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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ين من وجهة نظر معلمات رياض ] درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعشر
  األردن األطفال
 
 [ ف

 
        الباحثة:  إعداد 

بوية  - جامعة اإلرساء  -  ماجستير رياض األطفال - هبه عارف الشوره]   [ مجال الدراسة: تربية الطفل -  كلية العلوم الير
ف   : عليها أرسر

يح  ]  بوية - جامعة اإلرساء  - الدكتور حسير  حكمت المسير  [ كلية العلوم الير
 

 : الملخص
ين من وجهة   هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر

، تكون   ي المسخي
ي األردن، واتبعت الدراسة المنهج الوصفز

(  855مجتمع الدراسة من ) نظر معلمات رياض األطفال فز
( معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية؛ واعتمدت الباحثة عىل االستبانة 276معلمة، واقترصت العينة عىل ) 

ي وأظهرت النتائج  ،  لتحقيق أهداف الدراسة
ين فز أن درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر

تيب األول، يليه مجال جميع المجاالت الثالث جاء بدرجة )متو  ي الي 
سطة(، إذ جاء مجال التكنولوجيا واإلعالم فز

تيب الثالث واألخي  مجال مهارات التعلم واإلبداع ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات  ي الي 
المهارات الحياتية، وفز

المهار  ومجال  واإلبداع،  التعلم  مهارات  مجال  ي 
فز المدرسة  نوع  لمتغي   تبًعا  إحصائية  لصالح  داللة  الحياتية  ات 

ي مجال مهارات التكنولوجيا واإلعالم. 
 معلمات المدارس الحكومية، وعدم وجود فروق فز

ين، أطفال الروضة.  لكلمات المفتاحية: ا  معلمات رياض األطفال، مهارات القرن الحادي والعرسر
 

]The Degree to Which Kindergarten Children Possess Twenty-first Century Skills 

from the Point of view of Kindergarten Teachers in Jordan [ 
 

Abstract : 

The study aimed to identify the degree to which kindergarten children possess twenty-first 

century skills from the point of view of kindergarten teachers in Jordan, the study followed the 

descriptive survey method. The study community consisted of (855) kindergarten teachers, and the 

sample was limited to (276) teachers selected in the random method, and the researcher relied on the 

questionnaire to achieve the objectives of the study. The results showed that the degree to which 

kindergarten children possess the skills of the twenty-first century in all three areas came in a (medium) 

degree, where the field of technology and media ranked first, followed in second place by life skills 

field, and the field of learning and creativity skills came in the third and last rank. It also showed there 

are statistically significant differences in the field of learning and creativity skills, and the field of life 

skills according to the variable of the type of school in favor of public-school teachers, and the absence 

of differences in the field of technology and media. 

Keywords: Kindergarten teachers, Twenty-first century skills, Kindergarten children. 
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 :المقدمة
عد مرحلة رياض  

ُ
؛ ت ي سلم النظام التعليىمي

 األوىل فز
َ
ي حياة اإلنسان، والخطوة

األطفال من المراحل المهمة فز
والجسدية،  النفسية،  الجوانب:  من  العديد  ي 

فز وتنميته  الطفل،  تكوين شخصية  ي 
فز تأثي  كبي   من  لها  لما  وذلك 

ة الالحقة بسهولة، ويتعلم األطفال واالجتماعية، واللغوية والمعرفية، وتأهيله وإعداده لاللتحاق بالمراحل التعليمي
قدراتهم  وتطوير  مهاراتهم،  وصقل  الكتساب  ا؛،  ذاتيًّ تعلًما  السليم  بوي  الي  التوجيه  خالل  من  المرحلة  هذه  ي 

فز
إلعدادهم؛  الالزمة  االتجاهات  يكونون  طريقها  عن  ي 

الت  المختلفة،  واألنشطة  األلعاب  خالل  من  وإمكاناتهم 
ي ت 
ات والتطورات الت  ي عرص التكنولوجيا والمعلومات. للتغيي 

 تصل بالعملية التعليمية والمجتمع فز
ي 
، نظًرا ألهمية هذه المرحلة؛ وألنها األساس فز ز بويي 

ا من علماء النفس والي 
ً
ي مجال الطفولة اهتماًما بالغ

وقد حظز
 روضة األطفال أحد أهم ا

ّ
ي المستقبل، وتعد

ي  بناء اإلنسان، وتكوين شخصيته، وتحديد اتجاهاته فز
لمداخل، الت 

تعمل عىل تنمية شخصية الطفل من خالل برامجها وأنشطتها؛ لذلك زخرت الساحة الدولية بالعديد من الدراسات 
بية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لتنمية الطفل،   ي سعت إىل تقديم الرعاية والتعليم والي 

والتجارب الت 
ا مرحلة  برامج  لتطوير  جهودها  بكافة وتكثيف كافة  المجال  هذا  ي 

فز ز  العاملي  وإلمام  وأنشطتها،  المبكرة  لطفولة 
 ، ي
فز م والتعليم لهم )المرسر

ُّ
 (. 2013خصائص نمو األطفال واحتياجاتهم والطرق المناسبة لعملية التعل

ز عىل برامج الطفولة المبكرة  ز والقائمي  بويي 
ا من أهمية رياض األطفال ترى الباحثة أن جميع الي 

ً
وانطالق

بهؤالء ومؤسس للنهوض  يلزم  ما  لتقديم كل  يتسابق؛  المجال  هذا  ي 
فز له صلة  من  وكل  المختلفة،  الدول  ي 

فز اتها 
ي تقدم المجتمعات وتطورها. 

 األطفال؛ ألنهم ثمرة المستقبل، وانعكاس ثمارهم يسهم فز
ات االقتصادية والتعليمية والرقمية ي وتسارع التغي 

ي زمن االنفجار المعرفز
ي وقتنا الحاضز فز

أصبح التنبؤ   وفز
ين، وما تحمله من   بمهارات المستقبل هو التحدي األكير أمام العالم؛ فظهرت قضايا مهارات القرن الحادي والعرسر
ي بلدان العالم جميعها،  

ي المجاالت: االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والعلمية، والتقنية فز
ات جذرية فز تغيي 

ي 
فز ة  تحديات كبي  الطفولة  مرحلة  نوع وتواجه  إىل حد كبي   تشكل  فهي  اإلنسان؛  بناء  أساس  ألنها  المجال،  هذا   

ي تحظز بها شخصية اإلنسان عير مراحل نموه المختلفة )حوري،  
(؛ لذلك أصبح تزويد 2012التنشئة والرعاية الت 

ين من متطلبات ه ي تمثل مهارات القرن الحادي والعرسر
ز "أطفال الروضة" بالصفات والخصائص الت  ذا المتعلمي 

 قادًرا عىل  
ا
ات وإعداد جيًل ا لمواكبة هذه التغي 

ً
بوية والتعليمية مجهود العرص ومقتضياته، وتحمل المؤسسات الي 

وتمكينهم  األطفال  ويد  ز لي  اتيجيات مدروسة؛  واسي  إيجاد خطط  من  بد  ال  لذلك كان  العرص؛  تحديات  مواجهة 
ين؛ لت ي تناسب القرن الحادي والعرسر

ي ترف  بهم؛ ليعيشوا وإكسابهم المهارات الت 
حقيق رؤية وأهداف أمتهم، الت 

ي هذا المجتمع )ملحم، 
 (. Bell, 2010؛ 2017بصحة وإيجابية فز

ي تسغ مرحلة رياض األطفال؛ لتحقيقها تتوقف بشكل كبي  عىل معلمة رياض األطفال، 
إن األهداف الت 

ناقلة للمعرفة فحسب، بل إن دورها   التخطيط والتوجيه للعملية فلم تعد معلمة الروضة  المتجدد يمىلي عليها 
امج واألنشطة المقدمة لألطفال، وتنظيم بيئتهم التعليمية، وفهم خصائص نموهم ومراعاة  التعليمية، وتصميم الير
الفروق الفردية بينهم، واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم، والسغي لتنميتها بما يتناسب مع خصائص نموهم 

شت    وقدراتهم، ي 
فز وتجويده  األداء،  ز  تحسي  أجل  من  الجميع  فيه  يتنافس  عرص  ي 

فز العالم  يعيشه  ما  ظل  ي 
وفز
 المجاالت. 

ي تعيشها 
ي ظل التحديات الت 

ين، والسيما فز ي لها امتالك المهارات الخاصة بالقرن الحادي والعرسر
كما ينبغز

ا ز دمج  بي  ي وجود عالقة وثيقة 
المهارات فز التعليم، وتتمثل هذه  تباين منظومة  بالتكنولوجيا مع مراعاة  لمعرفة 

ي نسبة احتفاظ هؤالء األطفال للمهارات المكتسبة ال بد أن تقوم 
قدرات األطفال، ولكي تحقق المعلمة تقدًما فز

ي التعليم والمعرفة والمهارات 
 من حيث عملية التعليم والتكنولوجيا المستخدمة فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

النطق  المقدمة لهم، ف التعليم يساعد عىل تطوير مهارات األطفال، مثل:  ي 
فز التكنولوجيا  أن استخدام   عن 

ا
ضًل

 (. 2015الصحيح، والمهارات الرياضية، والحركية، والفنية )نرص، 
ين، وإلمامها بالطرق   ومما سبق يظهر لنا أهمية إتقان معلمة رياض األطفال لمهارات القرن الحادي والعرسر

اتيجيات ا ي تقدمها ألطفال الرياض؛ بحيث  واالسي 
لالزمة الستخدامها، من خالل األدوات والوسائل واألنشطة الت 

ين وقادر عىل التعامل   ينعكس ذلك عىل مخرجاتهم التعليمية، وتنسر  جيل يتمتع بمهارات القرن الحادي والعرسر
ي جميع المراحل ومجابهة تحديات العرص. 

 مع تطورات العملية التعليمية فز
ي ونتيجة  

بوية تزويد األطفال بالمهارات الالزمة للنجاح فز ي عىل المؤسسات الي 
لذلك نادت اآلراء بأنه ينبغز

ين، كما سعت العديد من المؤسسات المعنية بالتعليم إىل صياغة  ي القرن الحادي والعرسر
مجتمعاتهم وعملهم فز

اح كيفية تضمي ين، واقي  نها ضمن النظام التعليىمي والمجاالت أطر تربوية؛ لتحديد مهارات القرن الحادي والعرسر
 (. 2017الدراسية )ملحم، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
العرص   هذا  الحادي يتسم  القرن  تعليم  عىل  نفسه  فرض  الذي  ي  التكنولوجر والتقدم  المعلومات  بثورة 

ي من قصور استخدام  
ين وعىل الرغم من ذلك إال أن التعليم ما زال يعائز التكنولوجيا؛ لذلك أصبح العالم والعرسر

ي تصميم 
ي النظام التعليىمي بحيث يركز عىل األساليب التكنولوجية الحديثة فز

اليوم يبحث عن تحول جوهري فز
جتز إال باالهتمام  

ُ
ا من أن ثمار التعليم لن ت

ً
، انطالق ي ي والتكنولوجر

امج التعليمية؛ ليوائم االنفتاح المعرفز وتنفيذ الير
ين. بالمهارات والمعا  ي ترتكز عىل مواجهة تحديات القرن الحادي والعرسر

 رف الت 
ي بناء  

ي عرص تكنولوجيا المعلومات مرحلة حساسة؛ ألنها تمثل األساس فز
 مرحلة الطفولة المبكرة فز

ّ
وتعد

قدراته  أنشطته الستكشاف  ممارسة جميع  من  يتمكن  فمن خاللها   ، التعليىمي مستقبله  ي 
فز وذات صلة  اإلنسان 

وإمكاني الحادي وميوله  القرن  مهارات  من  وتمكينهم  وتأهليهم،  األطفال،  بإعداد  االهتمام  من  البد  لذا كان  اته؛ 
ين؛ بما يتناسب مع قدراتهم، وميولهم، ورغباتهم، وإمكاناتهم لمواءمة مخرجات المنظومة التعليمية.   والعرسر

ي ظل أزم
ي هذا المجال معلمة لرياض أطفال، وخاصة فز

ة الباحثة فز ة كورونا واتجاه التعليم  ومن خالل خير
ين، ومنها: عدم  ي امتالك أطفال الرياض لمهارات القرن الحادي والعرسر

ا عاًما فز
ً
إىل )التعليم عن بعد( الحظت ضعف

أثناء  تواجههم  ي 
الت  التقنية  المشكالت  وحل  التكنولوجيا  ومهارات  التقنية  استخدام  من  األطفال  بعض  تمكن 

ي 
فز أهاليهم  لمساعدة  وحاجتهم  والمهارات الحصص،  واإلبداع  التعلم  مهارات  من  تمكنهم  وعدم  الشأن،  هذا   

للتعرف عىل درجة امتالك أطفال الروضة الحياتية، وهذا ما دعا الباحثة لتسليط الضوء من خالل هذه الدراسة؛  
ين  لمهارات القرن   ي األردن؛  الحادي والعرسر

  من وجهة نظر معلمات رياض األطفال فز
 
 وتتمثل مشكلة الدراسة ف

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ين من وجهة نظر معلمات السؤال األول:   ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
ي األردن؟ 

 رياض األطفال فز
 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

ي  
ين فز مجال التعلم واإلبداع من وجهة نظر  ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر

ي األردن؟
 معلمات رياض األطفال فز

ي مجال مهارات التكنولوجيا واإلعالم 
ين فز ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر

ي األردن؟ 
 من وجهة نظر معلمات رياض األطفال فز

ي مجال المهارات الحياتية من وجهة  ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر 
ين فز

ي األردن؟ 
 نظر معلمات رياض األطفال فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  
ز استجابات عينة α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة )   السؤال الثان  ( بي 

ين من وجهة نظر معلمات رياض ا  ألطفال الدراسة حول درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
ي األردن 

 لنوع المدرسة؟ تعزى فز
 :  
 أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة فيما يأنر

: األهمية النظرية 
ا
 أوًل

ي أكدت عىل أهمية مهارات القرن الحادي 
ي هذه الدراسة استجابة إىل نتائج الدراسات والبحوث، الت 

تأئ 
ي أنشطة رياض األطفال؛ نظًرا ألنها  

ين وكيفية توظيفها فز ز والعرسر ي تنمية مهارات األطفال وتعمل عىل تحسي 
تسهم فز

 جودة المخرجات التعليمية وانشاء جيل قادر عىل التفاعل مع محيطه والمجتمع بشكل فّعال. 
ي مجال الطفولة، والمكتبات حول  

ز فز ي األدب النظري للباحثي 
باإلضافة إىل أن نتائج هذه الدراسة ستير

ي المملكة األردنية الهاشمية خاصة  موضوع الدراسة، خاصة وأن الدراسات الع
  - عىل حد علم الباحثة   –ربية عامة وفز

 .
ً
 قليلة جدا

 ثانًيا: األهمية التطبيقية 
ز بمهارات القرن   ز وقادة التعليم والمهتمي  تظهر األهمية التطبيقية لهذه الدراسة أنها توجه نظر المسؤولي 
ز عىل مناهج رياض األطفال، وتزودهم بمعلومات مرجعية مهمة حول درجة امتالك  ين، والعاملي  الحادي والعرسر

ين من وجهة نظر معلمات   ي األردن، وأهمية توظيف أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
رياض األطفال فز

ي مناهج وبرامج وأنشطة الرياض؛ ما يساعدهم لرسم سياسات وخطط 
ين فز ز مهارات القرن الحادي والعرسر وتضمي 

غنية  ومرجعية  بدليل  األطفال  رياض  معلمات  تزود  بحيث  الطفولة،  وبرامج  مناهج  لتطوير  فّعالة  اتيجية  اسي 
ي معالجة ضعف امتالك األطفال لهذه   تمكنهن من تطبيق هذه المهارات

مع األطفال بكفاءة وفاعلية، وتسهم فز
 المهارات. 

عد هذه الدراسة  
ُ
ي حدود علم الباحثة    –كما ت

ا؛   –فز
ً
األوىل من نوعها إذ ال توجد دراسات تناولت تحديد

ين من وجهة نظر معلمات رياض األ  ي األردن. درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
 طفال فز

 حدود الدراسة 
الموضوعية:   - تعرف  الحدود  ي 

فز الدراسة  هذه  ي 
فز القرن  تمثلت  لمهارات  الروضة  أطفال  امتالك  درجة 

ي األردن. 
ين من وجهة نظر معلمات رياض األطفال فز  الحادي والعرسر

ية - ي تربية لواء الجامع: الحدود البشر
ي هذه الدراسة عىل معلمات رياض األطفال فز

ي اقترصت فز
ان ة فز  . َعمَّ

ي الحدود المكانية:  -
بية والتعليم التابعة للواء الجامعة فز ي مديرية الي 

بقت إجراءات هذه الدراسة فز
ُ
ان ط َعمَّ

ي المملكة األردنية الهاشمية. 
 فز

ي الفصل الدراسي األول للعام ) الحدود الزمانية:  -
بقت إجراءات هذه الدراسة فز

ُ
 ( م. 2022-2021ط

 وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة  
ين )  (Twenty-First Century Skillsمهارات القرن الحادي والعشر

ات  48:  2013يعرف ترلينج وفادل )  ين بأنها: "المهارات والمعرفة والخير ( مهارات القرن الحادي والعرسر
للعمل   إتقانها  إىل  الطالب  يحتاج  ي 

والت  ين  والعرسر الحادي  القرن  ي 
فز بإلحاح  وتتضمن المطلوبة  بنجاح،  والحياة 

 مهارات التعلم واإلبداع، ومهارات المعلومات واإلعالم والتقنية، ومهارات الحياة والمهنة". 
ا بأنها:  ي عىل أطفال الروضة   وتعرفها الباحثة إجرائيًّ

ي ينبغز
ات الت  "مجموعة من المهارات والمعرفة والخير

م المستقب
ُّ
ي عملية التعل

لية بمختلف مراحلها؛ وحت  تساعدهم عىل بناء الثقة بأنفسهم اكتسابها لضمان انخراطهم فز
ين، وتمنحهم القدرة عىل إنتاج المعرفة، وتطبيقها والمشاركة   ي القرن الحادي والعرسر

وإعدادهم لالبتكار والقيادة فز
: مهارات التعلم ي هذه الدراسة بثالث مهارات رئيسة، وهي

ي نواجي الحياة المختلفة، وتتحدد فز
واإلبداع،   بفاعلية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات الدالة عليها، تم قياسها   تكنولوجيا المعلومات، والمهارات الحياتية، وينبثق عن كل مهارة مجموعة من المؤرسر
ِمم خصيصا لهذه الغاية".   من خالل استبيان صا

 معلمة رياض األطفال 
هذه الكلمة   ( معلمة رياض األطفال بأنها: "مربية ألطفال الروضة بكل ما تحمله62: 2004يعرف جاد )  

، ومنها ما يتعلق  ي عدة جوانب منها: التخصصي
ي وما تتطلبه من أدوار ووظائف مهنية تربوية واجتماعية فز

من معائز
 بتنمية الثقافة العامة، والثقافة المهنية الكتساب وتنمية كفاءتها المهنية". 

ا بأنها: "  ي مجال رياض األط  وتعرفها الباحثة إجرائيًّ
ي تقوم بإعداد وتنشئة  عضو هيئة التدريس فز

فال، الت 
واللغوية   واالجتماعية  واالنفعالية  والعقلية  الجسمية  الجوانب  جميع  من  شخصيتهم  وتنمية  الروضة  أطفال 
ي جميع 

ي هذه الدراسة فز
ا، وتتحدد فز

ً
عدها مسبق

ُ
والسلوكية، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم من خالل أنشطة وبرامج ت

الي   مديرية  ي 
فز العامالت  الروضة المعلمات  أطفال  تعليم  يقمن عىل  ي 

اللوائ  ي عمان 
فز الجامعة  للواء  والتعليم  بية 

ين".   وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعرسر
 أطفال الروضة 

األطفال الملتحقون بدور رياض األطفال من  "( أطفال الروضة بأنهم:  16:  2018يعرف عامر ومحمد ) 
 بصف الروضة

ً
وهي من ثالث سنوات إىل أرب  ع سنوات وتسعة أشهر أو خمس   سن الثالثة إىل سن السادسة مبتدئا

ي سن السادسة من خالل 
سنوات عند البعض، ويبدأ إعدادهم من أرب  ع سنوات وتسعة أشهر إىل أن يتخرج الطفل فز

بوي".  فيه المعتمد عىل التوجيه الي   منهج يعتمد عىل تعليم األطفال من خالل اللعب والي 
ا إجرائيًّ الباحثة  األطفال؛   : وتعرفه  رياض  بدور  ز  الملتحقي  سنوات  ست  إىل  أرب  ع  من  األطفال  "هم 

إلعدادهم  وذلك  وتنشئتهم؛  لتعلمهم،  الالزمة  واالتجاهات  وإمكاناتهم،  قدراتهم،  وتطوير  المهارات،  الكتساب 
ي جميع نواجي الحياة". 

 للمجتمع وتطوراته فز
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

: اإلطار النظري 
ا
 أوًل
 محور األول: رياض األطفال ال

ي حياة أطفال الروضة، فهي المكان األول الذي يتجه إليه الطفل بعد 
ا هاًما فز

ً
تشكل رياض األطفال منعطف

له واالختالط بمجتمعه، إذ تؤثر الرياض عىل سلوكيات األطفال واتجاهاتهم، ويتعرف الطفل من  ز الخروج من ميز
ي الكثي  من أموره الحياتية، خاللها عىل قدراته وإمكاناته وميوله، و 

تساعده عىل االعتماد عىل نفسه وزيادة الثقة فز
ي تمكنه من االنخراط مع العالم والمجتمع من حوله؛ لذلك نالت مرحلة الطفولة المبكرة  

واكتساب المهارات الت 
ي  
عد من أهم المعايي  الت 

ُ
ز برياض األطفال؛ ألنها ت ز والمختصي  ا من الباحثي  ً  يقاس بها تقدم األمم ورقيها. اهتماًما كبي 

 مفهوم رياض األطفال 
اتفق  فقد  ذلك  من  الرغم  وعىل   ، ز المختصي  آلراء  ا 

ً
وفق األطفال  برياض  المتصلة  المفاهيم  تعددت 

عد مؤسسة تربوية تعليمية، تهتم بإكساب الطفل العديد  
ُ
ي مجال الطفولة المبكرة أن رياض األطفال ت

بويون فز الي 
 ات اإليجابية، وتهيئته للدخول إىل المدرسة. من المهارات، والسلوكي

(  
 
ف عرف المشر

ُ
ي تقوم بقبول األطفال  ( رياض األطفال بأنها2012:  10وت

: "المؤسسات التعليمية الت 

بوية لهم بهدف إعدادهم وإكسابهم بعض القدرات  امج الي  دون سن الدخول للمدرسة االبتدائية، وتقوم بتقديم الير
 لدخولهم المرحلة االبتدائية، ويشمل اهتمامها نواجي نموهم المختلفة  والمهارات المعرفية، وا

ً
الجتماعية استعدادا

وترويحية   تعليمية  بيئة  توفي   يحقق  مما  ها،  وغي  وانفعالية  وإدراكية،  ونفسية،  واجتماعية،  وبدنية،  لغوية،  من 
 ." ي هذه النواجي

ن من النمو السليم المتوازن فز
ِّ
مك
ُ
 أفضل ت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  )كما تعرف أبو سك 
ي عمر )ثالث   ( رياض األطفال بأنها: 20:  2011ينة والصفتر

"مؤسسات لألطفال فز
، القصص، واللعب، إىل  ي

، الفتز ي
إىل ست سنوات( يتلف  فيها األطفال العديد من األنشطة مثل: النشاط الموسيف 

 عن إثراء الحصيلة اللغوية، وإكسابهم مبادئ الحساب والعلوم  
ا
ي صورة تتناسب  جانب األنشطة والرحالت، فضال

فز
 مع هذه المرحلة العمرية". 

ي المفاهيم السابقة  
عرف الباحثة رياض األطفال بأنها: ومن خالل النظر فز

ُ
"مؤسسات تربوية تعليمية   ت

ي تنمية الجوانب المختلفة لنموهم: 6-4تهدف إىل توفي  الرعاية الكاملة لألطفال من عمر ) 
( سنوات، وتسهم فز

وإدر  وانفعالية،  وتطوير اجتماعية،  واتجاهاتهم،  وميولهم  قدراتهم  الكتشاف  وتسغ  ودينية،  ولغوية،  اكية، 
 مهاراتهم". 

 أهمية رياض األطفال 
ي تشكيل شخصيته  

ا؛ لما لها من تأثي  فز
ً
ي نمو الطفل اهتماًما بالغ

ز مرحلة رياض األطفال بأنها تهتم فز تتمي 
التأسيس   ا مرحلة 

ً
أيض للتعلم، وهي  من وتنمية قدراته واستعداده  التعليمية  البيئة  توفره  لما  للغة؛ وذلك  األوىلي 

اكيب واالستخدامات اللغوية.   ممارسات وأنشطة تزيد حصيلته من المفردات والي 
بويون  ي تنظيم بيئة الطفل الصفية وفق أسس وقواعد تربوية، وقد اتفق الي 

وتظهر أهمية هذه المرحلة فز
ي هذه المرحلة أن تنظيم البيئة التعليمية وفق هذه األسس، له  

أثر كبي  تنمية المهارات والكفاءات لدى األطفال فز
مثل: المهارات االجتماعية، ومهارات التحليل وحل المشكالت، ومهارات االتصال، والوغي بالذات، والوغي الجماىلي  

 (. 2001واالبتكاري، والقدرات اإلدراكية والحركية )عبد الفتاح، 
ي السنوات الست األوىل من عمرهم، وأكدت  وتنبثق أهمية رياض األطفال من أهم

ية التعامل معهم فز
يبدأ بغرس جذوره،  أن كل ما يحققه الطفل من تعلم  ي مجال الطفولة 

بوية فز النفسية والي  الدراسات  الكثي  من 
ي حياة اإلنسا

ي تلك المرحلة، كما أن هذه مرحلة تمثل جانًبا حاسًما ومهًما فز
ن وتتحدد السمات المستقبلية لهم فز

وبناء شخصيته، وتطوير قدراته المختلفة: من عقلية ونفسية واجتماعية وفسيولوجية، وقد ثبت بأن االلتحاق 
ي المراحل الدراسية الالحقة، 

ا عىل النتاج التعليىمي فز ً ي لديهم وتؤثر أثًرا كبي 
امج رياض األطفال يعزز النمو المعرفز بير

ِعدهم للنجاح، وقد توصل "فرانسيس وكري    ج" إىل
ُ
 أن خصوبة البيئة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة تدعم  وت

، وتزيد من فرص االكتشاف والتجريب لديه )عواد،  ي
 (. 2021تطوره المعرفز

ي توجيه تنمية الطفل بأفضل  
ومن خالل ما سبق تجدر اإلشارة إىل أن أهمية مرحلة رياض األطفال تكمن فز

ي 
تنمية قدراته ومهاراته واحتياجاته وميوله، أو تنظيم وتطوير بيئته الوسائل والطرق وعىل جميع األصعدة سواء فز

ز المدرسة واألرسة  ز فيها، وبي  ز المدرسة والعاملي  ي تتم عن طريق التعاون المتبادل بي 
 . المدرسية واالجتماعية، الت 

: معلمة رياض األطفال   
 المحور الثان 

ي تكيف الطفل وتقبله لرياض األطفال، وقد أجمع  
عد معلمة رياض األطفال من أهم العوامل المؤثرة فز

ُ
ت

العنرص الرئيس  المربون عىل أن استفادة الطفل يتوقف عىل مدى كفاءة معلمة رياض األطفال وشخصيتها، فهي  
ي تنفيذ المنهج المقدم لألطفال و 

بوية؛ إذ يعتمد عليها فز ي العملية الي 
التخطيط له، وتهيئة البيئة الصفية ، كما أنه فز

تها، ومهاراتها، وأداء مهامها عىل أكمل وجه،  ي المنهج من قصور وسده من خالل خير
يقع عىل عاتقها أن تتدارك ما فز

مواجهة  من  لتمكينها  ومهنًيا؛  تربوًيا  إعدادها  ي 
ينبغز لذلك  وفعالية،  بكفاءة  المنشودة  بوية  الي  األهداف  لتحقيق 

العلمية تحدي الحياة  جوانب  شت   ي 
فز الرسيعة  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  ظل  ي 

فز والمستقبل  الحاضز  ات 
ي أثناء الخدمة من خالل تزودها  

بوية، باإلضافة إىل تعزيز وزيادة كفاءتها المهنية فز واالجتماعية واالقتصادية والي 
ي مجالها  

يف، بالعديد من الدورات واالطالع عىل كل ما يستجد فز  . ( 2014)رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

"شخصية تربوية يتم اختيارها بعناية بالغة من  ( معلمة رياض األطفال بأنها: 63: 2008ويعرف عامر )
واألخالقية،  واالجتماعية،  والعقلية،  الجسمية،  والخصائص  بالسمات  الخاصة  المعايي   من  مجموعة  خالل 

 واالنفعالية المناسبة لمهنة تربية الطفل". 
ا بأنها: 

ً
عرف أيض

ُ
ي مجال تربية طفل ما قبل المدرسة وتعمل ع  وت

ي تعمل فز
ىل تقديم االهتمام  "المعلمة الت 

ي تنمية مدارك الطفل وصقل شخصيته من جميع الجوانب العقلية والجسمية 
بية السليمة واالسهام فز والرعاية والي 

  ، ي
 (. 440: 2021واالنفعالية واللغوية والدينية واالجتماعية" )الزهرائز

"المربية المسؤولة عن  ومن خالل العرض السابق لمعلمة رياض األطفال تخلص الباحثة لتعريفها بأنها:  
 ( ز  أعمارهم بي  اوح 

الذين تي  الروضة  اف عىل أطفال  ( سنوات، وتنشئتهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، 6-4اإلرسر
ي جميع الجوانب الجسمية، والعقلية، واالنفعالية، واالجتماعية، واللغوية، 

ات الالزمة؛ لتنميتهم فز وتزويدهم بالخير
ا". والسلوكية، من خالل أنشطة وبرا

ً
عدها مسبق

ُ
 مج ت

  تنمية مهارة التفكير واإلبداع واالبتكار 
 
 دور معلمة رياض األطفال ف

خالل   من  واستعداداته،  لقدراته  ا 
ً
وفق الطفل  مهارات  تنمية  ي 

فز مهم  بدور  األطفال  رياض  معلمة  تقوم 
بو  ي يجب أن تقوم بها  تشجيعه وتوجيهه وتهيئة بيئة التعلم له الكتساب هذه المهارات، ومن أهم األدوار الي 

ية الت 
  ، ز ي )أبو جبي 

،  2005المعلمة ليحقق الطفل أقص قدر ممكن من اكتساب هذه المهارات ما يأئ   (:   2007؛ ومصطفز
تكون   .1 واإلبداع، حت   واالبتكار  التفكي   بمهارات  المرتبطة  تلك  المهنية وخاصة  بتطوير كفاياتها  االهتمام 

 األطفال ألنهم انعكاس لها.  قادرة عىل تنمية مثل تلك المهارات لدى
نها من استخدامها بطريقة فعالة مع األطفال وتوفي    .2

ُّ
يجب عليها تنمية مهاراتها األدائية واالتصالية، وتمك

ي تساعد الطفل عىل االبتكار واإلبداع مع مراعاة الفروق الفردية  
األدوات والوسائل الالزمة والمناسبة الت 

ز األطفال.   بي 
ملمة   .3 تكون  أن  تزويدهم يجب  من  تتمكن  حت   واستعداداتهم؛  واحتياجاتهم  األطفال  نمو  بخصائص 

ي تتناسب معهم. 
 بالمهارات الالزمة الت 

التعلم وفق أهداف   .4 التخطيط والتنفيذ والتقويم ألنشطة  ي عملية 
الكافية فز ة  أن يكون لديها الخير يجب 

ز واستثارة دافعية األطفال للت فكي  واإلبداع واالبتكار من خالل إثراء  واضحة ومحددة وقابلة للقياس، لتحفي 
 بيئة التعلم وتنوع المصادر واألنشطة المقدمة لهم. 

االبتكارية   .5 األطفال  قدرات  اكتشاف  عىل  يساعدها  الذي  النفسي  بوي  الي  الحس  لديها  يكون  أن  يجب 
 وتنميتها. 

اتيجيات التعلم المتعددة لتنمية مه .6 ارات واتجاهات الطفل،  يجب أن يكون لديها القدرة عىل تطوي    ع اسي 
ي تعتمد عىل االكتشاف واللعب واجراء التجارب العلمية. 

اتيجيات الت   خاصة االسي 
مساعدة الطفل عىل تنمية مفهوم الذات اإليجابية لديه، وتعزيز ثقته بنفسه وبقدراته وامكاناته ومهاراته  .7

 المختلفة. 
وال .8 النفسية واالجتماعية  الطفل إلشباع االحتياجات  المعرفية واألمنية وتحقيق مطالب مساعدة  علمية 

 النمو لديه.  
ي المواقف التعليمية   .9

مساعدة األطفال عىل االحتكاك بالمؤثرات الثقافية المحيطة بهم، وزيادة حيويتهم فز
 اإلثرائية من أجل إطالق قدراتهم العقلية واالبتكارية الكامنة لديهم من خالل األنشطة المقدمة لهم. 

الم .10 طرح  عىل  االستنتاج  تعمل  عىل  وتساعدهم  األطفال  تفكي   بها  تستثي   بطريقة  والمعلومات  عرفة 
 والتحليل والربط وإدراك العالقات، ومنحهم الفرصة الكافية لعرض أفكارهم وآراءهم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يجب أن يكون لديها القدرة عىل بناء عالقات مهنية إيجابية عالية وتوطيد أواض التواصل والتعاون مع  .11
 األمور وتوعيتهم بأهمية تنمية مهارات أطفالهم. أولياء 

امج واألنشطة المقدمة لألطفال   وتؤكد العديد من الدراسات أثر دور معلمة رياض األطفال وفاعلية الير
ين لديهم مثل: دراسة عبد العال والنجار )  ي تنمية العديد من مهارات القرن الحادي والعرسر

ي أظهرت 2014فز
( والت 

ي تنمية مهارات الكمبيوتر لدى األطفال، وأكدت دراسة خرصز وبشارة نتائجها فاعلية ب
رنامج األلعاب التعليمية فز

، وأثبتت دراسة رسىمي ) 2011)  ي تنمية مهارات التفكي  اإلبداغي
( أثر برنامج 2010( أثر بعض األنشطة العلمية فز

ي تنمية التفكي  االبتكاري ألطفال الروضة، كما أ 
ي وباشطح ) تعليىمي قائم عىل اللعب فز ز ( فاعلية 2020كدت العيز

 . ي تنمية مهارات التفكي  اإلبداغي
 القصص فز

ي غاية الصعوبة والتعقيد وال  
بوية المنوطة بها معلمة رياض األطفال فز مما سبق يتضح لنا أن األدوار الي 

الحادي   القرن  من  ة  األخي  ات 
الفي  ي 

فز ي طرأت 
الت  التكنولوجيا  والتطورات  ات  التغي  ي ظل 

فز مما سيما  ين،  والعرسر
للقيام  تؤهلها  بوية  والي  الفنية  الزمن وتنمية مهاراتها  والتوافق مع معطيات  التطورات  يتطلب منها مسايرة هذه 
والجسمية  المعرفية  األطفال  نمو  مسئولة عن جميع جوانب  وأنها  أتم وجه، خاصة  ومسؤولياتها عىل  بمهامها 

 والنفسية واالجتماعية. 
ين المحور الثالث: مهارات   القرن الحادي والعشر

ِرض علينا إعداد جيل قادر عىل مواجهة تحديات المستقبل  
ُ
ي قرٍن أصبحت فيه المعرفة غاية ال وسيلة، ف

فز
ين، من خالل تزويد الطلبة وإكسابهم لمهارات هذا القرن   والتعامل مع متطلبات ومعطيات القرن الحادي والعرسر

ي المستقبل.  حت  يحققوا النجاح، ويتمكنوا من توظيف هذه
 المهارات فز

ين لمواكبة  ي بالجيل القادم وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعرسر
انصب اهتمام دول العالم للرف 

ا، لتوفي  المتطلبات الالزمة إلعداد  ً الدول، لذلك شهدت العملية التعليمة تطوًرا كبي  مستجدات العرص ونهضة 
عليمة لتحقيق أهداف العملية التعليمة والنهوض بالمجتمع )سليمان، المتعلم من خالل دمج التقنية بالعملية الت

2019 .) 
ين   مفهوم مهارات القرن الحادي والعشر

ز  ي مصلحة المتعلمي 
ين، ولكن جميعها تنصب فز تعددت المفاهيم المتعلقة بمهارات القرن إجادة والعرسر

ا لبعضها: 
ً
 مهاراتهم، وفيما يىلي عرض

ز  وتحسي 
( معوض  بأنها: 10:  2015عرف  ين  والعشر الحادي  القرن  مهارات  يحتاج    (  ي 

الت  المهارات  "تلك 
وحل  الناقد،  والتفكي    ، اإلبداغي التفكي   مهارات:  وتشمل  أهدافهم،  لتحقيق  وتنميتها  إتقانها  إىل  المتعلمون 

، ومها ، والعمل الجماغي ي
الذائ  العالىمي والتوجه  التواصل والتعاون والوغي   مهارات 

ً
رات ما وراء المشكالت وأيضا

ي تواجهه 
ي مقدرة الفرد عىل أداء المهام وحل المشكالت الت 

ين تعتز المعرفة؛ أي: أن مهارات القرن الحادي والعرسر
ية، مثل: القدرة عىل التواصل بشكل فاعل، وكفاءة تعتمد عىل المعارف ومهارات  من أجل تحقيق التنمية البرسر

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت". 
ورية لبناء مهارات الطالب   ( فقد عرفها بأنها: Weber, 2015:27-28أما ويير ) "مجموعة المهارات الرصز

ي مجاالت العمل والحياة والتعلم وإنتاج المعرفة، مع مراعاة خصائص العرص الرقىمي الذي يعيش فيه وأدواته، 
فز

اتيجية تد ي المناهج الدراسية، ومعالجتها خالل اسي 
 ريس غي  نمطية". هذه المهارات يتم تضمينها فز

السابقة   المفاهيم  خالل  بأنها: من  ين  والعشر الحادي  القرن  مهارات  مفهوم  الباحثة   تستخلص 
ي عملية 

ي يجب عىل أطفال الروضة اكتسابها لضمان انخراطهم فز
ات الت  "مجموعة من المهارات والمعرفة والخير

وإع  بأنفسهم  الثقة  لبناء  تساعدهم  وحت   مراحلها؛  بمختلف  م 
ُّ
الحادي  التعل القرن  ي 

فز والقيادة  لالبتكار  دادهم 
ي نواجي الحياة المختلفة". 

ين وتمنحهم القدرة عىل إنتاج المعرفة وتطبيقها والمشاركة بفاعلية فز  والعرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ين   أهمية مهارات القرن الحادي والعشر
ي تنصب جميع

ين وراء األسباب الدافعة لظهورها والت  ها حول  تكُمن أهمية مهارات القرن الحادي والعرسر
ي مجموعة من الحقائق من أهمها  

ين برزت فز ز عملية التعليم، وأن الحاجة إىل مهارات القرن الحادي والعرسر تحسي 
ي )ترلينج وفادل، 

، 2013ما يأئ  ي  (: 2014؛ وشلتر
، وقادرين عىل ممارسة أنماط التفكي  اإلبداغي المختلفة   .1 ون باإليجابية والوغي ز ي تنشئة جيل يتمي 

تسهم فز
 ع زمالئهم. والتعاون م

الرسيعة   .2 ات  التغي  ومواكبة  المجتمع  مع  التعامل  تساعده عىل  معينة  مهارات  الكتساب  المتعلم  تساعد 
 والتطورات التكنولوجية ومصادر المعلومات ووسائل االتصال بأفضل صورة ممكنة. 

ي عملية التعلم مما يساعدهم لالبتكار والقيادة والمشاركة بفاع  .3
ز فز ي الحياة  تضمن انخراط المتعلمي 

لية فز
 كما تساعدهم عىل بناء الثقة.  

ي المواد الدراسية لمستويات عليا.  .4
 تمكن المتعلم من التعلم واالنجاز فز

ي نواجي الحياة المختلفة.  .5
 تمنح المتعلم القدرة عىل إنتاج المعرفة وتطبيقها فز

ز ولعملية التعليم ين للمتعلمي  ، وقد أكدت العديد  نالحظ مما سبق أهمية مهارات القرن الحادي والعرسر
ي تجويد العملية التعليمة، ويدعم تنمية هذه المهارات مثل 

من الدراسات عىل أهمية وجود قائد تربوي يسهم فز
ي أثبتت مساهمة ودعم القائد Sylvaet et al, 2020(، وسيلفيا وآخرون ) Khalaily, 2017دراسة الخليىلي ) 

( والت 
ي والسلوك

ي تطوير التنظيم الذائ 
بوي فز ي نهضة   الي 

ين تسهم فز المؤيد للمجتمع؛ إذ إن مهارات القرن الحادي والعرسر
 المنظمات التعليمية والدول. 

ين   مجاالت مهارات القرن الحادي والعشر
أطر   عدة  وفق  ين  والعرسر الواحد  القرن  مهارات  تصنيف  تناولت  ي 

الت  المنظمات  من  العديد  ظهرت 
ي عىل المتعلم أ

ي ينبغز
اكة من أجل مهارات وأيدولوجيات مختلفة، والت  ن يمتلكها، ومن أهمها تصنيف مؤسسة الرسر

ين   اكة إطار للتعلم يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعرسر ين، إذ طرحت مؤسسة الرسر القرن الحادي والعرسر
ين،  ي القرن الحادي والعرسر

ز للتعلم والحياة والعمل فز  لمهارات القرن بحيث يضمن استعداد المتعلمي 
ا
ويمثل دليًل

)سليمان،  و  وهي  رئيسة  مجاالت  ثالث  إىل  تصنيفها  تم  والغامدي،  2019قد  والخزيم  وجاد،  2016؛  ؛ 2014؛ 
 (: 2013وترلينج وفادل، 

: مهارات التعلم واالبتكار )
ا
وتشمل: )اإلبداع واالبتكار، التفكي  الناقد، (،  Learning and innovation skillsأوال

 التشارك(. حل المشكالت، التواصل، 

: مهارات تكنولوجيا المعلومات والوسائط اإلعالمية ) •
ً
وتشمل: )الثقافة  (،  IT skills and mediaثانيا

 المعلوماتية، ثقافة الوسائط اإلعالمية، ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصال(. 
: مهارات الحياة والعمل )

ً
، وتشمل: )المرونة والتكيف،  (،  Life and work skillsثالثا ي

المبادرة والتوجيه الذائ 
 المهارات االجتماعية، القيادة والمسؤولية، اإلنتاجية والمساءلة(. 

ين لطفل الروضة   مهارات القرن الحادي والعشر
األنظمة  ي مختلف 

بية واعتمادها فز الي  ي 
فز المعايي   بروز حركة  الروضة، ومع  العالم بطفل  اهتمت دول 

بية والتعل ي ظل مهارات القرن 2015يم اإلماراتية ) التعليمية حددت وزارة الي 
( أهم المعايي  النمائية لطفل الروضة فز

 : ي
ين كما يأئ   الحادي والعرسر

: مجال التعلم واإلبداع 
ا
 أوًل

المشكالت:  • الناقد وحل  بما   التفكير  ي حل مشكالت 
فز المنظم  والتفكي   البيئية  النظم  باستخدام  وذلك 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ام آراء وأفكار األخرين وتطوير مهاراتهم    التعلم باالبتكار:  • تدريب األطفال عىل كيفية مشاركة األفكار واحي 
 . ي والجماغي

ي إيصال األفكار الجديدة بفعالية من خالل توظيف مهارات التعلم التعاوئز
 فز

توضيح أفكار األطفال ومشاعرهم وما يجول بخاطرهم من خالل استخدام مهارات   االتصال والتواصل:  •
 صل الشفوي. التوا

 ثانًيا: مجال التكنولوجيا واإلعالم 

ونًيا.  المعرفة المعلوماتية:  •  تعليم األطفال كيفية البحث والوصول إىل المعلومات ورقًيا وإلكي 

تعليم األطفال كيفية استخدام مصادر الوسائط المتعددة، وكيفية توظيفها وتحليلها،   المعرفة اإلعالمية:  •
ي استمع إليه، أو شاهده  من خالل عدة طرق منها طرح أ

ي نص معلومائ 
سئلة عن الكلمات أو الرسومات فز

 . ي عرض رقىمي
 فز

واالتصاالت:  • المعلومات  تكنولوجيا  بفعالية    معرفة  الرقمية  التكنولوجيا  تطبيق  األطفال كيفية  تعليم 
 للحصول عىل معلومة أو انجاز عمل ما. 

ا: مجال المهارات الحياتية 
ً
 ثالث

المختلفة والتكيف معها تدري  المرونة والتكيف:  • التعليمية  المواقف  التعامل مع  ب األطفال عىل كيفية 
 كالتعزيز والنجاح أو اإلخفاق واإلحباط. 

•  :  
 تدريب األطفال لالعتماد عىل النفس واإلحساس باالستقاللية.  المبادرة والتوجيه الذانر

صغاء والتحدث مع اآلخرين من  تدريب األطفال عىل امتالك مهارة اإل   المهارات االجتماعية والثقافية:  •
 خالل تطبيق آداب االستماع والمحادثة داخل الغرفة الصفية وخارجها. 

تدريب األطفال عىل تحمل نواتج سلوكهم، والقيام عىل انجاز العمل والمهام الموكلة   اإلنتاجية والمساءلة:  •
 لهم. 

وع  تعزيز مهارات قيادية متنوعة من خالل توجيه ا  القيادة المستقبلية:  • ك لمرسر ألطفال نحو هدف مشي 
 . اف مبارسر  ناجح مثل: توزي    ع المهام عىل أقرانه منجًزا إياها دون إرسر

ين لدى طفل الروضة   يظهر من خالل ما سبق التأكيد عىل أهمية امتالك مهارات القرن الحادي والعرسر
ي 
ي تتصل بمهارات التعلم واالبداع ومهارات التكنولوجيا واإلعالم؛ إذ يسهم فز

تحقيق ذاته وتنمية الثقة بقدراته    والت 
ي حلول 

وصقل مهاراته، بحيث يستطيع التعامل مع المواقف المختلفة واستكشاف العالم المحيط به، والتفكي  فز
ي تواجهه بفكر أعمق، ومما ال شك فيه أن هذه المهارات لها انعكاس عىل الجوانب الحياتية 

للمشكالت التقنية الت 
اته المعرفية والعاطفية للمراحل العمرية الالحقة. لطفل ما قبل المدرسة وت ي وبناء خير

 علمه الذائ 
 ثانًيا: الدراسات السابقة 

ي تناولت درجة امتالك  
ز أن الدراسات الت  بعد االطالع عىل البحوث والدراسات المتصلة بالموضوع، تبي 

ا من الدراسات العربية 
ً
ين قليلة، لذلك حاولت الباحثة استعراض عدد أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر

ي لها  
ي من األحدث    تم استعراضها   عالقة بالدراسة الحالية، والتعقيب عليها وقد واألجنبية الت 

 لتسلسلها الزمتز
ً
وفقا

 إىل األقدم. 
ون لدى  2021أجرت آل سعود )  ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل متطلبات مهارات القرن الحادي والعرسر

بية للطفولة، وتم إجراء الدراسة   أطفال الروضة ومتطلبات اكتسابها من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بكليات الي 
ي المعتمد 75ة مقصودة من ) عىل عين 

بية للطفولة باتباع المنهج الوصفز ( عضو من أعضاء هيئة التدريس بكليات الي 
ين الالزمة ألطفال   عىل االستبانة، وتوصلت الدراسة إىل موافقة العينة عىل متطلبات مهارات القرن الحادي والعرسر

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تنمية  2021ومحمد ) وقام بيومي  
ونية فز ( بإجراء دراسة هدفت إىل قياس فاعلية بعض األلعاب اإللكي 

ي   ي ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستخدمت الباحثتان المنهج شبه التجريتر
المهارات القيادية لدى طفل الروضة فز

 من أطفال المستو 34ذو المجموعة الواحدة، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 
ا
ي برياض األطفال، ( طفًل

ى الثائز
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان بطاقة مالحظة المهارات القيادية للطفل، وتوصلت الدراسة إىل  
ي مهارة اتخاذ القرار،  

 القبىلي والبعدي فز
ز ي التطبيقي 

ز متوسظي درجات األطفال فز وجود فرق ذي داللة احصائية بي 
 ح التطبيق البعدي. وبناء العالقات، وحل المشكالت لصال

 ( والرفاغي  ة،  وعمي  الديب،  التقنيات 2021وأجرى  استخدام  فاعلية  التعرف عىل  إىل  دراسة هدفت   )
ي منهج نظام التعليم ) 

ونية لطفل الروضة، وتم إجراء الدراسة عىل  2,0الرقمية فز ( لتنمية مهارات الثقافة االلكي 
ي وعددهم  

، 30) عينة من اطفال الروضة من المستوى الثائز ي ي والمنهج الشبه التجريتر
ز المنهج الوصفز ( طفال متبعي 

(،  وبطاقة مالحظة لرصد أداء  2,0معتمدين عىل برنامج قائم عىل استخدام التقنيات الرقمية لمنهج نظام التعليم ) 
نامج لتنمية مهارات   الير النتائج إىل فاعلية  ونية لديهم، وتوصلت  الثقافة اإللكي  الثقافة األطفال وقياس مهارات 

ه   ي لطفل الروضة بتفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة ومدى تأثي  ونية والوغي التكنولوجر اإللكي 
   عىل طفل الروضة. 

( بإجراء دراسة هدفت إىل التعرف عىل درجة االتزان االنفعاىلي لدى أطفال الروضة 2021وقام الهوساوي ) 
المكرم مكة  بمدينة  ز  والعاديي  ز  المنهج  الموهوبي  الباحثة  واستخدمت  الحياتية،  المهارات  ة كجانب من جوانب 

ي المقارن، عىل عينة مقصودة تم اختيارها من كامل مجتمع الدراسة والمكون من ) 
( طفل وطفلة من 4761الوصفز

ز بالروضات الحكومية واألهلية، حيث بلغ عدد العينة )  ( من 115( طفل وطفلة، منهم ) 167األطفال الملتحقي 
، و) األ  ز ، واعتمدت الباحثة عىل مقياس االتزان االنفعاىلي كأداة أساسية  52طفال العاديي  ز ( من األطفال الموهوبي 

ز كانت  والعاديي  ز  الموهوبي  األطفال  لدى  االنفعاىلي  االتزان  درجة  أن  النتائج  وأظهرت  الدراسة،  أهداف  لتحقيق 
.  مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة االتزان لصالح ز ز عىل حساب الموهوبي   األطفال العاديي 

( بإجراء دراسة هدفت إىل تصميم وتنفيذ  Al Kandari, Al Qattan, 2020وقام الكندري، والقطان ) 
ين )التفكي  النقدي وحل  ي القرن الحادي والعرسر

ه عىل نتائج التعلم فز ونية ودراسة تأثي 
نهج قائم عىل المهام اإللكي 
لشبكات وخفة الحركة والقدرة عىل التكيف والفعالية التواصل والمبادرة وريادة األعمال المشكالت والتعاون عير ا

 ،) ونوغي  ، )كىمي المختلط  المنهج  الباحثان عىل  اعتمد  وقد  والتفاؤل(،  والفضول  المعلومات  وتحليل  والوصول 
تمد الباحثان عىل ( طفل وطفلة من روضة واحدة، ولتحقيق أهداف الدراسة اع22واقترصت عينة الدراسة عىل ) 

ز لجمع المعلومات )تصميم نموذج تقييم لتسجيل تقدم األطفال وتحليل البيانات، ومقياس متكرر التباين  أداتي 
القرن   مهارات  الكتساب  هائلة  إمكانات  لديهم  األطفال  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  التقدم(،  أنماط  لقياس 

ين، كما تحسنت نتائج التعلم ال ونية المطبق الحادي والعرسر عامة لألطفال نتيجة للمنهج القائم عىل المهام اإللكي 
ي هذه الدراسة. 

 فز
ي تنمية التفكي  اإلبداغي  2020وقام جيوسي ) 

( بإجراء دراسة هدفت إىل تعرف أثر األلعاب التعليمية فز
، ي ي مدينة طولكرم، واستخدم الباحث المنهج التجريتر

ز برياض األطفال فز وتكون مجتمع   لدى األطفال الملتحقي 
 وطفلة، وبلغت عينة الدراسة من ) 6067الدراسة من ) 

ا
 وطفلة منها ) 24( طفال

ا
( طفلة تم 11( طفل، و) 13( طفال

ا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار اإلبداع، وبرنامج األلعاب التعليمية، وتوصلت  اختيارها قصديًّ
ي الدرجة  الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  

ز متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة فز بي 
 .  الكلية الختبار التفكي  اإلبداغي

( دراسة هدفت إىل قياس المهارات الحياتية لدى طفل الروضة ككل، واستخدم 2019وأجرى صالح ) 
 ( من  الدراسة  عينة  وتكونت   ، ي

الوصفز المنهج  ) 100الباحث  منها  وطفلة،  طفل  و) 50(  طفل،  تم 50(  طفلة   )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( من أطفال الصف التمهيدي، ولتحقيق 9513اختيارها بالطريقة العشوائية من كامل مجتمع الدراسة المكون من ) 
أهداف الدراسة تم استخدام مقياس المهارات الحياتية المعد من قبل الباحثة )استبانة(، وتوصلت الدراسة إىل أن 

سبتهم المهارات الحياتية الالزمة، كما أظهرت أنه ال يوجد فروق التقنيات والمناهج المقدمة ألطفال الرياض أك
 تبًعا لمتغي  الجنس.  

 ( ي 
القحطائز ز  2019وقام  بي  الدمج  عىل  قائمة  ي 

وئز الكي  تعلم  بيئة  تصميم  إىل  هدفت  دراسة  بإجراء   )
بمنطقة تبوك،   األنشطة التفاعلية ومحفزات األلعاب الرقمية لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى أطفال الروضة

ي حيث تكونت عينة الدراسة من )  ( طفل، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم  30واستخدم الباحث المنهج التجريتر
الباحث كل من االختبار التحصيىلي المطور وبطاقة مالحظة، وتوصلت الدراسة اىل وجود فروق ذات داللة احصائية  

بت البعدي وذلك  التطبيق  ي 
الثالث فز ز المجموعات  ز األوىل بي  الثالثة عىل المجموعتي  التجريبية  فوق المجموعة 

 والثانية. 
 ( وآخرون  نورليناساري  القرن  Nurlenasari et al, 2019وأجرى  مهارات  تقييم  إىل  دراسة هدفت   )

ي تعلم العلوم والتكنولوجيا 
ين )التفكي  النقدي واإلبداع والتعاون والتواصل( لطالب الصف الرابع فز الحادي والعرسر

ي من خالل أبحاث التصميم وا لرياضيات من خالل تطوير أداة تقييم هذه المهارات، وتم استخدام المنهج التجريتر
، حيث تم  : التحليل واالستكشاف، والتصميم والبناء، والتقييم والتفكي  بوي المعتمد عىل ثالث مراحل، وهي الي 

اء   الخير المقابالت وأحكام  والمعلومات عن طريق  البيانات  الدراسة من عينة  جمع  واالستبانات، وتكونت عينة 
ي المراحل الثالث ألداة تقييم  5( معلم لمالحظة ) 11مقصودة عبارة عن ) 

( طالب، وأظهرت النتائج وجود فروق فز
ي تقييم تعلم األطفال 

مهارات القرن الحادي لصالح المرحلة الثالثة، إذ أثبتت الدراسة أنه يمكن اعتماد هذه األداة فز
، إذ يركز عىل المجال العلوم  

ً
والتكنولوجيا والرياضيات، كما أظهرت أن التقييم الذي يقوم به المعلم ال يزال شخصيا

ي يمتلكها الطالب. 
ي دون النظر إىل المهارات الت 

 المعرفز
ز Khalaily, 2017وقام خليىلي )  ز والمعلمي  بويي 

( بإجراء دراسة هدفت إىل الكشف عن إمكانية القادة الي 
ارات التفكي  النقدي والمسئولية الشخصية لدى األطفال، وتم إجراء الدراسة عىل عينة مقصودة من لتنمية مه

ا عىل المذكرات 28) 
ً
 من أطفال روضة دير حنا، وقد استخدم الباحث المنهج النوغي ودراسة الحالة معتمد

ا
( طفًل

الصفية ومدخالت المنهج، وتحليل البحثية الطولية، ومقابالت شبه منظمة مع والدي األطفال، وخطط الدروس  
رسومات األطفال، وتوصلت نتائج الدراسة أن وجود قائد تربوي قوي، ودمج خطط الدروس مع أنشطة التدريس، 
ي عليهم وينىمي مشاعر الكفاءة  ز وإظهار الحب وردود الفعل اإليجابية لألطفال له اثر إيجائر ومشاركة اآلباء والمعلمي 

ي تنمية وتطوير المسؤولية الشخصية ومهارات التفكي  النقدي. الذاتية لديهم، كما يسهم 
 فز

، وهيل، وتايجر، وإنجفارسون )  ( بإجراء  Hanley, Heal, Tiger, & Ingvarsson, 2013وقام هانىلي
دراسة هدفت إىل تقييم أثر برنامج تعليىمي شامل لتنمية المهارات الحياتية لمرحلة ما قبل المدرسة، باستخدام 

الت ) المنهج  وعددهم  الروضة  أطفال  من  عينة  عىل  ي  اعتماد 16جريتر تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  طفل،   )
نتائج  وأظهرت  الحياتية،  المهارات  من  فئات  أرب  ع  لقياس  تعليىمي  برنامج  تنفيذ  خالل  من  الصفية  المالحظات 

نامج التعليىمي إىل أربعة أضعاف ألطف ال ما قبل المدرسة الذين  الدراسة ارتفاع المهارات الحياتية باستخدام الير
نامج.   خضعوا لهذا الير

ين من عدة  ة لمهارات القرن الحادي والعرسر ي الدراسات السابقة نجد أنها أظهرت أهمية كبي 
وبالتأمل فز

ون 2021جوانب، مثل: دراسة آل سعود )  ي هدفت إىل التعرف عىل متطلبات مهارات القرن الحادي والعرسر
( الت 

ز من خالل األلعاب لدى أطفال الروضة ومتطلب ين للمتعلمي  ات اكتسابها، وتنمية مهارات القرن الحادي والعرسر
ي دراسة جيوسي ) 

(  Nurlenasari et al, 2019(، وهدفت دراسة نورليناساري وآخرون ) 2020التعليمية كما فز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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
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 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ين من خالل تطوير أداة تقييم أداء مهارات )التفكي  النقدي واإلبداع والتعاون  تقييم مهارات القرن الحادي والعرسر
 والتواصل(. 

ز من جوانب مهارات القرن مثل: دراسة بيومي   باإلضافة إىل أن بعض الدراسات اهتمت بتنمية جانب معي 
ي هدفت إىل تنمية المهارات القيادية، واهتمت دراسة الديب وآخرون ) 2021ومحمد ) 

( بتنمية مهارات 2021( الت 
ز اهتمت در  ي حي 

ونية، فز ) الثقافة االلكي  ي ) 2021اسة الهوساوي 
) 2019(، والقحطائز (، وهانىلي  2019(، وصالح 

ي  Hanley et al, 2013وآخرون ) 
وئز ( بتنمية المهارات الحياتية لطفل الروضة من خالل تصميم بيئة تعلم الكي 

ز األنشطة التفاعلية ومحفزات األلعاب الرقمية، أما دراسة الكندري، والقطان )   ,Al Kandariقائمة عىل الدمج بي 
Al Qattan, 2020 ( وخليىلي ،)Khalaily, 2017 فاهتمت بتنمية بعض مهارات التفكي  كالتفكي  النقدي وحل )

 المشكالت والتعاون والمسئولية الشخصية.  
 الطريقة واإلجراءات 

.  منهج الدراسة:  ي المسخي
 اتبعت الدراسة المنهج الوصفز

ي جميع م   تمثل  مجتمع الدراسة: 
ي مديرية تربية لواء الجامعة  مجتمع الدراسة فز

علمات رياض األطفال العامالت فز
ي  
، 55( معلمة منهن )855، البالغ عددهن ) األردنالتابعة لمحافظة العاصمة "عمان" فز ي القطاع الحكومي

( يعملن فز
ي القطاع الخاص. 800و ) 

 ( يعملن فز
 طريقة العشوائية. ( معلمة، تم اختيارهن بال276اقترصت عينة الدراسة عىل )  عينة الدراسة: 
اتها. أفراد العينة:  ا لمتغي 

ً
ي توزي    ع أفراد عينة الدراسة وفق

 يوضح الجدول اآلئ 
اتها 1جدول )  ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير

ات   النسبة المئوية ٪  العدد  المتغير

نوع 
 المدرسة 
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 ٪80.8 223 خاص 

 ٪100.0 276 المجموع 

 أداة الدراسة 
وبناء استبانة خاصة    اعتمدت الباحثة عىل االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات، حيث قامت بتصميم

ينلقياس   والعرسر الحادي  القرن  لمهارات  الروضة  أطفال  امتالك  النظري درجة  األدب  عىل  باالعتماد  وذلك   ،
ي صورتها النهائية عىل واالطالع عىل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة،  

وقد احتوت االستبانة فز
  : ز ،    األول: جزئي  العلىمي والمؤهل  المدرسة  نوع  الدراسة من حيث  عينة  أولية عن  بيانات  : ويحتوي عىل   

  والثان 
ين وتتكون من   ويشتمل عىل أداة الدراسة ي تتعلق بدرجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
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: مجال مهارات التعلم واالبداع وتتكون من ) 3)  ( فقرة، ومجال مهارات التكنولوجيا واإلعالم 18( مجاالت وهي

 ( فقرة.  18( فقرة، ومجال المهارات الحياتية ويتكون من ) 16ويتكون من ) 
: أداة الدراسة: صدق  ي

، كاآلئ  ز  اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األدوات عىل طريقتي 
: الصدق الظاهري 

ا
 أوال

بلغ عدد   وقد  المبكرة،  الطفولة  ي مجال 
فز ز  والمتخصصي  اء  الخير من  الدراسة عىل عدد  أداة  تم عرض 

ز )  ى ارتباط كل فقرة بالبعد طلب منهم دراسة األدوات وإبداء آرائهم فيها من حيث: )مدو ( محكًما،  17المحكمي 
الذي تنتىمي إليه، ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية، ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من 

ي صورتها النهائية،  أجله(، وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة،  
حاتهم تم الوصول إىل االستبانة فز ا لمقي 

ً
ووفق

 سىم بالصدق الظاهري. وبذلك تكون األداة قد حققت ما ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ثانًيا: صدق االتساق الداخل  ألداة الدراسة 
سون لحساب درجة كل فقرة والدرجة الكلية  تم حساب صدق االتساق الداخىلي بحساب معامل ارتباط بي 

 :  للمجال الذي تنتىمي إليه كما توضح نتائجها الجدول التاىلي
سون بير  درجات كل فقر 2جدول رقم )  ة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتم  إليه ( معامالت ارتباط بير

 مهارات التعلم واإلبداع
التكنولوجيا  مهارات 

 واإلعالم 
 المهارات الحياتية 

 م
معامل  
 االرتباط 

 م
معامل  
 االرتباط 

 م
معامل  
 االرتباط 

1 0.774 * 1 0.796 * 1 0.844 * 

2 0.822 * 2 0.744 * 2 0.853 * 

3 0.863 * 3 0.860 * 3 0.842 * 

4 0.852 * 4 0.873 * 4 0.861 * 

5 0.813 * 5 0.864 * 5 0.877 * 

6 0.837 * 6 0.867 * 6 0.903 * 

7 0.902 * 7 0.815 * 7 0.897 * 

8 0.870 * 8 0.890 * 8 0.895 * 

9 0.706 * 9 0.893 * 9 0.911 * 

10 0.869 * 10 0.885 * 10 0.636 * 

11 0.862 * 11 0.908 * 11 0.875 * 

12 0.436 * 12 0.865 * 12 0.641 * 

13 0.645 * 13 0.885 * 13 0.653 * 

14 0.804 * 14 0.898 * 14 0.810 * 

15 0.718 * 15 0.782 * 15 0.752 * 

16 0.715 * 16 0.462 * 16 0.884 * 

17 0.810 *   17 0.874 * 

18 0.710 *   18 0.765 * 

 ( α= 0.05*وجود داللة عند مستوى )
فقرة من فقرات أداة الدراسة )االستبانة( والدرجة الكلية  ( أن معامالت ارتباط كل 2يالحظ من الجدول ) 

ا عند مستوى داللة )  (، مما يدل عىل توافر درجة  α= 0.05للمجال الذي تنتىمي إليه جاءت جميعها دالة إحصائيُّ
 عالية من صدق االتساق الداخىلي ألداة الدراسة. 

ز درجة كل   مجال والدرجة الكلية لالستبانة، وكانت النتائج وكذلك قامت الباحثة باستخراج معامالت االرتباط بي 
 : ي
 عىل النحو اآلئ 

 
 
 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
   العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
ين    – 15                                                   (  -  84115 )ص:   خامسالبحث ال – الثان   تشر

 
 م2022 –  الثان

 

98 
ين من وجهة نظر معلمات رياض األطفالدرجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن ه                                  الشور               األردن  الحادي والعشر

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( معامالت االرتباط بير  درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة 3جدول )

معامل   المجال 
 االرتباط 

 * 0.941 مهارات التعلم واإلبداع

 * 0.975 مهارات التكنولوجيا واإلعالم 

 * 0.958 المهارات الحياتية 

 ( α= 0.05*وجود داللة عند مستوى )
ا عند مستوى 3يتضح من الجدول )  ( أن قيم معامالت االرتباط جاءت بقيم مرتفعة وكانت جميعها دالة إحصائيًّ

ي لالستبانة. α= 0.05داللة ) 
ي وجود درجة عالية من الصدق البنائ 

 ( األمر الذي يعتز
 ثبات أداة الدراسة 

(، وإعادة test-retestالدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )أداة  للتحقق من ثبات   
ز عىل عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكّونة من )  ( معلمة من معلمات رياض 30تطبيقه بعد أسبوعي 
، ثم حساب معامل الثبات حسب معادلة   ز ي المرتي 

ي ، كألفا كرونباخاألطفال، وحساب تقديراتهم فز
ما هو موضح فز

 :  الجدول التاىلي
 ( معامالت ثبات أداة الدراسة 4جدول رقم )

 المجال 
عدد 

 الفقرات 
ثبات  
 اإلعادة 

معامل   بواسطة  الداخل   االتساق  ثبات 
 ألفا كرونباخ 

التعلم   مهارات 
 واإلبداع 

18 0.959 0.956 

التكنولوجيا   مهارات 
 واإلعالم 

16 0.976 0.973 

 0.962 0.965 18 المهارات الحياتية 

 0.980 0.984 52 االستبانة ككل 

وهذا يدل عىل أن أداة يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات للمجاالت جاءت بقيم عالية،  
؛ األمر الذي يدل عىل ثبات أداة الدراسة، وصالحيتها  ز الدراسة اتسمت بالتنوع بشكل جيد عند أخذ آراء المبحوثي 

 للتطبيق. 
 االستبانة تصحيح 

 
ً
مرتفعة  - مرتفعة  -متوسطة  –ضعيفة  –استخدمت الباحثة مقياس ليكرت خماسي التدرج )ضعيفة جدا

ين،   ( وذلك للتعرف عىل درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
ً
،  3،  2،  1رقمًيا ) وتتمثل  جدا
4 ،5 ،  ل استخدام المعادلة اآلتية: وقد تم احتساب المقياس ألغراض التحليل من خال( عىل التواىلي

 ( 3عدد الفئات المطلوبة ) / ( 1الحد األدئز للمقياس )  -(  5الحد األعىل للمقياس ) (
 ( =5-1 / )3   =1.33 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١
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ُ
للوظائف   عام 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
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

:  إىل نهاية كل فئة،   ( 1.33) ومن ثم إضافة الجواب  ي الجدول التاىلي
 كما فز

 ( المتوسط المرجح لدرجات االمتالك5جدول )

 المتوسط المرجح  درجة االمتالك

 2.33إىل أقل من 1من  منخفضة 

 3.67إىل أقل من  2.33من  متوسطة 

 5.00إىل  3.67من  مرتفعة 

ات الدراسة   متغير
1.   : ي

ات المستقلة، وتتمثل فيما يأئ   المتغي 

•  : ، ودكتوراه.  المؤهل العلم  ، وماجستي  : دبلوم، وبكالوريوس، ودبلوم عاىلي  وله خمس مستويات وهي

 وله مستويان: حكومية، وخاصة.  المدرسة: نوع  •
2.  ( : ين، ولها ثالث مستويات، وهي ات التابعة، وهي عبارة عن مهارات القرن الحادي والعرسر مجال مهارات المتغي 

 (. التعلم واإلبداع، ومجال مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم، ومجال مهارات الحياتية
 المعالجة اإلحصائية 

 التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية.   -
ز )  - ز مستقلتي   (. Independent Samples T-Testاختبار )ت( لعينتي 
 (. One Way ANOVAاختبار )ف( تحليل التباين األحادي )  -
 (. Scheffeاختبار شيفية )  -

 نتائج الدراسة

"ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي لالنتائج المتصلة بالسؤال األول الذي نص ع
  األردن؟"

 
ين من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف  والعشر

المعيارية الحسابية واالنحرافات  المتوسطات  تم حساب  السؤال  تمثل مستوى   لإلجابة عىل هذا  ي 
الت 

: موافقة أفراد العينة عىل   فقرات المجاالت ككل وكانت النتائج كالتاىلي
( القرن 6جدول:  لمهارات  الروضة  أطفال  امتالك  لمجاالت  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات   )

  األردن 
 
ين من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف  الحادي والعشر

أن   أعاله  الموضح  الجدول  من  ز  ين  يتبي  والعشر الحادي  القرن  لمهارات  الروضة  أطفال  جاء  امتالك 
فقد المتوسطات الحسابية تراوحت  (،  2.99بدرجة امتالك )متوسطة(، إذ جاء المتوسط العام للمجموع الكىلي ) 

رقم 
 المجال 

 المجال 
وسط المت

 الحسانر  
االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
 المجال 

درجة 
 االمتالك

1 
التعلم  مهارات 

 واإلبداع 
 متوسطة  3 0.615 2.91

2 
التكنولوجيا  مهارات 

 واإلعالم 
 متوسطة  1 0.464 3.12

 متوسطة  2 0.535 2.96 المهارات الحياتية  3

ين  مهارات القرن الحادي والعشر
 ككل

 متوسطة   0.468 2.99
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ُ
للوظائف   عام 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
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( ز  ي (؛  3.12-  2.91بي  حسائر بمتوسط  األول  تيب  الي  ي 
فز واإلعالم  التكنولوجيا  مهارات  امتالك  درجة  جاءت  إذ 

ي ) 3.12)  الحياتية بمتوسط حسائر ي امتالك المهارات 
تيب الثائز ي الي 

تيب الثالث واألخي   2.96(، يليه فز ي الي 
(، وفز

 ( ي  حسائر بمتوسط  واإلبداع  التعلم  مهارات  قامت2.91امتالك  التفصيل،  من  ولمزيد  بحساب   (،  الباحثة 
ا بذلك: 

ً
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال عىل حده، وفيما يىلي عرض

نّص السؤال عل: "ما درجة امتالك أطفال الروضة    النتائج المتصلة بالسؤال الفرع  األول: والذي
  مجال التعلم واإلبداع من وجهة نظر 

 
ين ف   األردن؟"   لمهارات القرن الحادي والعشر

 
  معلمات رياض األطفال ف

رافات المعيارية ودرجات الموافقة لتقديرات حولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلن 
 : ي
 أفراد عينة الدراسة عىل فقرات هذا المجال وكانت النتائج عىل النحو اآلئ 

( والير 7جدول:  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  الروضة (  أطفال  امتالك  لعبارات درجة  تيب 
  األردن 

 
  مجال التعلم واإلبداع من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف

 
ين ف لمهارات القرن الحادي والعشر

ا حسب المتوسطات الحسابية   مرتبة تنازليًّ

 الفقرات  م
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االمتالك

تيب   الير

2 
  طفل  

الروضة معارفه من خالل طرح أسئلة عن يبت 
  التعلم. 

 
ا رغبته ف

ً
 أي معلومة ال يفهمها مبدي

 1 مرتفعة  0.811 3.68

9 
يصل إىل أفكار جديدة ومبتكرة من خالل مشاركة أقرانه 
األركان،    

 
ف اللعب  مثل:  اليوم   نامج  الير أنشطة    

 
ف

  الخارج. 
 
 واللعب ف

 2 مرتفعة  0.809 3.67

13 
طفل   أحداث يضيف    

 
ف جديدة  تفاصيل  الروضة 

 . ا رأيه فيها بشكل إبداع 
ً
 القصة أو شخصياتها ُمبدي

 3 متوسطة  0.739 3.00

8 
يستخدم طفل الروضة مهارات التواصل اللفظية وغير 
موضوعات  حول  جديدة  أفكار  عن  للتعبير  اللفظية؛ 

 تعليمية معينة. 
 4 متوسطة  0.736 3.00

15 
الروضة     يمارس طفل 

 
ف واالستكشاف  البحث  مهارة 

 أثناء عمليات التعلم والتعليم. 
 5 متوسطة  0.765 2.99

6 
  
 
ف واالختالف  الشبه  أوجه  الروضة  طفل  يمير  

 موضوعات التعلم والتعليم. 
 6 متوسطة  0.718 2.99

5 
الدقيقة  المالحظة  عل  القدرة  الروضة  طفل  يمتلك 

 للتفاصيل. 
 7 متوسطة  0.772 2.97

4 
األشياء يحدد طفل   بير   تربط    

التر العالقات  الروضة 
 والمعلومات المختلفة. 

 8 متوسطة  0.705 2.96

1 
إبداعية  أفكار  إنتاج  مهارة  الروضة  طفل  يمتلك 
  مع 

لموضوع معير  من خالل الحوار والعصف الذهت 
 المعلمة. 

 9 متوسطة  0.681 2.93

14 
يمتلك طفل الروضة مهارات التعبير عن ذاته بوضوح 

 ناقال مشاعره بطريقة مفهومة. 
 10 متوسطة  0.708 2.93
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   أن درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات  يتضح من الجدول أعاله يتضح  
 
ين ف القرن الحادي والعشر

األردن   
 
ف التعلم واإلبداع ككل من وجهة نظر معلمات رياض األطفال  بلغ    مجال  إذ  )متوسطة(؛  جاء بدرجة 

ي الكىلي ) ي تشي  إىل درجة امتالك )متوسطة(، كما 5من    2.91المتوسط الحسائر
( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الت 

ي استج
ا فز
ً
ز ) يتضح من النتائج أن هناك تفاوت إىل    2.17ابات أفراد عينة الدراسة؛ حيث تراوحت المتوسطات بي 

3.68 .) 
: والذي نّص عل: "ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات   

النتائج المتصلة بالسؤال الفرع  الثان 
  األردن؟"، 

 
  مجال التكنولوجيا واإلعالم من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف

 
ين ف القرن الحادي والعشر

رافات المعيارية ودرجات الموافقة لتقديرات حإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالن ول
 : ي
ي الجدول اآلئ 

 أفراد عينة الدراسة عىل فقرات هذا المجال، وكانت النتائج عىل النحو الموضح فز
 
 
 
 
 
 

 الفقرات  م
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االمتالك

تيب   الير

10 
عند   للتغيير  واالستعداد  بالقدرة  الروضة  طفل  يتمير  

  المواقف التعليمية المختلفة. 
 
 ثبوت الخطأ ف

 11 متوسطة  0.658 2.88

3 
  مستويات عقلية متنوعة 

 
يطرح طفل الروضة أسئلة ف

. دالة عل امتالكه لمهارات التفكير   الناقد واإلبداع 
 12 متوسطة  0.702 2.86

7 
يتوصل طفل الروضة إىل حل مشكلة معينة بالنقاش 

 والحوار اإليجانر  مع أقرانه ومعلمته. 
 13 متوسطة  0.733 2.85

18 
إبداعية  بطرق  للمشكالت   

ا
الروضة حلوًل يقدم طفل 

 غير مألوفة. 
 14 متوسطة  0.707 2.80

16 
مهارة   الروضة  طفل  اللفظية يمتلك  الطالقة 

ة.    تنم عن قدرات عقلية متمير 
ات التر  والتعبير

 15 متوسطة  0.679 2.80

12 
غير  األشياء  مع  التعامل  الروضة  طفل  يستطيع 
 المتوقعة وغير المألوفة ُمظهًرا مهارات إبداعية خالقة. 

 16 متوسطة  0.666 2.79

11 
   
تتمير  يميل طفل الروضة إىل اإلجابة عن األسئلة التر

 بالصعوبة والتحدي. 
 17 منخفضة  0.647 2.17

17 
يمتلك طفل الروضة مهارات االستقراء واالستدالل بما 

 يناسب الموقف التعليم  
 18 منخفضة  0.588 2.17

 متوسطة  0.615 2.91 مهارات التعلم واإلبداع ككل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( لعبارا8جدول:  تيب  والير المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  الروضة (  أطفال  امتالك  ت درجة 
  
 
التكنولوجيا واإلعالم من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف   مجال 

 
ين ف الحادي والعشر القرن  لمهارات 

 األردن مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االمتالك

تيب   الير

1 
الروضة   طفل  إىل يمتلك  الوصول  عل  القدرة 

التكنولوجية  األدوات  بوساطة  تعليمية  معلومات 
 المتنوعة. 

 1 مرتفعة  0.601 4.03

8 
يستطيع طفل الروضة تنمية المهارات اللغوية لديه  
أنا   تطبيق  مثل:  الذكية،  التطبيقات  من خالل  ذاتًيا 

 أتعلم. 
 2 مرتفعة  0.585 4.00

10 
معلومات لتطوير يستطيع طفل الروضة البحث عن  

  اليوتيوب. 
 
 مهاراته الحركية، مثل: ألعاب حركية ف

 3 متوسطة  0.557 3.20

5 

الرموز   استخدام  كيفية  الروضة  طفل  يمير  
المنصات  أو  بالمتصفحات  الخاصة  )األيقونات( 
التعليمة أو التطبيقات المختلفة، مثل: )فتح وإغالق 

ا(. النافذة أو المتصفح، فتح وإغالق الصوت أو الكا  مير

 4 متوسطة  0.600 3.18

11 
األجهزة   مع  التعامل  مهارات  الروضة  طفل  يمتلك 

 الذكية بكفاءة وفاعلية وعناية. 
 5 متوسطة  0.541 3.13

2 

يستطيع طفل الروضة إنشاء فيديو هادف لموضوع 
مواقع  أو  اإلعالمية  الوسائل  باستخدام  معير  

فيديو   )إنشاء  مثل:   ، االجتماع  تعليم  التواصل 
ا األيباد أو التابلت أو الجوال(.   باستخدام كامير

 6 متوسطة  0.602 3.12

9 
يستطيع طفل الروضة البحث عن معلومات لتطوير 
  الشبكة 

 
مهاراته اإلدراكية، مثل: البحث عن أحاجر  ف

 العنكبوتية أو التطبيقات الذكية. 
 7 متوسطة  0.558 3.11

4 
الروضة   طفل  بشكل  يستخدم  التقنية  المعلومات 

مثل:  تواجهه،  مشكلة  لحل  ؛  وإبداع  دقيق 
  اليوتيوب(. 

 
 )استخدام الصوت عند البحث ف

 8 متوسطة  0.607 3.10

13 
الدقيقة   الحركية  مهاراته  الروضة  طفل  يوظف 
أثناء    

 
ف الشاشة  قلم  مسك  عند  أصابعه  استخدام 
 استخدام الشاشة الذكية )السبورة الذكية(. 

 9 متوسطة  0.645 3.10

14 
يستخدم طفل الروضة التقنية التكنولوجية الحديثة 
الشاشة   االبداع، مثل: )استخدام  لتنمية  التعليم    

 
ف

  الجهاز 
 
الذكية للرسم، أو استخدام برنامج الرسام ف

 10 متوسطة  0.628 3.10
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  مجال  يتضح من الجدول أعاله  
 
ين ف أن درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعشر

األردن     
 
ف األطفال  رياض  معلمات  نظر  وجهة  من  واإلعالم ككل  بلغ  التكنولوجيا  إذ  )متوسطة(؛  بدرجة  جاء 

ي الكىلي ) ي تشي  إىل درجة امتالك )متوسطة(، كم5من    3.12المتوسط الحسائر
ا ( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الت 

ز )  ي استجابات أفراد عينة الدراسة؛ إذ تراوحت المتوسطات بي 
ا فز
ً
 (. 4.03إىل    2.23يتضح من النتائج أن هناك تفاوت

النتائج المتصلة بالسؤال الفرع  الثالث: والذي نّص عل: "ما درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات  
نظ من وجهة  الحياتية  المهارات  مجال    

 
ف ين  والعشر الحادي  األردن؟"، القرن    

 
ف األطفال  رياض  معلمات  ر 

رافات المعيارية ودرجات الموافقة لتقديرات حولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالن 
 : ي
ا لآلئ 

ً
 أفراد عينة الدراسة عىل فقرات هذا المجال، وكانت النتائج وفق

 
 
 
 

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االمتالك

تيب   الير

، أو استخدام ألعاب الفيديو لعبة ماين كرافت  اللوج 
Minecraft .) 

12 
الروضة   طفل  الشاشة يمتلك  استخدام  مهارات 

الذكية )السبورة الذكية(؛ لتعلم الحروف واألعداد؛  
  ذهنه. 

 
سيخ المعلومات ف  لير

 11 متوسطة  0.656 3.08

6 

بشكل   )األيقونات(  الرموز  الروضة  طفل  يستخدم 
  حل األنشطة التعليمية أو التعامل 

 
ال للمشاركة ف فعَّ

التعليمية،  المنصات    
 
ف المختلفة  التطبيقات    مع 

الشاشة  زوم،  منصة    
 
ف القلم  )استخدام  مثل: 

 الذكية(. 

 12 متوسطة  0.659 3.08

7 
يشارك طفل الروضة المعلومات التقنية مع أقرانه أو  
نامج أو  محيطه، مثل: )إغالق وفتح المتصفح أو الير

  المنصات التعليمية(. 
 
 استخدام القلم ف

 13 متوسطة  0.557 3.08

3 

استخدام التقنية أو األجهزة  يستطيع طفل الروضة  
الذكية: )األيباد، أو التابلت، أو الجوال(؛ للدخول إىل 
صفحات الشبكة العنكبوتية؛ أو المنصات التعليمية؛  

ا، زوم، تيمز( بشكل مستقل.   )كالسير

 14 متوسطة  0.552 3.07

15 
التكنولوجية   المعلومات بوساطة األدوات  يصل إىل 

 وبفاعلية )المصادر(. بكفاءة )الوقت( 
 15 منخفضة  0.487 2.26

16 
أداة   التكنولوجية  التقنية  استخدام  مهارات  يمتلك 

 للبحث، والتنظيم، والتقويم. 
 16 منخفضة  0.481 2.23

 متوسطة  0.464 3.12 مهارات التكنولوجيا واإلعالم ككل 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
   العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
ين    – 15                                                   (  -  84115 )ص:   خامسالبحث ال – الثان   تشر

 
 م2022 –  الثان

 

104 
ين من وجهة نظر معلمات رياض األطفالدرجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن ه                                  الشور               األردن  الحادي والعشر

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( واالنحرافات  9جدول  الحسابية  المتوسطات  الروضة (  أطفال  امتالك  درجة  لعبارات  تيب  والير المعيارية 
  األردن 

 
  مجال المهارات الحياتية من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف

 
ين ف لمهارات القرن الحادي والعشر

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االمتالك

تيب   الير

 1 مرتفعة  0.735 3.91 ينجز طفل الروضة المهام الموكلة إليه.  9

13 
  أثناء اللعب  

 
  اآلخرين ف

 
يؤثر طفل الروضة بإيجابية ف

 .  الجماع 
 2 مرتفعة  0.710 3.88

5 
  الروضة 

 
يتفاعل طفل الروضة مع أقرانه والعاملير  ف

ام، وذكاء.  ل، ولبق، واحير
َ
 بشكل فّعا

 3 مرتفعة  0.613 3.85

12 
  مجموعات تعاونية؛ 

 
يستطيع طفل الروضة العمل ف

 إلنجاز مهمة معينة. 
 4 متوسطة  0.659 3.05

4 
  
 
ف معلمته  أو  ألقرانه  التوجيه  الروضة  طفل  يقدم 

 . نامج اليوم   المواقف المختلفة خالل الير
 5 متوسطة  0.660 3.03

14 
للوصول   األساسية؛  المهارات  الروضة  طفل  يتقن 

ات.    واكتساب الخير
 للتعلم الذانر

 6 متوسطة  0.627 3.01

 7 متوسطة  0.588 2.99 يتسم طفل الروضة بالصدق والثقة بالنفس.  7

1 
  
 
ات المفاجئة والطارئة ف يتقبل طفل الروضة التغير

  أثناء عملية التعلم والتعليم. 
 
نامج اليوم  ف  الير

 8 متوسطة  0.615 2.98

11 
الروضة   مثل: يمتلك طفل  متنوعة،  قيادية  مهارات 

اف  إرسر دون  إياها  ا 
ً
منجز أقرانه  عل  المهام  توزي    ع 

 .  مبارسر
 9 متوسطة  0.657 2.97

17 
المواقف   مع  التكيف  عل  والقدرة  بالمرونة  يتصف 

 التعليمية المختلفة. 
 10 متوسطة  0.617 2.97

16 
الحياتية ذات  المواقف    

 
ف الراجعة  التغذية  يستثمر 

 بالبيئة والمجتمع. الصلة 
 11 متوسطة  0.613 2.95

18 
حل   ومهارات  الشخصية  مهاراته  يستخدم 
المشكالت؛ للتأثير عل اآلخرين والوصول إىل تحقيق 

 أهداف معينة. 
 12 متوسطة  0.609 2.94

15 
الوقت   معرفة  عل  القدرة  الروضة  طفل  يمتلك 

 المالئم لإلصغاء والتحدث مع اآلخرين. 
 13 متوسطة  0.597 2.91

3 
إيجابية  بروح  والنقد  التوجيه  الروضة  طفل  يتقبل 

  حياته اليومية. 
 
 فعالة تعكس أثرها ف

 14 متوسطة  0.549 2.91

10 
يبادر طفل الروضة إىل إنجاز المهام غير الموكلة إليه  

  يدل عل تحمل المسؤولية. 
 بدافع ذانر

 15 متوسطة  0.620 2.88
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  مجال  يتضح من الجدول أعاله  
 
ين ف أن درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعشر

  األردن  
 
جاء بدرجة )متوسطة(؛ إذ بلغ المتوسط المهارات الحياتية ككل من وجهة نظر معلمات رياض األطفال ف

ي الكىلي )  ي تشي  إىل درجة امتالك )متوسطة(، كما  5من    2.96الحسائر
يتضح من (، وهو متوسط يقع ضمن الفئة الت 

ز )  ي استجابات أفراد عينة الدراسة؛ إذ تراوحت المتوسطات بي 
ا فز
ً
 (. 3.91إىل  2.01النتائج أن هناك تفاوت

داللة   عند مستوى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  "هل  عل:  نّص  والذي   :  
الثان  السؤال  نتائج 

(0.05=α بير  متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة امتالك أطفال ال )  روضة لمهارات القرن الحادي
عزى إىل متغير نوع المدرسة؟"

ُ
ين ت  والعشر

ز   لإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة لتحديد الفروق بي 
ي أهم النتائج المتصلة بالسؤال: متوسطات استجابات عينة الدراسة، 

 ويوضح اآلئ 
نتائج اختبار )ت(  10جدول: ) الدراسة (  الفروق بير  متوسطات استجابات عينة  المستقلة لداللة  للعينات 

عزى لمتغير نوع المدرسة 
ُ
ين ت  حول درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعشر

 ( α= 0.05وجود داللة عند مستوى ) *
ز متوسطات استجابات عينة الدراسة حول   وجود فروقيتضح من الجدول أعاله   ذات داللة إحصائية بي 

الروضة   أطفال  امتالك  واالبداع درجة  التعلم  الحياتية،  لمهارات  المهارات  المدرسة    ومجال  نوع  لمتغي   تعزى 

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االمتالك

تيب   الير

2 
فعل   ردود  الروضة  طفل  ا يظهر  نسبيًّ هادئة 

  الموقف 
 
ومنضبطة لمشهد معير  عل الشاشة أو ف

  الصف. 
 
  القصة، مثل: إحضار حيوان ف

 
 التعليم  أو ف

 16 منخفضة  0.696 2.07

6 
  معظم 

 
يستطيع طفل الروضة اتخاذ قرارات صائبة ف

 المواقف المختلفة. 
 17 منخفضة  0.651 2.02

  مشاعره.  8
 
 18 منخفضة  0.611 2.01 يتحكم طفل الروضة ف

 متوسطة  0.535 2.96 المهارات الحياتية ككل 

 المجال 
نوع 

 المدرسة 
 العدد 

المتوسط 
 الحسانر  

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة 

التعلم  مهارات 
 واإلبداع 

 0.656 3.25 53 حكومّية 
4.543 0.000* 

 0.579 2.83 223 خاصة 

مهارات  
التكنولوجيا 

 واإلعالم 

 0.704 3.23 53 حكومّية 
1.464 0.148 

 0.383 3.09 223 خاصة 

 المهارات الحياتية 
 0.581 3.34 53 حكومّية 

5.495 0.000* 
 0.482 2.87 223 خاصة 

القرن  مهارات 
ين  والعشر الحادي 

 ككل

 0.585 3.28 53 حكومّية 
4.144 0.000* 

 0.409 2.93 223 خاصة 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
   العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
ين    – 15                                                   (  -  84115 )ص:   خامسالبحث ال – الثان   تشر

 
 م2022 –  الثان

 

106 
ين من وجهة نظر معلمات رياض األطفالدرجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن ه                                  الشور               األردن  الحادي والعشر

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الحكومية  المدارس  الخاصة عىل حساب  المدراس  معلمات  التكنولوجيا  لصالح  لمهارات  ، وعدم وجود فروق 
 . واإلعالم 

 ناقشة النتائج م
 مناقشة النتائج المتصلة بالسؤال األول 

ين من وجهة نظر معلمات  أظهرت نتائج الدراسة أن امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
التكنولوجيا   مهارات  مجال  جاء  إذ  متوسطة؛  بدرجة  جاء  الثالث  المجاالت  جميع  ي 

فز األردن  ي 
فز األطفال  رياض 
ي الي  

تيب الثالث واألخي  مجال مهارات واإلعالم فز ي الي 
ي مجال المهارات الحياتية، وفز

تيب الثائز ي الي 
تيب األول، يليه فز

 التعلم واإلبداع. 
ين عل درجة امتالك )متوسطة(  وتفش الباحثة حصول كافة مجاالت مهارات القرن الحادي والعشر

الروضة   أطفال  األطفال  لدى  لدى  متوافرة  المهارات  هذه  أن  فهذه  إىل  ؛  ي والتكنولوجر ي 
البيت  التعايش  بطبيعة 

تنمية هذه   ي 
فز والمنهاج  المعلمة  تعزى األسباب إىل دور  به، وربما  نحيا  الذي  العالم  يتجزأ من  المهارات جزء ال 

المعلمات  متفاوتة لدى  بدرجة  الحال  بطبيعة  متوافرة  ي مجملها 
المهارات فز إن هذه  إذ  ز عليها؛  كي 

والي  المهارات 
المن ين، وربما  وواضغي  الحادي والعرسر القرن  تناولت مهارات  ي 

الت  والدراسات  البحوث  نتيجة اطالعهم عىل  هاج 
ي بيئة طفل  

ات تعلم سابقة وعمليات تدريب وممارسة لها فز ا إىل أن هذه المهارات تحتاج خير
ً
تعزى األسباب أيض

مل عىل تنميتها، وتطويرها؛ لتصل الروضة؛ األمر الذي أظهرها بدرجة متوسطة، وأظهر الحاجة إىل دراستها والع
 إىل درجة مرتفعة. 

ي لكارثة وباء كورونا، وانتقل التعليم 
وقد تعزى األسباب باإلضافة إىل ما سبق إىل أننا تعرضنا العام الماضز

ي شمل العالم أجمع؛ األمر 
، وصاحب ذلك إجراءات الحظر والعزل والتباعد االجتماغي الت  ي

وئز إىل التعليم اإللكي 
والمجتمع، الذي   أقرانه  مع  الطفل  وتواصل  احتكاك  تحتاج  ي 

الت  والمهارات  ات  الخير من  تنمية كثي   دون  حال 
بدرجة  النتائج  جاءت  ذلك  من  الرغم  وعىل  ين،  والعرسر الحادي  القرن  لمهارات  النهائية  بالمحصلة  وامتالكه 

عد مؤرسر دال عىل أن األطفال لديهم قابلية الكتساب مهارات القر 
ُ
ين،  ويؤكد ما متوسطة، وت ن الحادي والعرسر

 ( و وآخرون  بيي  إليه دي  أشار  ما  ) Di Pietro et al, 2020سبق  االغالق بسبب  أن  إىل   )COVID-19 ي
فز أثر   )

اكتساب األطفال للمهارات المعرفية وغي  المعرفية عىل حد سواء، وقد يكون له عواقب طويلة المدى، وتتفق 
الكندري، نتائج دراسة  النتيجة مع  )   هذه  أن األطفال Al Kandari, Al Qattan, 2020والقطان  أكدت  ي 

الت   )
ين.   لديهم إمكانات هائلة الكتساب مهارات القرن الحادي والعرسر

تيب األول،   إىل أن العرص الذي وترجع الباحثة حصول مجال مهارات التكنولوجيا واإلعالم عل الير
غالبية   فأصبحت  التكنولوجيا؛  عرص  هو  الطفل  فيه  التكنولوجيا يعيش  عىل  تعتمد  وألعابهم  األطفال  أنشطة 

المهارة عند األطفال بشكل ملحوظ، كما قد  )الأليباد، والتابلت(؛ األمر الذي ساعد عىل تطور هذه  ي 
المتمثلة فز

ي ظل جائحة كورونا إىل التعليم عن بعد بوساطة األدوات التكنولوجية المتعددة؛ 
يعزى ذلك التجاه طريقة التعليم فز

ي األم
فز ممارستها  يمكن  متعددة،  تكنولوجية  اتيجيات  واسي  مهارات  ومعلماتهم  الروضة  أطفال  أكسب  الذي  ر 

واإلبداع  التعلم  مهارات  حساب  عىل  المهارات  لهذه  امتالكهم  نسبة  زيادة  ذلك  عن  ونتج  التعليمية،  العملية 
 والمهارات الحياتية. 

ي  ( ال2021وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الديب وآخرون ) 
ي أكدت فاعلية استخدام التقنية الرقمية فز

ت 
ي 
ها عىل طفل الروضة، كما تتفق مع دراسة قريسر ي ومدى تأثي  ونية والوغي التكنولوجر تنمية مهارات الثقافة اإللكي 

ي رياض األطفال؛ يتوقف بشكل كبي  عىل توافر 2018) 
ي أكدت بأن نجاح تفعيل وتنمية الوغي بالتكنولوجيا فز

( الت 
شطة تكنولوجية موجهه للطفل تنىمي ميوله، ومواهبه وقدراته، وتستثي  خياله، ويتم ذلك من معلمة برامج وأن

الكندري،  دراسة  مع  وتتفق  التكنولوجية،  األنشطة  لتفعيل  اتيجيات؛  اسي  تستخدم  ا  تكنولوجيًّ ومؤهلة  مدربة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أكدت أن األطفال يمتلكون إمكاAl Kandari, Al Qattan, 2020والقطان ) 
نات هائلة الكتساب مهارات ( الت 

ي نتائج التعلم العامة نتيجة لممارستهم للمنهج القائم عىل المهام  
ين، وأن هناك تحسن فز القرن الحادي والعرسر

ونية المطبقة.   اإللكي 
التعلم   مهارات  حساب  عل    

الثان  تيب  الير عل  الحياتية  المهارات  مجال  حصول  الباحثة  وتعزو 
 عن إىل أن هذه المهواإلبداع،  

ا
ي البيت مع أرسته وأصدقائه؛ فضًل

ا منها فز
ً
ارات جزًءا من حياة الطفل يمارس بعض

ي يتم االختالط فيها مع أقرانه، وربما تعزى األسباب إىل أن المهارات الحياتية تمثل أنماط  
ي المدرسة الت 

توافرها فز
ي مع اآلخرين؛ سلوك، ومهارات شخصية، واجتماعية، وقيادية، يكتسبها طفل الروضة من خالل ا لتفاعل اإليجائر

 األمر الذي أظهر التفوق فيها عىل حساب التعلم واإلبداع. 
 حديثة بالنسبة   

ّ
ي بيئة تعد

ويمكن تفسي  ظهور المهارات الحياتية بمستوى متوسط نظًرا لوجود الطفل فز
ا مقارنة مع التعلم واإلبداع-له؛ إذ إنه عائد من بيئة اجتماعية  

ً
 منغلقة نسبًيا بسبب   -ناهيك عما ذكر سابق

ّ
عد
ُ
ت

الطفل مع   العالم، فاختالط  ي أغلب دول 
فز التجول  ، وحظر  التباعد االجتماغي ي فرضت 

الت  ازية  اإلجراءات االحي 
 من تطور بعض المهارات لديه

ّ
ا؛ األمر الذي حّجم وَحد

ً
؛ وربما يعزى محيطه من أفراد وجماعات كان محدود جد

بيئية؛ إلعداده وتحقيق ذاته، بحيث يتعرف عىل األشياء المحيطه به، ويتعود أهمية تفاعل الطفل مع    ذلك إىل
ي ظروفها الطبيعية المكتسبة

 . عىل الحياة االجتماعية فز
( من أن ظهور بعض المشكالت لدى األطفال 2014ويتوافق هذا الحديث مع ما أشارت إليه سلمان )  

علهم اليومي مع األرسة، وبعضها يظهر من المجتمع، وأنه  قد يعود ألسباب نفسية، وثقافية، وتربوية، ترجع لتفا 
ي هذه المرحلة؛ للقيام باألنشطة البيئية واالجتماعية  

ي يحتاجها الطفل فز
ات والمهارات الت  ي للمعلمة تقديم الخير

ينبغز
ي تتناسب مع قدراته الذهنية والبدنية، وال يتم ذلك إال من خالل المهارات الحياتية المخت

لفة، ويؤكد الهادفة الت 
يشت وآخرون )  ا ما أشارت إليه ألير

ً
( من أن انخفاض المهارات المكتسبة  Albrecht et al, 2021ما سبق أيض

 لدى األطفال قد يكون بسبب اإلغالق جراء كارثة أزمة كورونا. 
ي أكدت أهمي Hanley et al, 2013وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة هانىلي وآخرون )  

ة  ( الت 
ز المهارات الحياتية لدى أطفال  ي تحسي 

امج التعليمية من معلمة رياض األطفال؛ نظًرا لدورها فز إعداد األنشطة والير
ي ) 
ز األنشطة التفاعلية  Al-Qahtani, 2019الروضة، كما تتفق مع نتائج دراسة القحطائز ( الذي أثبت أن الدمج بي 

ز المحفزات الرقمية له أثر  ي بيئة تعلم الطفل وبي 
ي تنمية المهارات الحياتية لدى األطفال.   فز

 كبي  فز
  ، تيب األخير   الير

 
  حير  تفش الباحثة حصول مجال مهارات التعلم واإلبداع ف

 
ي ترتبط ف

إىل األسباب الت 
ي تركز غالًبا عىل مهارات التفكي  

ربما بالمنهج التعليىمي وانعكاس ممارسات المعلمة المقدمة ألطفال الرياض الت 
ي س

ي تنىمي مهارات التفكي  العليا وال سيما الدنيا فز
ز عىل المهارات الت  كي 

لم بلوم )التذكر، والفهم، والتطبيق( دون الي 
ي 
ي تسهم فز

الت  ببيئة تعلم الطفل لألدوات والوسائل  افتقار  ي 
، وربما يرتبط ذلك فز النقدي واإلبداغي المستوى  ي 

فز
ا، وإىل وجود قصور  

ً
ي تستخدمها المعلمة تنمية مهارات التعلم واإلبداع تحديد

اتيجيات التعلم والتعليم الت  ي اسي 
فز

ي المستويات العليا من التفكي  واستخدام 
ي قدراتها المعرفية والمهارية لصياغة أهداف فز

مع األطفال، أو ضعف فز
ي إعدادها لبيئة تربوية وتعليمية محفزة لتنمية هذه المهارات. 

ي واألسئلة السابرة، وفز
 مهارات العصف الذهتز

ة 2014ؤكد ما سبق ما أشار إليه عبد الحق والفلفىلي ) وي
ّ
( من أن وجود بيئة تربوية وتعليمية غنية ومعد
ي تنمية مهارات التفكي  اإلبداغي عند األطفال، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  

ا؛ يسهم بشكل كبي  فز
ً
جيد

 ( اإلبد2020جيوسي  التفكي   مهارات  نمو  أهمية  عىل  أكد  الذي  باستخدام (  يتعلمون  الذين  األطفال  لدى  اغي 
ي تنمية التفكي   2010األساليب المتنوعة، ومع نتائج دراسة رسىمي ) 

نامج التعليىمي يسهم فز ي أكدت عىل أن الير
( الت 

ي أكدت أهمية نمو مهارات التفكي  اإلبداغي (  2011خرصز وبشارة )   االبتكاري لطفل الروضة، وتتفق مع دراسة
الت 

(  2010برنامج األنشطة العلمية القائمة عىل األفعال والحركات، باإلضافة إىل أن نتائج دراسة البنا )   من خالل تطبيق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أشارت Shawareb, 2011ركزت عىل تنمية مهارات التفكي  من خالل األنشطة التعليمة، ودراسة الشوارب ) 
( الت 

ي األنشطة اإلبداعية المقدمة ألطفال الرياض وخ
، وأن إىل أهمية التنوع فز ي تستخدم الحاسب اآلىلي

اصة تلك الت 
 .  ذلك يعزز مهارات التفكي  اإلبداغي

 النتائج المتصلة بالسؤال الفرع  األول مناقشة 
ي استجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات المتصلة بدرجة  

ا فز
ً
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت
ينامتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي     مجال التعلم واإلبداع    والعرسر

 
من وجهة نظر معلمات رياض ف

ا بذلك.  
ً
 مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، وفيما يىلي عرض

ز ي األردن؛ إذ تراوحت درجات االمتالك بي 
 األطفال فز

  جاءت بدرجة مرتفعة،  9،  2وتعزو الباحثة حصول الفقرات )
( المتصلة بمجال التعلم واإلبداع التر

، والحركي  إىل حب االستطال  ، واالنفعاىلي ي
ي تتصل بطبيعتها بخصائص النمو العقىلي المعرفز

ة طرح األسئلة الت  ع وكير
عد عملية طرح األسئلة والوصول إىل أفكار جديدة ومشاركتها مع األقران 

ُ
ي هذه المرحلة؛ فت

لدى أطفال الرياض فز
م ذاتية نابعة من قوى داخلية عند الطفل؛ األمر الذي يؤثر بطريقة

ُّ
ي ثبات عملية التعلم وزيادة نمو   تعل

إيجابية فز
م عن قدرات عقلّية عالية، وتظهر شغفه لحب المجهول المهارات،  

ُ
ة طرح الطفل لألسئلة ين باإلضافة إىل أن كير

المتصل باالبتكار والبحث عن كل جديد؛ األمر الذي أدى لحصول تلك الفقرات عىل درجة مرتفعة، وتتفق نتيجة 
ي األنشطة بطريقة ذكية مع (  2020اسة جيوسي ) هذه الدراسة مع در 

الذي أكد أن استخدام الوسائل التعليمية فز
اتهم، كما أنها تعمل عىل زيادة النمو العقىلي وخاصة  ي أذهانهم وزيادة خير

ز المعلومة وثباتها فز األطفال يساعد عىل تركي 
ي تو 

ة أسئلة الطفل لها أثر فز ، باإلضافة إىل أن كير ، التفكي  اإلبداغي في  بيئة نفسية مناسبة الستثارة التفكي  اإلبداغي
 ( تتفق مع نتائج دراسة خرصز وبشارة  ي تستثي  تفكي  2011كما 

الت  المتنوعة  العلمية  أن األنشطة  ( حيث أكدت 
 الطفل باستخدام األسئلة المفتوحة وتنوع الوسائل وتوفي  البيئة ينىمي التفكي  اإلبداغي لدى األطفال. 

الب    حير  تفش 
 
(  18،  16،  15،  14،  13،  12،  10،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  1احثة حصول الفقرات )ف

  جاءت بدرجة متوسطة، 
إىل أن األطفال يمتلكون بعض المهارات المتصلة المتصلة بمجال التعلم واإلبداع التر

ي تجري داخل الغرفة الصفية، ولكن دو 
ي وإضافة تفاصيل جديدة من خالل العمليات الت 

ز  بالتواصل اللفظز كي 
ن الي 

ا 
ً
 عىل هذه المهارات، وتنميتها لدى األطفال، وبالتاىلي ظهرت بشكل متوسط،  وقد تعود األسباب أيض

بشكل مبارسر
ي إىل درجة مرتفع؛ إذ تطبق المنهج دون استحداث 

إىل أن المعلمة تتعامل مع المراحل العقلية بمستويات ال ترتف 
ة لتفكي  الطفل، وبالتاىلي صعوبة الوصول للحلول لألنشطة التعليمية وعدم التمكن من مهارة صياغ ة األسئلة المثي 

والمشكالت بالنقاش والحوار وبطريقة إبداعية؛ األمر الذي أدى إىل ظهور هذه المهارات بدرجة متوسطة؛ فتجدر 
 
ً
ي غرفة الصف، قد تصنع فرق

ي فز
ي اإلشارة إىل أن طرق تدريس المعلمات القائمة عىل ممارسة التفكي  المنطف 

ا فز
 تنمية مهارات األطفال. 

 ( وبشارة  دراسة خرصز  مع  الدراسة  هذه  نتائج  ي  2011وتتفق 
فز األسئلة  تنوع  أهمية  عىل  أكدت  ي 

الت   )
امج واألنشطة  الير التفكي  اإلبداغي من خالل  تنمية مهارات  ي 

المختلفة؛ األمر الذي يسهم فز العقلية  المستويات 
ورة Khalaily, 2017)   المقدمة للطفل، كما تتفق مع دراسة الخليىلي  ي أكدت عىل أهمية تنوع األسئلة، وضز

( الت 
ي تنمية مشاعر 

ي لدى األطفال، وتسهم فز ي تتوافق مع أنشطة التدريس؛ لما لها من أثر إيجائر
وضع خطط الدروس الت 

 الكفاءة الذاتية لديهم وتطوير المسؤولية الشخصية ومهارة حل المشكالت والتفكي  النقدي. 
  جاءت بدرجة منخفضة،  17،  11قرات )أما نتائج الف

فربما يعزى ( المتصلة بمجال التعلم واإلبداع التر
ات لديهم  ز بالرياض حالًيا لم يلتحقوا بمرحلة سابقة؛ فمخزون المعارف والخير ذلك إىل أن غالبية األطفال الملتحقي 

ز بالتحدي ومهارة االستقراء محدود نسبًيا ومعظمها تكون من محيطه البسيط، ومهارة اإلجابة عن األسئلة ال ي تتمي 
ت 

ويؤكد  الالحقة،  ات  والخير المواقف  ي 
فز النتائج  تعميم  يستطيع  سابقة حت   ات  معرفة وخير تتطلب  واالستدالل 

ي )  ز بالصعوبة والتحدي تحددها عدة  2001العتيتر ي تتمي 
( أن المهارات المتصلة باالستقراء واالستدالل واألسئلة الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ال قدرات  منها:  بمهام  عوامل،  للقيام  دافعيته  قدراته ومستوى  السابقة، ومعرفته لحجم  اته  العقلية، وخير طفل 
معينة، باإلضافة إىل أن هذه المهارات تزداد وتنمو كلما زاد عمر الطفل، كما أكد أن لألرسة والبيئة وثقافة المجتمع 

ي يعيش فيها الطفل لها تأثي  كبي  عىل نمو هذه المهارات؛ باإلضافة لط
ي يتعرض لها، وتتطلب الت 

بيعة المواقف الت 
؛ األمر الذي أظهرها بدرجة ضعيفة، وتتفق هذه النتيجة مع   ي

تفعيل هذه القدرات من أجل التوصل إىل حل منطف 
) دراسة   العال  الناقد  2012عبد  التفكي   أهمية  أكدت عىل  ي 

الت  واالستدالل  (  واالستنباط  االستقراء  ي 
فز المتمثلة 

األطفال ،  والتفسي   رياض  مناهج  عىل  ز  القائمي  قبل  من  عليها  والتأكيد  التعليمية،  العملية  ي 
فز توظيفها  وأهمية 

ز عليها.   والعاملي 
  مناقشة 

 النتائج المتصلة بالسؤال الفرع  الثان 
ي استجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات المتصلة بدرجة  

ا فز
ً
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت

ينامتالك أطف   مجال التكنولوجيا واإلعالم    ال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
 
من وجهة نظر معلمات ف

ا بذلك.  
ً
 مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، وفيما يىلي عرض

ز ي األردن؛ إذ تراوحت درجات االمتالك بي 
 رياض األطفال فز
 ( الفقرات  الباحثة حصول  واإلعال 8،  1وتفش  التكنولوجيا  بمجال  المتصلة  جاءت (    

التر م 
ي استخدام األجهزة الذكية، وغالبية التطبيقات  بدرجة مرتفعة،  

ات طويلة فز بأنه قد يعود ذلك لقضاء الطفل في 
ي المتجر تعليمية ومناسبتها لعمر الطفل، كما أن هذه التطبيقات تستخدم الوسائل السمعية والبرصية،  

الموجودة فز
الذي يساعد عىل تعلمه ذاتًيا وتنمية مهاراته اللغوية، كما أن طبيعة   وتعرضاها بطريقة مشوقة وجاذبة للطفل؛ األمر 

ي موقع اليوتيوب لمشاهدة 
خصائص نمو األطفال حب االستكشاف واالستطالع؛ فنجد بعضهم يفضلون البحث فز

أن التعلم   مقاطع سواءا أناشيد أو رسوم متحركة تعليمية، وكلها تساعد عىل نمو تعلم الطفل ذاتًيا، هذا باإلضافة إىل
عن بعد عزز لدى األطفال تنمية وامتالك مهارة الوصول للمعلومات التعليمية والتعلم ذاتًيا، وقد تعود األسباب 
الحروف  ومنها عرض  التعلم،  إىل  الطفل  تصل  ي 

الت  التكنولوجية  لألدوات  الرياض  معلمة  استخدام  إىل  ذلك  ي 
فز

ا بالوسائط واألدو  ونيًّ ات المتنوعة، وتعزيز هذه العمليات بالتعلم الذي قد يكون موجها الهجائية واألناشيد إلكي 
ي أثبتت أن تدريب األطفال عىل 2021من أرسة الطفل، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الديب وآخرون ) 

( الت 
ونية والو  ي تنمية المهارات المعلوماتية والثقافة اإللكي 

ي  استخدام التقنيات الرقمية كان له أثر كبي  فز غي التكنولوجر
 لدى األطفال. 

( الفقرات  الباحثة حصول    حير  تفش 
 
المتصلة  14،  13،  12،  11،  10،  9،  7،  6،  5،  4،  3،  2ف  )

  جاءت بدرجة متوسطة،  
التر التكنولوجيا واإلعالم  قد  بمجال  يعود إىل معلمات رياض األطفال  بأن ذلك قد 

التكنولوج توظف  ال  أنها  أو  التكنولوجّية  لألدوات  وبشكل تفتقر  األنشطة  ي 
فز السابقة  بالمهارات  الصلة  ذات  يا 

الرياض وقد تظن  المهارات تحتاج إىل عمليات تدريب وممارسة إلتقانها من أطفال   عن أن هذه 
ا
مستمر؛ فضًل

ات  ز ي مستوى أعىل من قدرات األطفال،  وقد يعزى ذلك إىل افتقار مدارس رياض األطفال إىل التجهي 
المعلمة أنها فز

لعملية التعليمية، الوسائل التعليمية، وغرف المصادر التعليمية؛ األمر الذي أدى إىل امتالك األطفال لهذه الالزمة ل
ي تنمية الثقافية 2021المهارات بدرجة متوسطة، ويؤكد ما سبق الديب وآخرون ) 

( من أهمية أثر دور المعلمة فز
امج واألنشطة ونية لدى األطفال وال سيما من خالل الير

ي تقدمها لهم.  االلكي 
 التدريبية الت 

( الفقرات  حصول  يعزى  بدرجة  16،  15وقد  جاءت    
التر واإلعالم  التكنولوجيا  بمجال  المتصلة   )

ي األنشطة التعليمية، ولكنها ال تركز منخفضة،  
إىل اقتصار معلمة الرياض إىل استخدام التكنولوجيا، وتوظيفها فز

وتد األطفال،  لممارسة  ي 
الكافز الوقت  إتاحة  إىل عىل  الوصول  من  يتمكنوا  التكنولوجيا حت   استخدام  ريبهم عىل 

المعلومات بكفاءة الوقت، واستخدامها أداة للبحث، والتنظيم، والتقويم؛ إذ إن هذه المهارات تحتاج إىل وقت  
والنجار    العال  عبد  ذلك  ويؤكد  المهارات،   هذه  إتقان  ي 

فز والفاعلية  للكفاءة  الطفل  يصل  حت   للتدريب  أطول 
ي للتدريب عىل هذه 2014) 

( من أهمية تعويد الطفل عىل استخدام التكنولوجيا بشكل مستمر وإتاحة الوقت الكافز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بيئة تعلمه يكسبه مهارات 
ي أثناء تفاعل الطفل فز

ونية فز ا إىل أن استخدام األنشطة التعليمية اإللكي  ً المهارات، مشي 
ي ) استخدام الكمبيوتر بكفاءة عالية، وتتفق نتائج الدرا

ي أكدت عىل أهمية 2018سة مع نتائج دراسة قريسر
( الت 

ونية لزيادة دافعيته للتعلم واكتساب مهارات التعلم  ي لطفل الروضة أثناء مزاولته لألنشطة اإللكي 
إعطاء الوقت الكافز

ي ومهارات التفكي  المختلفة. 
 الذائ 

ابيث ) وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أولوسوال   ز ي أثبتت Olusola & Elizabeth, 2015وإلي 
( الت 

ز أطفال الحضانة كان منخفض، كما أن )  ز %68,6أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بي  ( من المعلمي 
لديهم معرفة جيدة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكنهم بحاجة إىل التدريب لكيفية توظيفها 

ا. 
ً
 جيد
 شة النتائج المتصلة بالسؤال الفرع  الثالث مناق

ي استجابات أفراد عينة الدراسة عىل الفقرات المتصلة بدرجة  
ا فز
ً
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت

ين   مجال المهارات الحياتية    امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
 
من وجهة نظر معلمات رياض ف

ي األردن؛ إذ 
ا بذلك.  األطفال فز

ً
 مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، وفيما يىلي عرض

ز  تراوحت درجات االمتالك بي 
  جاءت بدرجة  13،  9،  5تفش الباحثة حصول الفقرات )

  مجال المهارات الحياتية التر
 
( المتصلة ف

ي تتسم بتكوين صداقات مع األقران، واهتمامهم باللعب الجممرتفعة،  
اغي إىل خصائص هذه المرحلة العمرية الت 

ي طريقة تعاملهم مع أقرانهم 
؛ األمر الذي يسهم فز  من الفردي، كما تظهر لديهم المهارات القيادية بشكل أكير

أكير
ه باآلخرين، وتحمل المسؤوليات  ومعلماتهم وأفراد أرسهم بحيث يظهر عليه فاعلية العمل الجماغي من خالل تأثي 

 عن أن إنجاز الطفل للمهام ي
ا
شعره بالسعادة والرضا، ويثي  الدافعية لديه للتعلم؛ األمر الذي الموكلة إليهم، فضًل

ي نهاية هذه المرحلة  
بالقدرة عىل يساعده عىل زيادة ثقته بنفسه،  وربما تعود األسباب إىل اتسام طفل الروضة فز

فل من المعلمة قد ، كما أن طبيعة المهام الموكلة للطتنفيذ المهام األدائية المناسبة لمرحلة العمرية بإتقان وتنظيم
تتناسب مع خصائص نموهم، وهذا يدل عىل إلمام المعلمة بخصائص نمو هذه المرحلة العمرية فال تكلف األطفال 
مهام أعىل من مستوى قدراتهم؛ األمر الذي ساعد عىل ظهور هذه الفقرات بدرجة مرتفعة، ويتفق الحديث السابق 

يكتسب طفل الروضة المهارات الحياتية البد من استخدام أساليب ( من أنه لكي  2005مع ما أشارت إليه اللولو ) 
ي التدريس، مثل: لعب األدوار، واأللعاب التعليمية، والدراسات الميدانية والعملية بحيث يمارس الطفل 

حديثة فز
ي كافة المواقف. 

 العمل بنفسه، ويعتمد عىل ذاته فز
  حير  تفش الباحثة حصول الفقرات )

 
( المتصلة  18، 17، 16، 15، 14، 12، 11، 10،  7، 4، 3، 1ف

  جاءت بدرجة متوسطة،  
ي توظيف األنشطة واألساليب بمجال المهارات الحياتية التر

إىل كفايات معلمة الرياض فز
ي العملية التعليمية؛ األمر الذي 

نامج اليومي لألطفال ومدى إلمامها بهذه المهارات وأهمية انعكاس توظيفها فز ي الير
فز

ي تدعم اكتساب المهارات، وقد أدى إىل حصول
عد الوسائل واألنشطة من األدوات الت 

ُ
هم عىل درجة متوسطة  إذ ت

يخص   فيما  خاصة  والقدوة  بالمالحظة  يتعلم  فالطفل  المهارات؛  هذه  لبعض  المعلمة  ممارسة  قلة  إىل  يعزى 
 ( اللولو  الحياتية، وقد أكدت  الحياتي2005المهارات  المهارات  اكتساب  أن من عوامل  الداعمة  (  األدوات  توفر  ة 

ي ) 
ي أكدت فاعلية 2019ووجود نماذج تمارس هذه المهارات، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة القحطائز

( والت 
 اختيار واستخدام األنشطة التفاعلية المناسبة لتنمية المهارات الحياتية لدى األطفال. 

  جاءت بدرجة  8، 6، 2بينما تعزو الباحثة حصول الفقرات )
( المتصلة بمجال المهارات الحياتية التر

إىل أن المهارات الحياتية ما هي إال نتاج تفاعل الطفل مع أقرانه وأفراد المجتمع من حوله وتأثي  كل  منخفضة،  
ات منظمة للتفاعل واالتصال وحل المش ي األخر، مما يكسبه خير

كالت وإمكانية اتخاذ القرارات، وربما يعود منهما فز
ي ظل أزمة كورونا؛ األمر الذي أثر عىل 

ازية والتباعد االجتماغي فز  لإلجراءات االحي 
ا
انخفاض هذه المهارات نتيجة

ي التحكم بردود فعله ومشاعره وإمكانيته التخاذ القرارات، وربما قد تعود األسباب إىل حاجة المعلمة 
قدرة الطفل فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تنميتها  إىل   ومحاولة  المهارات،  هذه  انخفاض  إىل  أدت  ي 
الت  األسباب  ودراسة  األطفال،  لمالحظة  أطول  وقت 

مع  يتناسب  بما  الصحيح وظهورها  االتجاه  وتوجيهها  المشاعر  إدارة هذه  قادرين عىل  يكونوا  بمساعدتهم حت  
معرفة أن  عن   

ا
عنه، فضًل التعبي   وكيفية  الح  الموقف  ي عىل 

مبتز الطفل  المعلم تربية  ز  بي  المتبادل  والحنان  ب 
وريات النمو السليم للطفل  . والطفل، وذلك ألن الحب والعطف من ضز

ي والتحكم بالمشاعر والترصفات وتقبل 2020ويؤكد الغامدي والناجم )  
( أهمية تنمية االنضباط الذائ 

، كما يؤكد  ي
ي تحقيق أن وظيفة الروضة ا(  2008عامر )   الذات والوغي النفسي والصخي والرياضز

ألساسية تكمن فز
النمو الشامل والمتكامل والمتوازن نفسًيا وعقلًيا وجسمًيا وحسًيا، ومساعدة الطفل عىل تكوين اتجاهات إيجابية 
واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  الظروف  إن  إذ  خوف؛  دون  عنها  التعبي   عىل  تشجيعه  طريق  عن  ذاته  نحو 

ة وغي   ي المحيطة بالطفل تؤثر بطرق مبارسر
ات، وتنمية التطور العاطفز ي تكوين مفاهيمه واستجابته للخير

ة فز  مبارسر
ام اآلخرين، وتتفق نتيجة  واالجتماغي والقدرة عىل التعبي  عن المشاعر بطريقة مالئمة، وفهم الذات وتقديرها واحي 

ي ) 
ي أكدت عىل أهمية  2019هذه الدراسة مع دراسة القحطائز

ي تنمية بعض   واستخدام االنشطة التفاعلية( الت 
فز

 . المهارات الحياتية لطفل الروضة
  
 مناقشة نتائج السؤال الثان 
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ي الروضات الخاصة واالهتمام بمبدأ الحصول عىل سعادته وتحقيق 

التطبيق؛ وذلك نظًرا لطبيعة طفل الروضة فز
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 فروق فز
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ف

المدرسة، نوع  لمتغير  تبًعا  التكنولوجيا واإلعالم  الروضة لمجال مهارات  أطفال  يعزى  امتالك  ذلك ألن   وقد 
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وئز اإللكي  التعليم  إىل  التعليم  توجه  إىل  باإلضافة  التكنولوجيا،  الطفل عرص  فيه  يعيش  الذي  العرص 
ي أثناء جائحة 
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قريسر ذلك  ويؤكد  استخدام 2018متساوية،  أن  من   )
ي استخدام 

ي هذا العرص؛ األمر الذي ساعد عىل  ظهور مهارة الطفل فز
الحاسوب يتناسب مع تطور نمو الطفل فز

نت؛ للبحث حول معلومات معينة.   الحاسوب واإلني 
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 الوعائ 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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 ملخص النتائج: 
ين .1 ي جميع المجاالت الثالث جاء بدرجة    درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر

ككل فز
 ( ي  بمتوسط حسائر ي  2.92)متوسطة(، 

فز يليه  األول،  تيب  الي  واإلعالم  التكنولوجيا  احتل مجال  (، حيث 
تيب الثالث واألخي  مجال مهارات التعلم واالبداع بمتوسط  ي الي 

ي مجال المهارات الحياتية، وفز
تيب الثائز الي 
ي )   (. 2.91حسائر

ذات .2 فروق  أطفال    وجود  امتالك  درجة  حول  الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  ز  بي  إحصائية  داللة 
واالبداع،  التعلم  مهارات  مجال  ي 

فز المدرسة  نوع  لمتغي   تبًعا  ين  والعرسر الحادي  القرن  لمهارات  الروضة 
 ومجال المهارات الحياتية لصالح معلمات المدارس الحكومية. 

ز   .3 متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة امتالك أطفال  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي مجال التكنولوجيا واإلعالم. 

ين تبًعا لمتغي  نوع المدرسة فز  الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
 التوصيات 

 :  
  توصلت إليها الدراسة، توص  الدراسة باآلنر

  ضوء النتائج التر
 
 ف

ي مناهج رياض األطفال  .1
ين. إعادة النظر فز  بحيث تتضمن مهارات القرن الحادي والعرسر

امتالك   .2 نامج  الير تدعم  بحيث  الكليات،  ي 
فز األطفال  رياض  معلمات  وتأهيل  إعداد  برامج  ي 

فز النظر  إعادة 
ي أثناء تعليم أطفال 

ين، وتدريبهن لكيفية توظيف هذه المهارات فز المعلمات لمهارات القرن الحادي والعرسر
 الرياض. 

ز االعتبار العمل عىل   .3 بية والتعليم بوجود آلية معينة تنظر بعي 
ي تقوم بها وزارة الي 

توظيف االختبارات الت 
ين.   توظيف المعلمات لمهارات القرن الحادي والعرسر

ي أثناء الخدمة وقبلها؛ لتطوير مهاراتهن وكفاياتهن  .4
عقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمات رياض األطفال فز

ي جميع المجاال 
ين؛ بما ينعكس عىل مخرجات طفل التدريسية فز ت ومواكبة متطلبات القرن الحادي والعرسر
 الروضة. 

ين  .5 إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول درجة امتالك أطفال الروضة لمهارات القرن الحادي والعرسر
 باختالف الظروف المكانية والزمانية وعىل عينات مشابهة. 

 : قائمة المراجع
: المراجع العربي

ا
 ة  أوال

، عطا. )  ز ي مرحلة الطفولة المبكرة. 2005أبو جبي 
بية   (. تنمية مهارات التفكي  اإلبداغي فز بية: وزارة الير رسالة الير

 . 126 - 120(، 9) والتعليم، 
، وفاء. ) ي

عمان: دار الفكر   دور الحضانة ورياض األطفال النظرية والتطبيق. (.  2011أبو سكينة، نادية والصفت 
ون وموزعون.   نارسر

ون الالزمة ألطفال الروضة ومتطلبات اكتسابها من 2021آل سعود، الجوهرة. )  (. مهارات القرن الحادي والعرسر
بية للطفولة.  بوية، وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات الي   . 66-38(، 2) 45المجلة الدولية لألبحاث الير

 ( برنام 2010البنا، وسام.  التعليمية.  (.  باستخدام االنشطة  الروضة  أطفال  التفكي  لدى  لتنمية مهارات  ح 
ج مقي 

بية جامعة بورسعيد،   . 293-266(، 8) 8مجلة كلية الير
 ( ، عبي  ومحمد، هدى.  القيادية لدى طفل  2021بيومي المهارات  تنمية  ي 

فز ونية  االلكي  االلعاب  فاعلية بعض   .)
ي ظل الثورة الصناعية الراب

بية بسوهاج، عة. الروضة فز بوية لكلية الير  . 580-541(، 90) 90المجلة الير
؛ وفادل، تشارلز. )  ي

ئز   زمننا.  (.  2013ترلينج، بي 
 
ين التعلم للحياة ف )ترجمة: بدر مهارات القرن الحادي والعشر

 عبدهللا الصالح(. الرياض، المملكة العربية السعودية: النرسر العلىمي والمطابع. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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