 تحديد أهم الجوانب الت 

 اللغويات االجتماعية:  -
 وتشم  التحيات وعلارات التهنئة والتعزية والملاركة والدعاء وأساليب الشكر واالعتذار والطلب. 

 قضايا المعيشة اليومية: -
الحكومية والمواصالت وطريقة إيجاد سكن مناسب واخأسواق وتشم  العطالت واإلجراءات الرسمية 
 والمنمومات التعليمية اخأساسية. 

 مستوى المعيشة:  -
 ويشم  الوضع االجتماغي واالتتصادي لسكان الللد. 

 العالقات والسلوك:  -
ي 
ي التواص   والذوق العام فز

ز والضوابط المجتمعية فز ز الجنسي  طقة  المنوتشم  نمام اخأرسة والعالتة بي 
ان.  ي العم  والمدرسة والجامعة والجي 

 والعالتات فز
 الطبقات االجتماعية:  -

ي المؤسسات 
ز فز ز وموظفي  ز وأساتذة جامعات ومهنيي  وتشم  الفئات المتنوعة من عمال ورجال أعمال ومعلمي 

ة صيات بارز الحكومية والخاصة  ورجال الدين  وأه  المدن وأه  القرى  والتوجهات السياسية  كما تشم  شخ
ي الحاضز والتاري    خ. 

ي المجتمع فز
 فز
 الطقوس الدينية:  -

 وتشم  العلادات واخأعياد والللاس والمناسك  واالحتفاالت المتنوعة  وسلوكيات الحضور فيها. 
 المعلومات الثقافية:  -

ي واالتتصادي  لدولة لوتتضمن المعلومات التاريخية والمعاضة  والنتاج الحضاري والوضع السياسي واخأدئر
 العربية. 

 القضايا الثقافية:  -
 وتشم  ك  ما يتعلق بالصور الخاطئة واخأفكار المسلقة واخأحكام المعممة. 

ي المستوى المتقدم: 
 
 الكفاية الثقافية ف

ي ك  مستوى تدرا من 
إن الكفاية الثقافية تتوزع عىل المستويات جميعها بتدرج مدروس  خأن الطالب سيحتاج فز

ي المستوى الالحقالمعلومات الثقافي
ي تعينم عىل التواص  والفهم  وتمهد لم الطريق لمعرفة أكير فز

ي  .ة الت 
أما فز

د  
َ
  وتنق

ّ
ُش القضايا الثقافية بتوسع  وتطر  العادات السلوكية والمعيارية  وتحل

َ
نات
ُ
المستوى المتقدم  فغاللا ما ت

ي المجتمعخأن الطالب يكون تد تعلم اخأساسيات والعموميات  وبدأ بتعلم يص
ز  .ائص دتيقة فز وهذا ما يتمي 

ي المعلومات عند القارئ والمتعلم  ليص  إىل الحد  ي تير
اخأدب بطرحم  شمولم عىل الدتائق الثقافية المهمة  الت 

ره تدريجيا ي المستوى المتقدم  ويطوة
ي المطلوب منم فز

وسيوض  اللحث بعض اخأمثلة  .اخأدئز من المقدار المعرفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المطلب الالحق
ز
 .ف

ي محددات اللحث 
ز
ي المستويات المتقدمة  وهذا ما جعلنا نحدد ف

ز
ي ف
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن تعليم اخأدب يأئ 

ي للمستوى المتقدم. 
 بداية أننا نتوجم بهذا العم  اللحتر

ز المبتدئ  ي المستويي 
ز
ي وموافق للواتع  "ذلك أن الطالب ف

وتأيي  تعليم اخأدب إىل المستوى المتقدم منطف 
ي 
ز
ي يحتاجها ف

ي تعلم اخأصوات والقواعد ولغة المجتمع والحوار اليومي  وهي اللغة الت 
ز
والمتوسط يكون مشغوال ف

ي ألوان وحقول لغوية أيرى"
ز
 )علد الرحيم  هذه المرحلة ليتواص  مع المجتمع  وتكون نواة لتعمق لغوي ف

2016) 
ي تعل

 
ات توظيف األدب ف ي برامج تعليم اللعربية: ممير 

 
 يم الثقافة العربية ف

 اخأدب هوية ك  توم  وتد تالت العرب عن الشعر تديما: الشعر ديوان العرب. 
ز عن بقية  إن اخأدب نص أصي  يعير عن عاطفة وفكرة ورسالة وتيمة لها مكانة اجتماعية  لذا فإن اخأدب يتمي 

ز نجد النصو  ص التعليمية جامدة جافة  محددة المضمون والهدف  النصوص  بلغتم وفكرتم وعاطفتم  وحي 
ي عىل العملية التعليمية متعة وتشويقا. 

 نجد اخأدب بتنوعم وجمالم يضفز
 أصالة النصوص:  -1

ز المهارات اللغوية   ي تحسي 
ي لم توضع خأج  العملية التعليمية يساعد الطالب فز

إن تراءة النصوص اخأصيلة الت 
 أوض
ً
  لمجتمع اللغة الهدف "من حيث أن اخأدب لم يمهر خأغراض تعليمية  وإنما ويعطيم تنوع النصوص صورة

ي سياتات الحياة الحقيقية  فتدب فيم الحياة"
ي   ظهر فز

 (2005)جالئ 

2-  : ي
 
 اإلثراء الثقاف

ي أغراض 
ي  فالشعر الذي كتب فز

ي اإلثراء الثقافز
ي المتعلم متنوعة تاريخيا يك  اخأجناس اخأدبية لها دور كبي  فز ير

ي المجتمع عند المتعلم  وال ننس المرسحية 
ا عىل القدرة التواصلية فز ا كبي  بجوانب عديدة  كما تؤثر القصة تأثي 

 بالحصة اخأكير 
ي إنتاج المتعلم  أما الرواية فتحظز

ي تمتىل  بحوارات متنوعة ولغويات اجتماعية مهمة تثمر فز
الت 

 لم من وصف دتيق لك  شعور وحدث نتيجة طولها الذي يسم  بذكر هذه التفاصي .  من الثقافة  لما تتسع
ة عىل نق  الثقافة:  ي اخأدب  وهنا طر  بسيط لقدرة اخأدب الكبي 

 وتمهر المكونات الثقافية وتتجىل كلها فز
ي تتضمن كما أسلفنا المعتقدات واخأفكار. المكونات المعيارية -

   والت 
ي نالحظ بصورة جلية ظهور ا

ي مواتف الضيق والضنك الت 
ي اخأدب  ويتجىل هذا فز

لمعتقدات واإليمان واخأفكار فز
ي أيام الخوف والضياع والفتور. 

ز  أو حت  العامة  وفز ز المثقفي  ي الحوارات بي 
 تمر بها الشخصية  أو فز

ز ذهب سعيد مهران بعد يروجم من السجن  ولنأيذ مثاال من رواية اللص والكالب لنجيب محفوظ  حي 
 عرضم للخيانة إىل شيخ كان يعرف والده  ودار بينهما حوار شيق: وت
"- . ي

ي فيها ابنتر
ي ساعة أنكرتت 

 
 موالي، قصدتك ف

ي أصغر خلقه. 
 
 فقال الشيخ متأوها: يضع رسه ف

: إذا كان هللا قد مد له العمر، فسأجد الباب مفتوحا.   قلت لنفسي
 فقال الشيخ بهدوء: وباب السماء كيف وجدته؟"

"قالت المرأة السماوية: أما تستحي أن تطلب رضا من لست  علارة:  شيخ بعد حوار مع سعيد مهرانثم اتتبس ال
 (2006)نجيب محفوظ   عنه براض؟"

ه  وهي فكرة دينية عميقة  وهنا نرى محاولة الشيخ إرشاد سعيد مهران لطريق السماء  واللجوء إىل هللا ال إىل غي 
ي 
. فز  المعتقد اإلسالمي

ي تال فيها: 
ي ربيعة  الت   ولنأيذ مثاال آير من الشعر  من تصيدة لبيد بن أئر

ل
َ
ف
َ
 "إن تقوى ربنا خير ن
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ل
َ
ي والعج

 وبإذن هللا ريت 
 له

ّ
 هللا فال ِند

ُ
 أحمد

ُ ما شاء فعل يه الخير
َ
 بيد

 من هداه سبل الخير اهتدى
  ناعم البال، ومن شاء أضل"
ي القصيدة تسليم ا

ز
 لشاعر خأمر هللا  واعتقاده ويقينم التام أن هللا بيده الخي  وهو يفع  ما يشاء. نرى ف

ي تتضمن العادات والتقاليد واخأرسة والعالتات االجتماعية. ، المكونات السلوكية -
 والت 

ي تحتوي عىل عدد كبي  م
 نال نلالغ إن تلنا أن الرواية تقوم بشك  أساسي عىل هذه المكونات  خأن الرواية الت 

الشخصيات  ال تكون رواية إال إذا ربطت هذه الشخصيات روابط وعالتات  ودارت بينها أحداث وأحاديث  
ي إطار العائلة والخي والوطن. 

ز
ت ف  واستحرصز

ولنأيذ مثاال من رواية موسم الهجرة إىل الشمال للطيب صال   عندما عاد الراوي من أوروبا واستقللم أهلم وأه  
ي بمن ده يقول القرية بفر  شديد  نج

رن 
ّ
ي بمن مات ألذهب وأعزي، وتذك

رن 
ّ
"وكانت أمي ىلي بالمرصاد، تذك
 البالد طوال وعرضا معزيا ومهنئا"

ُ
، جبت ونرى من هذا االتتلاس عادة  (1966)صال    تزوج ألذهب وأهت  

ي حياة العرب  هي أهمية مشاركة الناس ك  أفراحهم وأحزانهم
ز  وال يعذر مسافر أو مقيم   مهمة فز حت  بعد حي 

ي العائلة. 
ة فز  وهي عادة تؤدي بمتجنبها إىل مشاك  كثي 

وتشم  المساجد والمعابد والشخصيات التاريخية والمنجزات الحضارية والمالبس  ،المكونات الحضارية -
اث.   والي 

ك ك  الدول العربية بالمكونا ي مكون حضاري ياص  بينما تشي  ت اإلسالمية والشخصيات لك  بلد عرئر
ي  ي اخأدب  فلنأيذ مثاال من تصيدة رثاء اخأندلس خأئر

التاريخية  وحضور هذه اللفتات الحضارية ظاهر وكثي  فز
 اللقاء الرندي: 

 "فاسأل بلنسية ما شأن مرسية
 
ُ
ان  وأين شاطلة أم أين جية
 وأين ترطلة دار العلوم فكم
 من عالم تد سما فيها لم شان

 ويم من نزهوأين حمص وما تح
"
ُ
اٌض ومآلن  ونهرها العذب فية

ي العلوم والثقافة 
ي التاري    خ  كان لها شأن كبي  فز

وتتجىل المكونات الحضارية هنا بذكر مدن وعواصم إسالمية فز
 والتقدم الحضاري. 

ي تتحدث عن اخأحداث 
ي القدس" الت 

ي روايتم "عمر يمهر فز
ي عمر بن الخطاب فز

واستحرصز نجيب الكيالئز
ي كان  المتوتعة إن

ي زماننا ورأى حال القدس المحتلة  وحال العرب ويذالنهم للقدس الت 
ظهر عمر بن الخطاب فز

ز وهم يعيثون فيها الفساد.   هو فاتحها  وحال اإلرسائيليي 
 القضايا الثقافية:  -

ة عن الحقيقة  ي ذهن الطالب عادة تحتاج إىل مصادر واتعية ومعير
ي تدور فز

كثي  من القضايا الثقافية الت 
ي توضي  هذه القضايا  باإلضافة إىل 

س  وتعد اآلداب وسيلة فعالة فز والشعب  بعيدا عن السياسة واإلعالم المسية
ما يلذلم المعلم من جهود مع الطالب  فتصب  اخأمور واضحة عندهم  وسنأيذ أهم مثاال من أهم القضايا 

 الثقافية  وهو الصورة النمطية: 
ك به ي الدول العربية تحديدا  إن الصورة النمطية تضية يشي 

ا معمم الطالب القادمون لدراسة اللغة العربية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي دولة عربية غاللا 
ز
والصورة النمطية إما أن تكون سلبية كلها أو إيجابية كلها  فالغرب مثال عندما يأتون للدراسة ف
ي ك  مكان وجه  تام وبدوية وشهوانية وا

ز
ون شعلا متخلفا وحروبا ف ور السيئة لكثي  من الصما يعتقدون أنهم سي 

 أن العرب أحفاد عىلي وفاطمة  
ز ي 
ة
يا عىل سبي  المثال  ظان ز ي الطالب من مالي 

ي  بينما يأئ  عن الشعب العرئر
ي 
ز
ز مخطئان ف ي الحقيقة  كال الجانبي 

ز
ام وأه  هللا وما إىل ذلك من صور  وف ز وأصحاب الخلق الرفيع والدين وااللي 

ي  ه من الشعوب  وفيم العلماء والجهال   انطلاعهم عن العرب  إن الشعب العرئر ء  كغي  فيم الجيد والسي
ي 
ز
ي كنفم  وعىل المعلم أن يلذل جهده ف

ز
ي ف والخاصة والعوام  والسالم والحرب  واخأديان كلها يضمها العالم العرئر
ز حت  ال يتعرضوا لصدمة ثقافية.   توضي  اإليجابيات والسلبيات للمتعلمي 

ي  تدور ولنأيذ مثاال من رواية توض  ص
ورة نمطية وتح  أزمة ثقافية  وهي رواية عائد إىل حيفا  لغسان كنفائز

ر ترسا من مدينة حيفا  لتجد الطفَ  عائلة  ل بعد أن هجة ز ي الميز
ز
الرواية حول سعيد الذي أجير عىل ترك ابنم ف

وه عىل اليهودية وسموه دوف  وانضم إىل الجيش اإل  ل سعيد بعد إيراجم  فربة ز يىلي  ليكون رسائيهودية سكنت ميز
 . ز ز أمام أييم يالد  الذي ينضم إىل المقاومة ويلتحق بركب الفدائيي  ي صف الجند اإلرسائيليي 

ز
 ف

ي تصة القضية الفلسطينية بوضو   وباستخدام شخصيات متنوعة  تثلت أحقية 
يطر  غسان كنفائز

ي يتبناها الطالب عادة تحت تأثي  
ز باخأرض  عكس الصورة النمطية الت  ز  وسائ  اإلعالم  أالفلسطينيي  ن فلسطي 

ي أرضهم. 
ز إرهابيون  وأن اليهود مملومون ومتعبون فز  حق لليهود  وأن الفلسطينيي 

ي  وأسفر عن فكره السابق  وجهلم بمحدثات 
ي نوبوأكي نوتوهارا برواية غسان كنفائز

وتد تأثر الكاتب اليابائز
ي  من شعر محمود درويش  وروا

ي  وتعرف عىل حقيقة القضية  حت  ترأ اخأدب الفلسطيتز
يات غسان كنفائز

ي كتابم: 
ي اليابان عرفنا القضية الفلسطينية عن طريق الغرب  بعدئذ القضية من يالل اخأدب  كما يقول فز

 "نحن فز
ة أحاطت بالقضية الفلسطينية  فهمنا أن علينا أن نلحث عن الحقيقة بأنفسنا  من المعلوم أن ضوضاء كبي 

ي 
وأكي  )نوب هو الصوت اخأتوى واخأصفز الذي  صدتتم وسط تلك الضوضاء" وبالنسلة ىلي كان غسان كنفائز

2003) 
 تفاعل القارئ مع النص:  -3

ي  فالقارئ لألدب يتأثر بالشخصيات  إن التفاع  مع النص التعليىمي ال يكون أبدا كالتفاع  مع النص اخأدئر
ي نفس المتعلم واخأحداث ويتفاع  معها ويشعر بالقرب م

 نها ويحس معاناتها وأحزانها  وهذا لم أثر كبي  فز
ي طر  اخأسئلة ومعرفة اآلراء اخأيرى  وهذا ما يساعد عىل صنع 

ي يولد لديم الرغلة فز كما أن تفاعلم مع النص اخأدئر
 . ي الفص  الدراسي

 بيئة نقاش يصلة فز
 تزامن المتعة والفائدة:  -4

ي إبراز جمالية اللغة  وإثارة إن تراءة اخأدب تجذب الطالب  وتر 
غلم بمتابعة القراءة  لما فيها من متعة تتمث  فز

ي مرحلة ما. 
ي نفسم  فيقرأ اخأدب كأنما يقرأ عن ذاتم ومعاناتم ومعاناة وطنم فز

 تصص إنسانية تؤثر فز
يف عالج كإن اخأدب يعالج تضايا واتعية ال يخلو منها مجتمع  هذه القضايا تثي  الرغلة لدى المتعلم ليعلم  

مجتمع اللغة الهدف هذه القضية  وكيف تعام  معها  وما أثرها عليهم وعىل مجتمعهم  وهذا كلم سيساعد 
ي فهم المجتمع وفهم سلوكم. 

 المتعلم فز
ي كيفية اإلفادة من الرواية إذ يقوالن "عىل الرغم من 

ي بحثها توضيحا لكىلي وسالتر فز
ي فز
وتذكر اللاحثة مريم جالئ 

ة وهىمي  لكنم يعرض صورة كاملة وملونة من بيئة فيها شخصيات لهم أن عالم الرواي ة والمرسحية والقصة القصي 
ي اخأعمال اخأدبية 

يلفيات إتليمية واجتماعية متنوعة  فيتمكن الدارس من كشف الشخصيات الموجودة فز
ي  أي أفكارهم ومشاعرهم وعاداتهم وتقاليدهم وممت ونم لكاتهم وما يشي  ورؤاهم المتنوعة تجاه عالمهم الخارجر

ي مختلف مواتفهم العملية"
ي الكالم وترصفاتهم فز

 وما يؤمنون بم وما يثي  يوفهم وما يتلذذون بم  وأساليبهم فز
ي  
 (2005)جالئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 خصائص المعلم: 

ي تعليم الثقافة  إذ ال بد أن تتوافر 
ز
ي معلىمي اللغة اونقصد هنا تحديدا المعلم الذي سيوظف اخأدب ف

ز
لعربية ف

ي برامج اخأغراض الخاصة صفات محددة إضافية  فال يمكن 
ز
ز ف ها صفات عامة  وللعض المعلمي  ز بغي  للناطقي 

تصور معلم صف اخأدب دون أن يتمتع بالقدرات الخاصة  ليس فقط المعرفة اللغوية العامة  ال بد أن تكون لم 
ي المجال  ليتعام  مع المشاك  الحساس

ز
ة ف ات يير ي  "فلاإلضافة إىل الخير ض طريق الدرس اخأدئر

ي تعي 
ة الت 

ي وايتيار أساليب التدريس المثىل عند ك  هدف  
ي والالصفز

ي مجال التخطيط للعم  الصفز
ز
التدريسية الجيدة ف

ي تكشف بعمق عن تحقق 
وابتكار مواتف التعلم المناسلة لك  محتوى  وكذا ابتكار أساليب التقويم والقياس الت 

ة نقدية نمرية وتطبيقية بتحلي  النصوص واستيعابها"الكفاي  ات المطلوبة  يتوجب أن يكون لدى المعلم يير
ي     (2012)العشي 

ي المحاور التالية: 
 
 وهذه الخصائص بالمجمل تجمل ف

1-  : ي  المعرفة باألدب العرن 
ي أن يكون المعلم ناطقا باللغة العربية ليعل

ي اللغة  تحتاج متخصصا ال يكفز
م اخأدب  إن اخأدب مكانة رفيعة فز

يعرف اخأجناس اخأدبية وأهميتها وتنوعها  ويتمكن من تذوتها وفهم مواطن جمالها  وإال لن يستطيع إنشاء الوغي 
ي ذات الوتت. 

ي هي جمالية ونفعية فز
ي لدى الطالب  ولن يؤدي حينها اخأدب وظيفتم الت 

ي والحس الفتز
 الثقافز

 معرفة الثقافية الكافية: ال -2
ي الرواية سيجد المعلم 

ي الذي يتطللم تعليم اخأدب  ففز
إن الثقافة العامة للمجتمع تختلف عن المستوى الثقافز

ي المعلومات الثقافية  تد تمتد إىل ثقافات عالمية  فمن يقرأ موسم الهجرة إىل الشمال مثال 
ا فز تنوعا وتوسعا كبي 

ه  ومن يقرأ بينما ينام العالم يجد الثقافة اخأمريكية أمامم  ومن يقرأ حكومة الم  يجد الثقافة اخأوروبية بصدد
ي 
ي يان الخليىلي تجد ذكر أحياء اليهود واضحا  والكثي  من الثقافات العالمية الت 

ي ظلها  وفز
ي فز
يجد التاري    خ العثمائز

ولن يكون جيدا أن يسأل الطالب تضمها هذه الروايات باإلضافة إىل الثقافة العربية واإلسالمية والمحلية  
ي علمم  ولن يكون مناسلا أن يرسر  بسطحية ودون معرفة 

معلمهم عن الثقافات المتنوعة فيجدونم ضحال فز
ي  يجب عليم مناتشتها مع طالبم  كما أن عىل المعلم أن يعرف 

ة الت  وربط وتفاع  مع المعلومات الثقافية الكثي 
ا عن ثقافة طالبم  حت   ي من شأنها تقريب الصور لألذهان  وتقريب ولو شيئا يسي 

 يستطيع إجراء المقارنات الت 
 الثقافة من القلوب  وتسهي  عملية التعلم. 

 المعرفة بمداخل وأساليب تعليم الثقافة:  -3
اضات  عموما  والمدي  ي تربطها بعضها بلعض عالتات متلادلة  هذه االفي 

اضات الت  هو "مجموعة من االفي 
ي تدريسها وتعلمها"تتص  اتصاال وثي

ي هذا أنم مجموعة من  (1985)الناتة   قا بطبيعة اللغة وطبيعة عمليت 
ويعتز
ي ضوء تلك الملادئ"

بوية المتفق عليها  كي تمارس طرق التدريس فز
ي  "الملادئ اللغوية والي 

 ()الحدف 
 مدخالن لتعليم الثقافة:  and Jensen  kirk baek (Jakob ،2013)وقد أورد

ي مدخل المعلومات:  -
كز مدي  المعلومات حول المعلم بشك  أساسي  ويعتمد الدرس عىل المعلومات الت 

يي 
 يقدمها المعلم للطالب من يالل النقاش أو الكتاب المقرر أو مقاطع فيديو أو أفالم. 

-  : ي
ي هذا المدي  يكون الدور اخأساسي للطالب  أما المعلم فيكون لإلرشاد والتوجيم فقط.. المدخل البنان 

 وفز
 أما أساليب تعليم الثقافة ف ي عديدة ومتنوعة ومتجددة  مث : 

   حيث يقوم الطالب بتجريب أطعمة الللد الجديد وللاسهمأسلوب التجريب -
ي بعض اخأنشطة االجتماعية  كاخأنشطة    حيثأسلوب المشاركة االجتماعية -

 -يقوم الطالب بالمشاركة فز
 الرياضية  والفنية  والرحالت الهادفة. 

   حيث يقوم الطالب بتمثي  بعض المشاهد المرسحية المناسلة لمستواهمأسلوب لعب األدوار -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 غرناطة؟ وصحت ترون سلعة
.. بعد رتاد ز ي تين ك العيني 

ز
 ف

 وأم ية رايات ها مرفوع ة
 وجي ادها موص ولة بجي اد

ي 
 ما أغرب التاري    خ كيف أعادئز
 لحفي دة س مراء من أحفادي
ي رأيت ي اللم

 وجم دمش ف 
 أجفان بلقيس وجي د سع اد
 ورأيت من زلنا القديم وحجرة
 كان ت بها أمي تمد وس ادي
 والي اسمينة رصع ت بنجومم
ك ة الذهبي ة اإلنش اد  والير

 ودمشق  أين تكون؟ تلت ترينم
ي 
  شع رك المنساب ..نهر سوادفز

ي الثغر الذي
ي  فز ي وجهك العرئر

 فز
 شم وس بالدي

ً
 ما زال مخت زنا

ي طيب "جنات العريف" ومائم
 فز

ي الكلاد
ي الريح ان  فز

ي الف   فز
 فز

.. والشعر يلهث يلفم  سارت مغي
 كسناب   ترك ت بغي ر حصاد
 يتأل ق الق رط الط وي  بجيده
 مث   الشموع بليل ة المي الد.. 

ي و 
 م شيت مث  الطف  يلف دليلت 

ي التاري خ ك وم رم اد
 وورائ 

 الزي رفات.. أكاد أسمع نل ضم
 والزركشات عىل السقوف تنادي
 تالت: هنا "الحمراء" زهو جدودن

 فات رأ عىل ج درانها أمج ادي
 ن ازف

ً
 أمجادها؟ ومسحت جرحا
 بف ؤادي

ً
 ثاني ا
ً
 ومسحت جرحا

ي الجم يلة أدرك ت
 يا ليت وارثت 

 ل ذين ع نت هم أج داديأن ا
 عان قت فيه ا عن دما ودعتم
 يسم ى "ط ارق بن زياد"

ً
 رجال
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 أن يناتش الطالب المحاور الثقافية مع المعلم -

ي  مدي  التعليم: 
 المعلومائ 

أساليب التعليم 
 المستخدمة: 

 تراءة النص  -
 الصور  -
 مقاطع الفيديو -
 المناتشة  -

 المتقدم المستوى: 

ي الدرس: 
 ترص الحمراء - المحاور الثقافية فز

 زيادطارق بن  -

 التمهيد: 
ي  والدولة اخأموية  والدولة اخأندلسية  وإن  

يلدأ المعلم حصتم بتمهيد رسي    ع للطالب عن حياة الشاعر نزار تلائز
ز واضحة تماما.   كان الطالب تد درسوا العصور والشعر القديم مسلقا  فستكون فكرتهم عن الدولتي 

ة  ومديال عاجال  ي التمهيد نلذة تصي 
يقود الطالب إىل عالم القصيدة  ويديلهم جوة  تتضمن المعلومات فز

ي العرص الحديث  عن 
ز فز ز اثني  ي العصور المتنوعة المذكورة  فالقصيدة وصف حوار بي 

الشاعر  ويقحمهم فز
ي العرص القديم  إذن ف ي تحوي ثالثة عصور أساسية  وشاعر. 

ز فز  دولتي 
ي  من شعراء العرص الحديث  كتب أك

ي  الدمشف 
ي دمشق واخأندلس الشاعر نزار تلائز

ي المرأة  وكتب فز
ير شعره فز

ز والقضية الفلسطينية.   وفلسطي 
ي بدأت بعد انتهاء عرص الخلفاء الراشدين  اشتهرت بالفتوحات اإلسالمية  

أما الدولة اخأموية  ف ي الدولة الت 
ي هللا عنم. 

ي الجلي  معاوية رضز ي أمية  أولهم الصحائر
 وسميت باخأموية نسلة إىل ملوكها من بتز

ي العرص اخأموي  فتحها القائد المسلم علد الرحمن 
ي اإلسالم  ف ي فت  إسلانيا الحالية  فز

أما الدولة اخأندلسية فز
ب 
ة
الداي   والداي  لقب لعلد الرحمن  سىمي بم نسلة لديولم اخأندلس وتأسيسم الدولة اخأموية فيها  كما لق

 أيضا بصقر تريش. 
جاع للقية المواد  إن كان الطالب تد تعلموها يمكن للمعلم أن يعرض المعلومات اخأسا سية من يالل اسي 

ون عليم. مسلقا  أو من يالل رسر  جديد إن كانت جديدة عليه  م  حسب المنهج الذي يسي 
 المحاور الثقافية: 

 راءترص الحم -
 طارق بن زياد -

ي ذه
ه عىل تثبيتها فز ز حها  ويصب تركي  ي رسر

معلومات  ن الطالب  وهي وتحديد المحاور مهم  ليتوسع المعلم فز
 غاللا ما ستكون جديدة عليهم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز للطالب ترص الحمراء  كجولة ميدانية جميلة فيم  أو يعرض عليهم  يمكن للمعلم أن يعرض مقاطع فيديو تبي 
ي تمهر زواياه وزيارفم وساحاتم. 

 مجموعة من الصور الت 
 ي اتتحم اللحر وفت  اخأندلس. ويمكن كذلك عرض مقطع فيديو عن القائد المسلم طارق بن زياد  الذ

ز  وال يهاجم  ومن الجدير بالذكر هنا  أن يتنلم المعلم خأفكار الطالب  فال يثي  لديهم حساسية تجاه المسلمي 
فع من شأن التاري    خ اإلسالمي  فالتاري    خ كفي  بتوضي  اخأمور دون إظهار المع م لدولهم  وال يحقر من شأنهم لي 

 ا. النحيازه الشديد نحو فكرة م
 ترص الحمراء:  -

ي اخأندلس 
ز
ي القرن الرابع الهجري   -إسلانيا حاليا–ترص أثري ف

ز
ي مملكة غرناطة  ف

ز
شيده الملك محمد بن اخأحمر ف

ة  تمهر من يالل  ز يعد من أهم المعالم السياحية حاليا لما فيم من سمات معمارية إسالمية واضحة وممي 
ي تنترسر عىل جدرانم  وسج

 اده  وكتابة بعض اآليات القرآنية واخأدعية  وبعض المدائ الزيارف والنقوش الت 
 واخأوصاف من نمم الشعراء العرب. 

 طارق بن زياد:  -
ي عهد  718 – 711تائد عسكري مسلم  تاد الفت  اإلسالمي يالل 

م بأمر من موس بن نصي  واىلي أفريقية فز
 الخليفة اخأموي الوليد بن علد الملك. 

ي بداية فت  اخأندلس. ينسب إليم مضيق "جل  طارق
 " خأنم الموضع الذي وص  إليم بجيشم فز
تم العسكرية مكل ي دمشق  عاصمة الدولة اخأموية  وتعد سي 

ي فز
 لة بالنجا . توفز
 النتائج:  -

ي تعليم الثقافة 
ها عموما  وفز ز بغي  ي تعليم اللغة العربية للناطقي 

ز مما سبق الدور الكبي  الذي يؤديم اخأدب فز يتبي 
ي تعليم الثقافة للطالب  سواء كانت ثقافة إسالمية أو عربية أو محلية  وما ينتج تحديدا  كم

ز اخأثر الكبي  فز ا تبي 
 .  عن هذا التعلم من اندماج وتفاهم وتقل  أكير

ز  ولن يتقن الطالب لغة ثانية إال إن تعلموا ثقافتها   ي ترتلط بها وتتمي 
إن الثقافة لب اللغة وروحها  وروابطها الت 

ة ومتشابكة  حت  ابن اللغة نفسم ال يحيط ولو لم  يكن تعلما عميقا دتيقا  خأن الثقافة واسعة جدا  وفروعها كثي 
 بثقافتها علما  إنما الهدف فهمها عموما  وتعلم ما يتص  بتخصصهم يصوصا. 

ي العم
ة  واخأساليب متنوعة وممتعة  لذا ال بد أن تكون بارزة ومحورية فز ية التعليمية  لووسائ  تعلم الثقافة كثي 

. وأن تأيذ حقا كافيا    ونصيلا جيدا من المنهج التعليىمي
 التوصيات:  -

ي ما أيطأت بم 
ي ما عملت  وأن يتجاوز عتز

 فز
ُ
ي نهاية هذا اللحث المتواضع أسأل هللا أن أكون وفقت وسددت

فز
 وسهوت. 

ي أرجو أن يلتفت لها اللا
ي بعد الحمد إال أن أيتم بلعض التوصيات الت 

ي دراساتهم  واوال يسعتز
لمعلمون حثون فز

ي أكال طيلا. 
ي تأليفهم  علها تؤئ 

ي مجال تأليف المناهج فز
ي دروسهم  والعاملون فز

 فز
ي تعليم الثقافة.  -

ي توظيف اخأدب فز
 عم  دراسات ميدانية تلحث أنج  الطرق فز

ي تعلم الثقافة  ومحاولة -
ي عملية توظيف اخأدب فز

ز فز ض المعلمي 
ي تعي 
 د حلول لها. إيجا دراسة الصعوبات الت 

ي تعليم الثقافة  وال توظفم اخأيرى  للحث  -
ز  توظف واحدة منهم اخأدب فز ز مدرستي  استقصاء الفروتات بي 

 فرق النتائج ومدى فاعلية التجربة. 
ي هذا المجال.  -

اء فز ز المناهج التعليمية بالطرق واخأساليب الفعالة ميدانيا من وجهة نمر الخير  تضمي 
ي ذهن المتعلم. توفي  نماذج عمل -

ز عىل تثبيت المعلومات فز  ية للتقييم الذي يعي 
 االهتمام بالثقافة العربية اهتماما ال يق  عن االهتمام بالحروف واخأصوات والكلمات والنحو.  -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  -
ز
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