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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 

  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    

 

ي مدارس مديرية ]
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 [ لواء الكورة

 

 إعداد الباحثة: 

ي ياسي   ] 
 [ فاطمة أحمد علي بن 

بية ]  بية والتعليم للواء الكورة/ وزارة التر ي سعيد األساسية المختلطة/ مديرية التر  [ والتعليم/ األردنمدرسة دير أب 

 

 : الملخص

للمرحلة  اللفظية  المسائل  حل  ي 
فز الرياضيات  معلىمي  ممارسة  درجة  عىل  للتعرف  الحاىلي  البحث  يهدف 

، حيث تم تصميم استبانة كأداة  ي
ي مدارس مديرية لواء الكورة، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفز

األساسية فز
من   البحث  عينة  وتكونت  البيانات،  اختيارهم 63) لجمع  وتم  الكورة،  لواء  مديرية  مدارس  من  ومعلمة  معلم   )

ي حل المسائل 
بالطريقة العشوائية. وقد أشارت النتائج إىل مستوى متوسط درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

متوسطة، اللفظية، وجاء ُبعد)التخطيط( بالمرتبة األوىل بدرجة مرتفعة، يليه ُبعد )الصياغة( بالمرتبة الثانية بدرجة  
ذات داللة  فروق  النتائج عن عدم وجود  أشارت  متوسطة، وكذلك  بدرجة  ة  األخي  بالمرتبة  )التنفيذ(  ُبعد  وجاء 
، وعدم  ي حل المسائل اللفظية تعزى لمتغي  الجنس والمؤهل العلىمي

إحصائية لدرجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز
ي )التخطيط، والتنفي

ة التدريسية فز   αذ، والدرجة الكلية(. وجود فروق ذات داللة إحصائية ) وجود فروق ألثر الخير
ة التدريسية )من0.05= ي مجال "الصياغة" وجاءت الفروق لصالح الخير

ة التدريسية فز سنوات  5( تعزى ألثر الخير
 سنوات(.  10 -

 معلمو الرياضيات، المسائل اللفظية، المرحلة األساسية، لواء الكورة.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

   The results indicated the average of mathematics teachers' practice in solving verbal problems for the 

basic stage in the schools of the Koura District. The researcher conducted a descriptive study. Sixty 

three teachers from the Koura Districts' School were randomly chosen to do the questionnaire. The 

results indicated the level of the average degree of practice of mathematics teachers in solving verbal 

problems as: (planning) came in the first rank with a high degree, followed by (formulation) in the 

second rank with a medium degree, and (implementation) came in the last with a medium degree, and 

the results also indicated the lack of there are statistically significant differences in the degree of 

mathematics teachers' practice in solving verbal problems due to the variable gender and academic 

qualification, and there are no differences in the impact of teaching experience in (planning, 

implementation, and total score). There are statistically significant differences (α = 0.05) due to the 

effect of the teaching experience in the field of “formulation”. The differences came in favor of the 

teaching experience (5-10 years). 

Keywords: Mathematics Teachers, Verbal Problems, Basic Stage, Koura District.   
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 

  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    

 

 المقدمة: 

ي ظل التطورات العلمية والتقنية  
 فز

ً
ي جميع المجاالت تجد الرياضيات أساسا

ي يعيشها العالم فز
المتسارعة الت 

تطبيقاتها   شملت  األخرى كما  العلوم  مع كافة  تتداخل  التطورات؛ كونها  هذه  لمواكبة  عنه  االستغناء  يمكن  ال 
ي تمكنه من حل المشكالت

ي تواجه   واستخداماتها الحياة اليومية لإلنسان وإكسابه مهارات التفكي  العلىمي الت 
الت 

ي الحياة الواقعية. 
 مجتمعه فز

بوية  الي  واالتجاهات  العالمية  ات  التغي  لمواكبة  وذلك  مستمرا؛  تطورا  الرياضيات  مناهج  شهدت  لقد 
الحديثة، ولرفع مستوى الكفاءات المهنية لدى معلىمي الرياضيات ولرفع الكفاءات التعليمية كذلك لدى الطلبة؛ 

ي تطوير ا
ي حل المسائل االمر الذي يساهم فز

ز عىل الدقة والرسعة فز كي 
ي الرياضيات من مجرد الي 

هداف التعليم فز
ي تعليم مادة 

ي تمثل أحد األهداف األساسية فز
ز عىل الفهم والقدرة عىل حل هذه المسائل، الت  كي 

الرياضية إىل الي 
 ،  ( 2014الرياضيات) العازمي

ي المحتوى الريا
 فز
ً
 أساسيا

ً
ي وتعد المسائل اللفظية عنرصا

ي بالمراحل التعليمية المختلفة بشكل عام وفز
ضز

ي إثارة 
ي ربط الرياضيات ببيئة الطالب وبالحياة وأداة فعالة فز

 فز
ً
 مهما

ً
المرحلة األساسية بشكل خاص، كونها مجاال

)بدوي،   أكده  ما  الرياضيات مادة حيوية متصلة 2007التفكي  وهذا  اللفظية تجعل من  الرياضية  المسائل  أن   )
ي تنمية مهارات التفكي  العليا لديهم. بالحياة ا

 ليومية للطالب، وتسهم بشكل كبي  فز

وكما تعد تنمية مهارة حل المسألة الرياضية لدى الطلبة من االمور المهمة لهم؛ فهي تعمل عىل تدريبهم  
ي تنمية مهارات التفكي  لديهم وتحفزهم نحو 

ي أنفسهم وتساهم فز
التعلم   عىل مهارة حل المشكالت وتعزز ثقتهم فز
 (. 2004وتزيد من مستوى دافعيتهم )ابو زينة، 

 مشكلة الدراسة: 

ي بناء شخصية وتفكي  الطلبة،  
أشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة إىل أهمية دور معلم الرياضيات فز

ي عليه أن يكون متمكنا من ممارسة مهارات  
حل حيث يرى الباحث أن لقيام معلم الرياضيات بهذه المهمة ينبغز

ي تساعد الطلبة عىل بناء معتز لما تعلموه وتنمية ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم عىل التعلم، وقد 
المسألة الرياضية الت 

اتيجيات ومهارات  اهتمت مناهج الرياضيات المطورة بحل المسألة الرياضية، حيث احتوت دروسا خاصة باسي 
الرياضية، وتضمنت الخطوات والمهارات الالزمة   المسألة  ز للمعلم طريقة تدريسها،  حل  المسألة، وقد بي  لحل 

ي  
م المعلم عند تدريس تلك الدروس بخطوات بوليا العامة الت  ز ورة االهتمام بها، بحيث يلي  وأوصت المناهج برصز

 
ً
تتضمن فهم المسألة الرياضية والتخطيط للحل والتنفيذ والتأكد من صحة الحل، لذا البد ان يكون المعلم مهيأ

ا من هذه المهارات حت  يقوم بتدريب الطلبة عليها حيث ان قلة استخدام هذه المهارات يقلل من ومدربا ومتمكن
ي المراحل التعليمية 

ي تعد لبنة التعليم فز
ي المراحل األساسية الت 

ي تعلم حل المسائل الرياضية خاصة فز
كفاءة الطلبة فز

ي ض
ي دراسة  الالحقة وبالتاىلي قد ينعكس سلبا عىل المخرجات التعليمية، وفز

وء ذلك تنبثق مشكلة الدراسة الحالية فز
ي 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية وتتحدى مشكلة الدراسة الحالية فز

درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز
 محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية: 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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 حل المسائل اللفظية للمرحلة ا
ي مدارس مديرية السؤال األول: ما درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

ألساسية فز
 لواء الكورة؟ 

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )  ي
ي استجابات أفراد α=  05.0السؤال الثائز

( فز
ي مدارس مديرية 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

ة التدريسية(؟  لواء الكورة تعزى ، والخير ات )الجنس، والمؤهل العلىمي  لمتغي 

 أهداف الدراسة: 

ي مدارس مديرية لواء  -1
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز

التعرف عىل درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز
 الكورة. 

ي استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة   -2
ممارسة معلىمي الرياضيات التعرف عىل الفروق ذات داللة إحصائية فز

)الجنس، والمؤهل   ات  لمتغي  تعزى  الكورة   لواء  ي مدارس مديرية 
للمرحلة األساسية فز اللفظية  المسائل  ي حل 

فز
ة التدريسية(.  ، والخير  العلىمي

 أهمية الدراسة: 

ي تناولها لدرجة ممارسة معلىمي الرياضيات لمهارات حل المسالة الري
اضية  تتمثل أهمية الدراسة الحالية فز

الممارسات   جودة  ز  تحسي  عىل  بوي 
الي  والميدان  والتعليم  بية  الي  وزارة  ي 

فز ز  المسؤولي  مساعدة  ي 
فز يساهم  مما 

ي إعداد برامج 
التدريسية لمعلىمي الرياضيات فيما يخص مهارات حل المسألة الرياضية، كما وأنها سوف تساعد فز

ز أداء معلىمي الرياضيات عند ممارستهم تدريبية قائمة عىل مهارات حل المسألة الرياضية مما قد يس ي تحسي 
اهم فز

 لمهارات حل المسألة الرياضية. 

 مصطلحات الدراسة: 

اللفظية:   ) المسائل  عبدالقادر  له، 82، ص2013يعرفها  جاهز  الطالب حل  لدى  يوجد  ال  موقف جديد  بأنها   )
ته السابقة تنفيذها.  ي خطة حل يستطيع مع خير

 ويستلزم منه التفكي  فز

  :
ً
ي تتطلب التفكي   وتعرفها الباحثة إجرائيا

ي يواجها طالب المرحلة األساسية والت 
هي المسائل اللفظية الجديدة الت 

 للوصول إىل عالقات تربط عناض الموقف. 

 اإلطار النظري: 

ي مراحل التعليم العام، حيث أن  
ا من محتوى منهج الرياضيات فز تمثل المسألة الرياضية اللفظية جزءا كبي 

ي تصاغ بمسألة رياضية لفظية يتم فيها اإلشارة إىل العديد من مهام الحياة ه
ناك الكثي  من التطبيقات الرياضية الت 

ي يتعرض لها الطالب والطالبات بصفة دورية ومستمرة وتحتاج إىل تفكي  علىمي دقيق )شوالن،
(، وقد 2010الت 

ي يؤديها ( المسألة اللفظية بأنها مجموعة من الم2002عرف إبراهيم ) 
مارسات والنشاطات العقلية والسلوكية الت 

( بأنها مجموعة  2009المتعلم منفردا أو تحت توجيه المعلم وإرشاده بهدف الوصول إىل الحل، ويعرفها النذير ) 
ي يقوم بها الطالب لمواجهة موقف أو عائق يتطلب حال له وغالبا يكون غي  مبارسر 

من الخطوات والتحركات الت 
. ويحتاج إىل  ي وإدراكي

 جهد ذهتز
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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 يتم عرضها عىل الطالب متنوعة وشاملة للمواقف 
وري أن تكون المسألة الرياضية اللفظية الت  من الرصز

ي تتطلب تطبيقا للمفاهيم والتعميمات والمهارات الرياضية، كما يجب أن تشمل هذه المسائل مواقف حياتية 
الت 

ي حلها)الكرد،
(، حيث تتكون المسألة الرياضية اللفظية من موقف 2017تستخدم المعرفة الرياضية المكتسبة فز

، ي ، ومفاهيم وتعميمات ومهارات رياضية ومهارات لغوية )العواجر (، وبالتاىلي فإن لمعلم 2020جديد، ومهارات تفكي 
ي عملية تدريس الطلبة حل المسائل الرياضية اللفظية؛ لكونه قادرا عىل خلق بيئة صفية  

الرياضيات دورا مهما فز
ي تعير عن المسألة، وكذلك كونه قادرا عىل مشج

عة تساعد الطلبة عىل قراءة المسألة وفهمها، ورسم األشكال الت 
، وإتاحة الفرص لهم للحوار والمناقشة حت  يستطيعوا الوصول إىل الحل   تدريب الطلبة عىل طرق وأساليب التفكي 

، ي  (. 2020الصحيح )العواجر

حل المسألة اللفظية للطلبة بطريقة سهلة وبسيطة بحيث يستطيع ولكي يتمكن المعلم من تدريس مهارات  
ي تساعد عىل تنمية قدرة 

اتيجيات الت  الطلبة أن يتغلبوا عىل التجريد، ال بد من اتباع مجموعة من الخطوات واالسي 
الر  المسألة  مهارات حل  تعلم  أن  الفعال، حيث  التفكي   وبناء  اللفظية  الرياضية  المسألة  ياضية الطلبة عىل حل 

يتطلب التعرف عىل طرق التصدي لمهام لم يألفها الطالب، ويتحقق هذا عندما ال تكون الطرق المناسبة للحل 
مجهولة للطالب؛ من هنا عرفت مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية بكونها خطوات مرتبة، فال يمكن االنتقال 

عن أرب  ع مهارات؛ مهارة فهم وتحليل المسألة الرياضية   للخطوة التالية إال بعد معرفة الخطوة السابقة وهي عبارة
، ي  ( 2020اللفظية ، ومهارة خطة الحل، ومهارة تنفيذ خطة الحل، ومهارة التأكد من صحة الحل.)العواجر

عناض  بمعرفة  الطالب  بقيام  اللفظية  الرياضية  المسألة  وتحليل  فهم  وهي  األوىل  المهارة  تتمثل  حيث 
ي عىل المسألة الرئيسية وهي ال

وط، ولمساعدة الطالب عىل فهم المسألة الرياضية ينبغز معطيات والمطلوب والرسر
المعلم أن يقوم بتشجيعه عىل قراءتها بعناية فائقة ألكير من مرة، حت  يفهمها ويستوعبها بشكل جيد ويطلب منه  

ي يحتاجها لحل المسألة )النذير وأخرون، 
 (. 2012تحديد المعلومات الت 

ي تتمثل بالتخطيط لحل المسألة الرياضية اللفظية 2004ثانية كما أشار إليها أبو زينة ) أما المهارة ال
( والت 

ي تعد من أصعب الخطوات والمهارات حيث يطلب المعلم من الطالب أن يضع تصورا ذهنيا لما يقوم بتنفيذه  
والت 

ي حل المسألة الرياضية اللفظية، من خالل تنظيم المعلومات المع
ي قام الطالب من إجراءات فز

ي المسألة والت 
طاة فز

ي المهارة السابقة. 
 بتحديدها فز

بتنفيذ  الطالب  بها  يقوم  ي 
والت  اللفظية  المسألة  حل  تنفيذ  أو خطوة  مهارة  وهي  الثالثة  المهارة  ي 

تأئ  ثم 
ي قام باختيارها بتشجيع من المعلم )حمزة والبالونة،

اتيجيات الت  ب (، ثم بعد انتهاء الطال2011مجموعة االسي 
ة وهي التأكد من صحة الحل، حيث يقوم بتكرار خطوات الحل   من تنفيذ الحل يقوم بتنفيذ المهارة الرابعة واألخي 

اتيجية أخرى لحل المسألة )أبو زينة،  (. 2004عكسيا، أو من خالل التعويض أو اللجوء إىل اسي 

 :الدراسات السابقة

ز )  ي وحسي  رسة معلمات الرياضيات لتدريس مهارات حل ( إىل قياس درجة مما2020هدفت دراسة العواجر
، وقام بإعداد بطاقة  ي المسخي

المسائل الرياضية اللفظية بالمرحلة المتوسطة، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفز
معلمة من معلمات الرياضيات   30مالحظة كأداة للدراسة لقياس درجة الممارسة، وقد تكونت عينة الدراسة من  

ي المرحلة المتوسطة،  
وقد أشارت النتائج إىل أن درجة ممارسة معلمات الرياضيات لتدريس مهارات حل المسألة فز

 الرياضية اللفظية بالمرحلة المتوسطة جاء بدرجة متوسطة. 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

 ( والمالكي  مدخىلي  دراسة  المرحلة  2019وهدفت  وطالبات  طالب  تمكن  مستوى  عىل  التعرف  إىل   )
اتيجيات حل   ، المتوسطة من استخدام اسي  ي المسخي

المسائل الرياضية اللفظية، واتبع الباحثان المنهج الوصفز
اتيجيات حل المسألة  وتمثلت أداة الدراسة من اختبار قام بإعداده الباحثان لقياس تمكن الطلبة من استخدام اسي 

ي    391طالبا و    415اللفظية، أما عينة الدراسة فقد تمثلت ب  
مدارس طالبة من طالب الصف األول المتوسط فز

ي محافظة أحد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد أشارت النتائج إىل عدم تمكن الطلبة الذكور 
التعلم العام فز

واإلناث من فهم المسألة اللفظية وعدم تمكن الطلبة الذكور من التخطيط لحل المسألة اللفظية، وعدم تمكن 
اتيجيات حل  الطلبة الذكور واإلناث من حل المسألة اللفظية والتح  قق من حلها وعدم القدرة عىل استخدام اسي 

ز بخطوات حل المسألة اللفظية  المسائل اللفظية، حيث عزى الباحث بعض هذه النتائج إىل قلة معرفة المعلمي 
ز الطلبة من حل المسائل اللفظية.   مما يؤدي إىل ضعف تمكي 

اتيجيات حل المسألة الرياضية ( إىل التعرف عىل واقع تدري2014وكذلك هدفت دراسة العازمي )  س اسي 
وتم   ، المسخي ي 

الوصفز المنهج  الدراسة  اتبعت  وقد  الحائل،  بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  العليا  الصفوف  ي 
فز

من   الدراسة  عينة  وتمثلت  للدراسة،  واستبانة كأدوات  مالحظة  بطاقة  بطاقة   40استخدام  تطبيق  تم  معلما 
بيق االستبانة عليهم للتعرف عىل الممارسات التدريسية، وقد أشارت النتائج معلم تم تط  100المالحظة عليهم، و

أثناء  االبتدائية  المرحلة  من  العليا  الصفوف  ي 
فز الرياضيات  معلمو  ينفذها  ي 

الت  التدريسية  الممارسات  إىل ضعف 
الدر  متوسطات  ز  بي  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  وعدم  الرياضة،  المسألة  اتيجيات حل 

السي  الكلية تدريسهم  جة 
ة والدورات التدريبية.  ي ينفذها معلمو الرياضيات تعزى لمتغي  الخير

 للممارسات التدريسية الت 

 ( لوم  أبو  دراسة لطيف  الرياضيات  2004وهدفت  ممارسة معلىمي  ز مستوى  بي  العالقة  ي 
فز البحث  إىل   )

ي الري
اضيات، وتكونت عينة الدراسة  لمهارات تدريس المسألة الرياضية اللفظية  للصف العارسر وتحصيل الطلبة فز

طالبا وطالبة، تم تطبيق بطاقة مالحظة واختبار   736معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، و  24من  
ي الرياضيات يعزى لمستوى ممارسة  

ي تحصيل الطلبة فز
ي فز تحصيىلي عليهم، وقد أظهرت النتائج وجود أثر ايجائر

المس تدريس  لمهارات  الرياضيات  الرياضيات معلىمي  معلىمي  ممارسة  درجة  ز  بي  والتفاعل  اللفظية،  الرياضية  ألة 
 وجنسهم. 

 تعقيب عل الدراسات السابقة:  

 ( ز  وحسي  ي  العواجر من  دراسة كل  مع  هدفها  حيث  من  الحالية  الدراسة  العازمي  2020تتفق  ودراسة   ،)
ية اللفظية، بينما اختلفت مع  (، فكالهما اهتم بدراسة درجة وواقع ممارسة مهارات حل المسألة الرياض2014) 

(، أما من حيث عينة الدراسة فقد اتفقت الدراسة  2019( ودراسة مدخىلي والمالكي ) 2004دراسة لطيف أبو لوم ) 
 ( ز ي وحسي  ي  2014( ودراسة العازمي ) 2004( ودراسة لطيف أبو لوم ) 2020الحالية مع دراسة كل من العواجر

( والت 
ي تم تطبيقها 2019ضيات، بينما اختلفت مع دراسة المدخىلي والمالكي ) تم تطبيقها جميعا عىل معلىمي الريا

( والت 
ات  ي الدراسات باهتمامها بالتعرف عىل أثر بعض المتغي 

ز الدراسة الحالة عن باف  عىل عينة من الطلبة َفقط، وتتمي 
ه عىل مستوى ممارسة معلىمي الرياضيات لمهارات حل المسائل الرياضية اللفظية،   وقد استفادت بصوره مبارسر

إليها ومعرفة مدى  ي توصلت 
الت  النتائج  ي بناء اإلطار النظري ومناقشة 

السابقة فز الدراسات  الحالية من  الدراسة 
 توافقها مع األدب السابق. 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

 منهجية الدراسة: 

ل إىل   نة؛ بغية التوصُّ ، لدراسة مشكلة ما أو ظاهرة علمية معيَّ ي
ات اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفز تفسي 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة 
منطقية لها، وتم استخدام هذا األسلوب لدراسة درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

ي مدارس مديرية لواء الكورة. 
 األساسية فز

 مجتمع الدراسة:  

ي مدارس تربية لواء الكورة والبالغ عددهم) 
  ( 160تكون مجتمع الدراسة من جميع معلىمي مادة الرياضيات فز
بية والتعليم لواء الكورة.   معلم ومعلمة حسب سجالت مديرية الي 

 عينة الدراسة: 

ي مدارس تربية لواء الكورة، تم اختيارهم بالطريقة  63تكونت عينة الدراسة من ) 
( معلىمي مادة الرياضيات فز

ات الدراسة )الجنس، ا1العشوائية، والجدول )  ا لمتغي 
ً
ز توزي    ع أفراد عينة الدراسة وفق ة  ( يبي  ، الخير لمؤهل العلىمي

 التدريسية(. 
 

 ( 1جدول ) 
 توزي    ع أفراد عينة الدراسة تبًعا للخصائص الشخصية  

 التكرار  التصنيف المتغي  
النسبة 

 المئوية% 

 الجنس 

 22.2 14 ذكر 

 77.8 49 أنتر 

 100.0 63 المجموع 

 المؤهل العلىمي 

 50.8 32 بكالوريوس 

 49.2 31 دراسات عليا

 100.0 63 المجموع 

 33.3 21 سنوات  5أقل من 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

ة   الخير
 التدريسية 

 25.4 16 سنوات   10  -سنوات    5من  

 41.3 26 سنوات  10أكير من 

 100.0 63 المجموع 

 

 ( إىل النتائج التالية: 1تشي  بيانات جدول) 

-  ( بينما الذكور  77.8كانت غالبية أفراد عينة  الدراسة من اإلناث بنسبة مئوية بلغت  المئوية %(،  كانت نسبتهم 
 (22.2 .)% 

-  ( العلىمي  المؤهل  لُمتغي    
ً
تبعا الدراسة  عينة  أفراد  لتوزي    ع  مئوية  نسبة  أعىل  العلىمي 50.8بلغت  المؤهل  لفئة   )%

 %( لفئة المؤهل العلىمي )دراسات عليا(. 49.2(، بينما بلغت أدئز نسبة مئوية ) بكالوريوس) 
 لُمتغي   -

ً
ة التدريسيةبلغت أعىل نسبة مئوية لتوزي    ع أفراد عينة الدراسة تبعا ة التدريسية%( لفئة 50.8)  الخير  الخير

ة التدريسية%( لفئة  41.3(، بينما بلغت أدئز نسبة مئوية ) سنوات  10أكير من  )  .(سنوات  10  -سنوات    5من  ) الخير

 أداة الدراسة 

بعد أن تم االطالع عىل األدب النظري، والدراسات السابقة المتعلقة ب   درجة ممارسة معلىمي الرياضيات  
ي مدارس مديرية لواء الكورة، قامت الباحثة باستخدام االستبانة كأداة 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
فز

المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الدراسة؛ لتناسبه ا مع طبيعة الدراسة من حيث أهدافها، ومنهجها،  لجمع 
. وقامت الباحثة ببناء مقياس 

ً
ي وقت قصي  نسبيا

ز وفز وقدرتها عىل جمع البيانات والمعلومات والحقائق بواقع معي 
ي لها عالقة بموضوع الدراسة، والهدف منه توضيح درجة 

من خالل االستعانة بالدراسات واألبحاث والرسائل الت 
ي مدارس مديرية لواء الكورة. وقد تضمنت ممارسة معل 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
ىمي الرياضيات فز

: 6(( فقرة موزعة عىل ثالثة مجاالت، المجال األول: الصياغة ) 22األداة بصورتها النهائية   ي
( فقرات، المجال الثائز

 ( ) 6التخطيط بواقع  التنفيذ  الثالث:  المجال  ت، حيث تم صياغة الفقرات بطريقة سلسة ( فقرا 10( فقرات، و 
واضحة, يستطيع أفراد عينة الدراسة من اإلجابة عليها، وصمم المقياس بتدرج خماسي )موافق بشدة، موافق،  

 ( : (. وقد تم 1,  2,  3,  4،  5محايد، غي  موافق، غي  موافق بشدة( وقد أعطيت درجات رقمية  بلغت عىل التواىلي
.  التحقق من صدق  وثبات المق  ياس بطريقة الصدق الظاهري، واالتساق الداخىلي

 الصدق الظاهري 
ز من    4وتم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها عىل لجنة مكونة من )  ز متخصصي  ( محكمي 

أه  داف  تحقی  ق  عل  ى  األداة  وق  درة  مالئم  ة  م  دى  م  ن  للتأك  د   الرياضيات،  مادة  ف  الرياضيات ومرسر مادة  معلىمي 
والتع دیالت الد المالحظ  ات  عل ى  بن  اء  االس تبانة  وع دلت  األداة،  م  ع  وأه  دافها  الدراس  ة  أس  ئلة  أرفق  ت  راس  ة، كم  ا 

المرفق ة م  ن قب ل المحكم ین؛ للخ  روج بأفضل أداة قادرة عىل تمثیل ما أعدت من أجل قیاسه. وقد تم التحقق من 
. صدق وثبات المقياس بطريقة الصدق الظاه  ري، واالتساق الداخىلي



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2021 –  كانون األول   – 15                                                (  -  198 176) ص:  تاسعالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

183 

ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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 لتصحيح المقياس الخماسي 
 وتم اعتماد المقياس اآلئ 

 (1الحد األدئز للمقياس ) -( 5الحد األعىل للمقياس )             
 (3عدد الفئات المطلوبة )                     

     =1.33 

 ( إىل نهاية كل فئة. 1.33ومن ثم إضافة الجواب ) 

 وبناء عىل ذلك يكون: 

 بدرجة منخفضة  2.33 -1.00من 

 بدرجة متوسطة  3.67 -2.34من 

 بدرجة مرتفعة  5.00 -3.68من 

 حساب الصدق والثبات 

 من مجتمع الدراسة،  30وللتحقق من صدق بناء األداة، تم تطبيقها عىل عينة استطالعية تتكون من ) 
ً
( فردا

سون لعالقة الفقرات بالمجال ولكن من خارج عينة الدراسة   المستهدفة، وذلك لحساب قيم معامالت ارتباط بي 
ي جدول ) 

 (. 2الذي تنتىمي إليه وذلك كما فز

 ( 2جدول) 

 ارتباط فقرات مجال " الصياغة " مع الدرجة الكلية   

سون  رقم الفقرة  سون  رقم الفقرة  معامل ارتباط بي   معامل ارتباط بي 

1 .557** 4 .558** 

2 .644** 5 .686** 

3 .447** 6 .445** 

 

. 2تشي  بيانات جدول)  ز **( وهي قيم  686.   -**(    445( إىل أن معامالت االرتباط  لمجال الصياغة  تراوحت ما بي 
 دالة إحصائيا. 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

 ( 3جدول ) 

 ارتباط فقرات مجال "التخطيط" مع الدرجة الكلية  

رقم 
 الفقرة 

سون  سون  الفقرة رقم  معامل ارتباط بي   معامل ارتباط بي 

1 .626** 4 .725** 

2 .708** 5 .746** 

3 .611** 6 .643** 

ز ). 3تشي  بيانات جدول)  **( وهي قيم  702. -**343( إىل أن معامالت االرتباط  لمجال التخطيط  تراوحت ما بي 
 دالة إحصائيا. 

 ( 4جدول) 

 ارتباط فقرات مجال " التنفيذ " مع الدرجة الكلية  

سون  رقم الفقرة  سون  رقم الفقرة  معامل ارتباط بي   معامل ارتباط بي 

1 .685** 6 .790** 

2 .614** 7 .811** 

3 .748** 8 .851** 

4 .812** 9 .537** 

5 .741** 10 .776** 

 

ز ). (إىل أن معامالت    4تشي  بيانات جدول)  **( وهي قيم  851.   -**537االرتباط  لمجال "التنفيذ" تراوحت ما بي 
 دالة إحصائيا. 

 الثبات  
ي  
يقصد بثبات أداة الدراسة استقرار النتائج واعتماديتها وقدرتها عىل التنبؤ أي مدى التوافق أو االتساق فز

ي ظروف مماثلة، وقد تم استخدام اخ
أكير من مرة فز ألفا نتائج االستبيان إذ طبق  الداخىلي كرونباخ  تبار االتساق 

 (Cronbach Alpha ي
فز الموجودة  األسئلة  عن كل  الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  ي 

فز التناسق  مدى  يقيس  إذ   ،)
ز اإلجابات، ويدل عىل ارتفاع قيمته عىل درجة  المقياس، كما يمكن تفسي  )ألفا( بأنها معامل الثبات الداخىلي بي 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

اوح ما ب  ز ) ارتفاع الثبات ويي  ي دراسات أخرى تكون مقبولة  60( وتكن قيمته مقبولة عند ) 1-0ي 
%( وما فوق، وفز

ز ذلك. 70عند )   %( وما فوق وبحسب والجدول التاىلي يبي 

 ( 5جدول ) 

سون للمجال مع األداة ككل    معامل االتساق الداخىلي حسب معادلة كرونباخ ألفا و معامل االرتباط بي 

 المجال الرقم
عدد  

 الفقرات 
 كرونباخ الفا 

للمجال  االرتباط  معامل 
 باألداة ككل 

 **565. 0.870 6 الصياغة  1

 **487. 0.731 6 التخطيط 2

 **819. 0.818 10 التنفيذ  3

 - 0.755 22 كىلي لألداة 

 (0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

 (0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

 الصياغة ( أن معامالت االتساق الداخىلي حسب معادلة  كرونباخ ألفا للمجال األول:  5تشي  بيانات جدول) 
 ( :  0.870بلغت  ي

الثائز وللمجال  )   التخطيط(،  الثالث:  0.731بلغت  وللمجال  )   التنفيذ (،  وبلغ 0.818بلغت   ،)
 ىل ثبات األداة. ( وهي قيم مرتفعة دالة إحصائيا وتشي  إ0.755معامل الثبات لألداة ككل ) 

ز ).   **( 819. -**487كما تجدر اإلشارة إىل أن معامالت االرتباط للمجاالت مع األداة ككل تراوحت ما بي 

 وهي قيم دالة إحصائيا. 

 إجراءات الدراسة 

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية: 

بوي، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي -  ة. االطالع عىل األدب الي 

 تحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة والعينة  -

بوي والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.  -  إعداد أداة الدراسة بصورتها األولية بعد االطالع عىل األدب الي 

 التحقق من دالالت صدق أداة الدراسة وثباتها للخروج بالصورة النهائية لألداة.  -

ي الموعد المحدد.  تطبيق أداة الدراسة بصورتها النهائية عىل -
 أفراد عينة الدراسة المستهدفة فز
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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  -
ي ضوء النتائج الت 

ز البيانات ومعالجتها إحصائًيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة، والخروج بالتوصيات المناسبة فز ترمي 
 توصلت إليها الدراسة. 

ات الدراسة:   متغت 

ات التالية:   تشمل الدراسة عل المتغت 

ات   المتغت 
ً
 التصنيفية: أوال

-  .)  الجنس: وله مستويان )ذكر، أنتر

 المؤهل العلىمي وله فئتان: )بكالوريوس، دراسات عليا(.  -

ة التدريسية: وله ثالث فئات )أقل من  -  سنوات(.  10سنوات، أكير من  10سنوات إىل  5سنوات، من  5الخير

 : : المتغت  الرئيسي
ً
 ثانيا

ي حل 
ي مدارس مديرية لواء الكورة. درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

 المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  

ي سعت إىل تحقيقها، تم تحليل البيانات باستخدام برامج الحزمة اإلحصائية  
بناء عىل طبيعة الدراسة واألهداف الت 

 لألساليب اSPSSللعلوم االجتماعية ) 
ً
 إلحصائية التالية: (، واستخراج النتائج وفقا

سون  -1  معامل ارتباط بي 
 معامل الفا كرونباخ: لحساب الثبات ألداة الدراسة.  -2
ات الشخصية.  -3  التكرارات والنسب المئوية للمتغي 
ي حل  -4

ة التدريسية( عىل المتغي  التابع )درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز تحليل التباين األحادي ألثر متغي  )الخير
ي مدارس مديرية لواء الكورة(. المسائل اللفظية للمر 

 حلة األساسية فز
ي حل المسائل  -5

العلىمي عىل المتغي  التابع )درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز اختبار )ت( ألثر الجنس والمؤهل 
ي مدارس مديرية لواء الكورة(. 

 اللفظية للمرحلة األساسية فز
 داة. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت وفقرات األ  -6

ي مدارس مديرية   :السؤال األول
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز

ما درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز
 لواء الكورة؟ 

معلىمي   ممارسة  درجة  ل    المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  األوساط  حساب  تم  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
 
ً
 وفقا

ً
ي مدارس مديرية لواء الكورة، مع مراعاة ترتيبها تنازليا

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
الرياضيات فز

 ( يوضح ذلك.  6ألوساطها، وجدول ) 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 

  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    

 

 ( 6جدول) 

الح ألوساطها األوساط  وفقا   
ً
تنازليا ترتيبها  مراعاة  مع  الدراسة،  أداة  لمجاالت  المعيارية  واالنحرافات  سابية 

 ( 63الحسابية)ن=

 المجاالت رقم المجال
الوسط 
ي   الحسائر

 الرتبة  االنحراف المعياري 
المست

 وى

 مرتفع  1 0.41 4.14 التخطيط 2

 متوسط  2 0.59 3.54 الصياغة  1

 متوسط  3 0.63 3.28 التنفيذ  3

 متوسط  - 0.38 3.59 األداة ككل 

 

ي جدول ) 
ي 6يالحظ من النتائج فز

( أن المتوسطات الحسابية لمجاالت درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز
ز )  ي مدارس مديرية لواء الكورة تراوحت بي 

( وجاء المجال 4.14 - 3.28حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
ي )التخطيط(  

ي بلغ ) الثائز ( وبدرجة مرتفعة وبالمرتبة األوىل، وتاله المجال األول )الصياغة( 4.14بمتوسط حسائر
ي بلغ )  ي 3.54بمتوسط حسائر ( وبدرجة متوسطة وبالمرتبة الثانية، وتاله المجال الثالث )التنفيذ( بمتوسط حسائر

 ( الحسا 3.28بلغ  المتوسط  وبلغ  ة،  واألخي  الثالثة  وبالمرتبة  متوسطة  وبدرجة   ) ( لألداة ككل  ي  وبدرجة 3.59ئر  )
 متوسطة. 

ي اتباع طرق 
ز فز وتعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثة إىل أن بعض معلىمي الرياضيات ال يزالون متمسكي 

ز  التدريس التقليدية بصورة أكير من اتباعهم لمهارات حل المسألة الرياضية اللفظية، حيث قد يخلط المعلم بي 
ي تحقيق األهداف التدريسية، كما تعزى الباحثة ذلك إىل عدم  الطريق التقليدية وحل الم 

سألة الرياضية اللفظية فز
امج التدريبية الكافية لمعلىمي الرياضيات فيما يتعلق بمهارات حل المسألة اللفظية وآلية تطبيقها بالصورة  توفي  الير

ي تؤدي إىل الوصول إىل المخرجات ال
ي جميع مراحلها بالصورة الت 

، الفعالة فز تعليمية المطلوبة من المنهاج الدراسي
ز )  ي وحسي  ي أشارت نتائجها إىل أن درجة  2020حيث تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة العواجر

( والت 
ممارسة معلىمي الرياضيات لمهارات حل المسألة الرياضية جاء بدرجة متوسطة، بينما اختلفت مع نتائج دراسة  

ي أشارت2014العازمي ) 
ي ينفذها معلمو الرياضيات،   ( الت 

اتيجيات حل المسألة اللفظية الت  إىل ضعف استخدام اسي 
ي اشارت إىل ضعف ممارسة الطلبة لمهارات حل المسالة 2019واختلفت كذلك مع دراسة المدخىلي والمالكي ) 

( الت 
ز بخطوات حل المسألة اللفظية.  ي تم عزوها إىل ضعف وقلة معرفة المعلمي 

 الرياضية والت 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

 المجال األول: الصياغة 

  
ً
وتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "الصياغة" مع مراعاة ترتيبها تنازليا

ي جدول ) 
ز فز  ألوساطها الحسابية كما هو مبي 

ً
 (. 7وفقا

 

 ( 7جدول ) 

 ( 63األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الصياغة )ن=          

الرق 
 م

 الفقرة 
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري   

الرت
 بة 

الدرج
 ة 

6 
ز  بي  التقارب  اللفظية  المسائل  صياغة 
ي المفاهيم

 المصطلحات يؤدي إىل خلط فز
 مرتفع  1 0.94 3.87

1 
المسائل اللفظية واضحة صياغة مفردات  

 وسلسة. 
 مرتفع  2 1.12 3.75

3 
المسائل الرياضية اللفظية تحتوي عىل أكير  

 من مطلوب. 
3.59 0.91 3 

متوس 
 ط

2 
تحتوي المسائل اللفظية عىل صورة شكل 

 أو رسم أو مخطط. 
3.51 1.03 4 

متوس 
 ط

4 
ي  

رياضز مصطلح  عن  ة  المعير الرموز  تعدد 
 واحد لحل المسائل. 

3.29 1.14 5 
متوس 

 ط

5 
ي  
ة فز ة ومعير صياغة المسائل اللفظية قصي 

 آن واحد. 
3.24 1.15 6 

متوس 
 ط

 - 0.59 3.54 المجال  ككل
متوس 

 ط

 
ز ) 7يظهر من الجدول )  (،   3.87  -3.24( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال "الصياغة" تراوحت بي 
ز المصطلحات يؤدي إىل خلط 6كان أعالها للفقرة رقم )  ي تنص عىل" صياغة المسائل اللفظية التقارب بي 

( والت 
 ( ي  بمتوسط حسائر المفاهيم"  ي 

) 3.87فز رقم  الفقرة  تليها  مرتفعة،  وبدرجة  تنص عىل (  1(  ي 
والت  الثانية  بالمرتبة 

ي )  (  3( وبدرجة مرتفعة، والفقرة رقم ) 3.75"صياغة مفردات المسائل اللفظية واضحة وسلسة" بمتوسط حسائر
ي  بمتوسط حسائر مطلوب"  من   

أكير تحتوي عىل  اللفظية  الرياضية  المسائل   " تنص عىل  ي 
والت  الثالثة  بالمرتبة 

األ 3.59)  ) ( وبدرجة متوسطة، وبالمرتبة  الفقرة رقم  ة  ة  5خي  اللفظية قصي  المسائل  ي تنص عىل "صياغة 
والت   )
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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 )  ي آن واحد" بمتوسط حسائر
ة فز ي لمجال " الصياغة " 3.24ومعير ( وبدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسائر
 ( وبدرجة متوسطة. 3.54ككل ) 

المسالة الرياضية وأهمها وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن هذه المرحلة تعتير أول مهارة من مهارات حل  
ي المهارات يعتمد عىل الصياغة الصحيحة للمسألة الرياضية اللفظية، حيث ترى الباحثة أن  

حيث أن نجاح باف 
امج التدريبية الكافية لمعلىمي الرياضيات فيما يتعلق بمهارات حل المسألة الرياضية اللفظية وضعف  عدم توفي  الير

امج المتاحة للمعلم ح ز الير ول كيفية صياغة المسألة الرياضية يقلل من درجة ممارسة المعلم لكيفية صياغة تركي 
ي حل المسألة اللفظية.  

 هذه المسائل واهتمامه بالمهارات الالحقة فز

: التخطيط ي
 المجال الثائز

  
ً
وتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "التخطيط"، مع مراعاة ترتيبها تنازليا

ي جدول ) 
ز فز  ألوساطها الحسابية كما هو مبي 

ً
 (. 8وفقا

 ( 8جدول ) 

 (63األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط )ن= 

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري    

 الرتبة 
الدرج

 ة 

2 
المسائل  لحل  خطوات  ترتيب  تتطلب 

 الرياضية اللفظية. 
 مرتفع  1 0.55 4.38

6 
المفاهيم  وتوظيف  جاع  اسي  تحتاج 
المسائل   لحل  الرياضية  ز  والقواني 

 الرياضية اللفظية. 
 مرتفع  2 0.53 4.30

1 
بالمفاهيم  سابقة  معرفة  تتطلب 
المسائل   بحل  المرتبطة  ز  والقواني 

 اللفظية. 
 مرتفع  3 0.67 4.25

5 
ي  
المنطف  االستدالل  استخدام  تحتاج 

 الرياضية اللفظية. لحل المسائل 
 مرتفع  4 0.48 4.21

4 
بحل  صلة  ذات  بأفكار  االستعانة 

 المسائل الرياضية اللفظية. 
 مرتفع  5 0.59 4.19

3 
أسلوب   اللفظية  المسائل  تتطلب 

 المحاولة والخطأ. 
3.49 0.90 6 

متوس 
 ط

 - 0.41 4.14 المجال  ككل
مرت 
 فع 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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 ) ( أن المتوسطات  8يظهر من الجدول )   4.38  -3.49الحسابية لفقرات مجال " التخطيط " تراوحت بي 
ي تنص عىل "تتطلب ترتيب خطوات لحل المسائل الرياضية اللفظية" بمتوسط 2(، كان أعالها للفقرة رقم ) 

( والت 
ي )  جاع وتوظيف 6( وبدرجة مرتفعة، تليها الفقرة رقم ) 4.38حسائر ي تنص عىل "تحتاج اسي 

 ( بالمرتبة الثانية والت 
ي )   الرياضية لحل المسائل الرياضية اللفظية" بمتوسط حسائر

ز ( وبدرجة مرتفعة، والفقرة 4.30المفاهيم والقواني 
 ( المسائل 1رقم  بحل  المرتبطة  ز  والقواني  بالمفاهيم  سابقة  معرفة  "تتطلب  عىل  تنص  ي 

والت  الثالثة  بالمرتبة   )
ي )  ة الفقرة رقم ) ( وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة ا4.25اللفظية" بمتوسط حسائر ي تنص عىل "تتطلب 3ألخي 

( والت 
ي )  ي 3.49المسائل اللفظية أسلوب المحاولة والخطأ" بمتوسط حسائر ( وبدرجة متوسطة, وبلغ المتوسط الحسائر

 ( وبدرجة مرتفعة. 4.14لمجال "التخطيط" ككل ) 
ي لهذه المهارة من م

هارات حل المسألة اللفظية  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك معلىمي الرياضيات الكافز
ي تحديد كيفية حل المسألة الرياضية، 

ومعرفتهم بها، واهتمامهم بإكساب الطلبة هذه المهارة، كونها مهارة مهمة فز
ز حول ممارسة هذه المهارة   ي تقدم لمعلىمي الرياضيات تعزز كفاءة المعلمي 

امج التدريبية الت  باإلضافة إىل ان الير
للطلبة.   ) واختلفواكسابها  ي  العواجر دراسة  مع  النتيجة  هذه  ممارسة  2020ت  إىل ضعف  نتائجها  أشارت  ي 

الت   )
 ( العازمي  الرياضية، واختلفت كذلك مع دراسة  المسألة  التخطيط لحل  لمهارة  الرياضيات  ي  2014معلمات 

الت   )
 أشارت إىل ضعف التخطيط لحل المسألة الرياضية. 

 المجال الثالث: التنفيذ 
  التنفيذوتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "  

ً
"، مع مراعاة ترتيبها تنازليا

ي جدول ) 
ز فز  ألوساطها الحسابية كما هو مبي 

ً
 (. 9وفقا

 (  9جدول ) 

 ( 63األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التنفيذ )ن=

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

 الرتبة 
الدرج

 ة 

1 
اتيجيات تدريس حديثة   استخدام اسي 
ي المسائل الرياضية اللفظية مرتبطة 

فز
 بالمنهاج. 

 مرتفع  1 0.85 4.02

10 
يجب تقديم المسائل اللفظية بشكل 

 جماغي 
 مرتفع  2 0.85 3.70

4 
والعالقات  الحقائق  تذكر  ي 

فز ضعف 
 الرياضية. 

3.37 0.99 3 
متوس 

 ط

7 
ير صحة كل إجراء لحل   ي تير

صعوبة فز
 المسائل الرياضية اللفظية أن أمكن. 

3.25 1.05 4 
متوس 

 ط
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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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 - 0.63 3.28 المجال  ككل
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ز ) 9يظهر من الجدول )  (،    4.02  -2.67( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال " التنفيذ" تراوحت بي 
ي تنص عىل "  1كان أعالها للفقرة رقم ) 

ي المسائل الرياضية اللفظية ( والت 
اتيجيات تدريس حديثة فز استخدام اسي 

ي )  ي تنص عىل  10( وبدرجة مرتفعة، تليها الفقرة رقم ) 4.02مرتبطة بالمنهاج" بمتوسط حسائر
( بالمرتبة الثانية والت 

 ( ي  حسائر بمتوسط   " جماغي بشكل  اللفظية  المسائل  تقديم  يجب   "3.70 ( رقم  والفقرة  مرتفعة،  وبدرجة   )4  )
ي )  ي تذكر الحقائق والعالقات الرياضية" بمتوسط حسائر

ي تنص عىل "ضعف فز
( وبدرجة 3.37بالمرتبة الثالثة والت 

ة الفقرة رقم )  ي تنص عىل "يجب تقديم المسائل اللفظية بشكل فردي" بمتوسط 9متوسطة، وبالمرتبة األخي 
( والت 

ي )  ي لمجال "ا( وبد2.67حسائر  ( وبدرجة متوسطة. 3.28لتنفيذ" ككل ) رجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسائر
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أنه عىل الرغم من اكتساب معلم الرياضيات لمستوى متوسط من ممارسة  
ي نمط التدريس االعتيادي، فالمعلم قد 

ز قد يتمسك فز مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية إال أن بعض المعلمي 
بدال   المسألة  وينفذ حل  العازمي يمارس   دراسة  مع  واتفقت كذلك  للطلبة.  المهارات  منهجيه هذه  تدريس  من 

ي اشارت إىل ضعف التخطيط لحل المسألة الرياضية2014) 
ي ( الت  ، بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة العواجر

ي أشارت نتائجها إىل ضعف ممارسة معلمات الرياضيات لمهارة تنفيذ حل المسألة الرياضية2020) 
 ( الت 
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 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
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ُ
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ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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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ي استجابات أفراد  0. = (05αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )   :السؤال الثاب 

فز
ي مدارس مديرية 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

، والخ ات )الجنس، والمؤهل العلىمي ة التدريسية(؟لواء الكورة تعزى لمتغي    ير

: الجنس 
ً
 أوال

ي حل 
فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل   درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

ي مدارس مديرية لواء الكورة تعزى لمتغي  الجنس، وتم حساب اختبار )ت(  
المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز

ز متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة المعيارية ل درجة ممارسة معلىمي للكشف عن داللة الفروق   اإلحصائية بي 
ي مدارس مديرية لواء الكورة تعزى لمتغي  الجنس. 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
 الرياضيات فز

 (  10جدول ) 

ز متوسطات استجابات أف tنتائج اختبار )  ممارسة     درجة راد عينة المعيارية ل  ( للكشف داللة الفروق اإلحصائية بي 
ي مدارس مديرية لواء الكورة تعزى لمتغي  )الجنس( 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز
 معلىمي الرياضيات فز

 الفئة  المجال
الوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

قيمة  
 ()ت

درجة  
 الحرية 

احتمالية 
 الخطأ

 الصياغة 

 0.47 3.64 ذكر 

0.740 61 0.462 

 0.62 3.51 أنتر 

 التخطيط

 0.34 4.06 ذكر 

-0.797 61 0.429 

 0.43 4.16 أنتر 

 التنفيذ 

 0.74 3.20 ذكر 

-0.565 61 0.574 

 0.60 3.31 أنتر 

 الكىلي 

 0.38 3.56 ذكر 

-0.348 61 0.729 

 0.38 3.60 أنتر 
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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
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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ْ
ّ 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                                                       . 
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 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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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

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

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا 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    

 

 التنفيذ 

 0.694 61 0.395- 0.65 3.25 بكالوريوس 

دراسات  
 عليا 

3.32 0.61 

 الكىلي 

 0.767 61 0.298- 0.34 3.57 بكالوريوس 

دراسات  
 عليا 

3.60 0.42 

 

  ( نتائج جدول  الداللة اإلحصائية ) 11تشي   ي α= 05.0( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( فز

 .  جميع المجاالت والدرجة الكلية تبعا لمتغي  المؤهل العلىمي
ي  
فز فروق  إىل عدم وجود  النتيجة  الباحثة هذه  بمهارات حل  وتعزو  المتعلقة  الجامعية  الدراسة  المقررات 

مرحلة   ي 
فز أكانت  سواء  الجامعية  دراستهم  ة  في  أثناء  ز  للمعلمي  تقديمها  يتم  ي 

والت  اللفظية  الرياضية  المسألة 
الرياضيات لمهارات حل  ي درجة ممارسة معلىمي 

العليا، مما يفرس عدم وجود فروق فز الدراسات  ام  البكالوريوس 
. المسألة الريا  ضية اللفظية تعزى لمؤهليهم العلىمي

ة التدريسية  : الخت 
ً
 ثالثا

 ( 12جدول) 

ي حل المسائل اللفظية للمرحلة  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل   درجة ممارسة معلىمي الرياضيات فز

ة التدريسية(  ي مدارس مديرية لواء الكورة  تعزى لمتغي  )الخير
 األساسية فز

  الفئة  المتغي  
الصياغ

 ة 
التخطي 

 ط
التنف

 يذ 
الدرجة  
 الكلية

ة   الخير
 التدريسية 

 سنوات  5أقل من 
 3.56 3.19 4.21 3.52 س

 0.33 0.47 0.39 0.71 ع

 سنوات   10  -سنوات     5من
 3.68 3.33 4.07 3.86 س

 0.45 0.77 0.48 0.48 ع

 سنوات  10أكير من 
 3.55 3.33 4.12 3.35 س

 0.37 0.66 0.40 0.47 ع
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ي                                       ع: االنحراف المعياري             س: المتوسط الحسائر

 ( ز جدول  معلىمي  12يبي  ممارسة  ل   درجة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  ي 
فز  
ً
 ظاهريا

ً
تباينا  )

ي  
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية فز

ة  الرياضيات فز مدارس مديرية لواء الكورة  تبعا لمتغي  الدراسة )الخير
ز المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي عىل  التدريسية(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بي 

 ( يوضح ذلك. 13المجال واألداة ككل جدول ) 

 ( 13جدول ) 

د  التدريسية( عىل  ة  )الخير التباين األحادي ألثر  اللفظية تحليل  المسائل  ي حل 
الرياضيات فز رجة ممارسة معلىمي 

ي مدارس مديرية لواء الكورة  
 للمرحلة األساسية فز

المجال
 ات

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات  
 الحرية 

 قيمة ف  متوسط المربعات 
الداللة 

 اإلحصائية 

 الصياغة 

ز  بي 
 المجموعات 

2.605 2 1.302 4.127 0.021 

داخل 
 المجموعات 

18.935 60 0.316     

       62 21.540 الكىلي 

التخطي 
 ط

ز  بي 
 المجموعات 

0.173 2 0.086 0.495 0.612 

داخل 
 المجموعات 

10.468 60 0.174     

       62 10.641 الكىلي 

 التنفيذ 

ز  بي 
 المجموعات 

0.276 2 0.138 0.343 0.711 

داخل 
 المجموعات 

24.168 60 0.403     

       62 24.444 الكىلي 

الدرجة  
 الكلية

ز  بي 
 المجموعات 

0.184 2 0.092 0.630 0.536 
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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    

 

داخل 
 المجموعات 

8.741 60 0.146     

       62 8.924 الكىلي 

ز من جدول )  : 13يتبي  ي
 ( اآلئ 

ز )التخطيط، التنفيذ، α  =0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )  - ي المجالي 
ة التدريسية فز ( تعزى ألثر الخير

 والدرجة الكلية(.  
ي مجال "الصياغة"، ولمعرفة مواقع  α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )  -

ة التدريسية فز ( تعزى ألثر الخير
ز ذلك. 14الفروق تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيه، جدول )   ( تبي 

 ( 14)  جدول

ة التدريسية          ي مجال الصياغة تبعا لمتغي  الخير
 نتائج اختبار شيفيه للكشف عن مواقع الفروق  فز

ة التدريسية   الخير
المتوسط 
ي   الحسائر

من     5أقل 
 سنوات 

سنوات     5من
 سنوات  10 -

من     10أكير 
 سنوات 

 0.586 0.197 - 3.52 سنوات  5أقل من 

 10  -سنوات     5من
 سنوات 

3.86  - 0.021 

 -   3.35 سنوات  10أكير من 

 

ز نتائج جدول )  ز  α  =0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 14تبي  ة التدريسية بي  (  تبعا لمتغي  الخير
ة التدريسية )من ة التدريسية )أكير من    10  -سنوات     5الخير سنوات( وجاءت الفروق لصالح    10سنوات( و الخير
ة التدريسية )من  سنوات(.  10 -سنوات   5الخير

ي ال
ة قد يكونوا من حديتر ز األقل خير تخرج وتكون لديهم مستوى وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن المعلمي 

الحديثة حول  التوجهات  أن  إىل  باإلضافة  الجامعية،  الدراسة  ة  في  تعلمه خالل  تم  ما  تطبيق  نحو  أكير  دافعية 
خالل  من  األقل  ة  الخير وأصحاب  التخرج  ي 

حديتر ز  المعلمي  تزويد  تم  الرياضية  المسألة  حل  مهارات  استخدام 
الجامعية، مما يجعلهم اكير دراسة ة    المقررات  ز اصحاب الخير المعلمي  الرياضية من  المسألة  حول مهارات حل 

ة،   ز األقل خير واختلفت  األكير الذي ربما ما زال اعتمادهم عىل استخدام االسلوب التقليدي بصورة أكير من المعلمي 
ي أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة الممارسة الت2014كذلك مع دراسة العازمي ) 

دريسية  ( الت 
ة.   لمعلىمي الرياضيات لمهارات حل المسألة الرياضية تعزى لسنوات الخير
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ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 

  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    

 

 التوصيات: 

 : ي ضوء ما توصلت اليه الدراسة الحالية فإنها توصي بما يلي
 
 ف

امج والدورات التدريبية وورش العمل قبل وأثناء الخدمة لمعلىمي الرياضيات حول مهارات حل   ● تقديم المزيد من الير
 الرياضية اللفظية. المسألة 

ي ضوء  ●
العمل عىل تطوير برامج إعداد معلىمي الرياضيات لتدريس وممارسة مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية فز

 التوجهات الحديثة. 
اتيجيات  ● واالسي  األسس  وفق  اللفظية  الرياضية  المسألة  حل  مجال  ي 

فز الرياضيات  لمعلىمي  متكامل  دليل  إعداد 
ي التدريس يكون

ي حل المسألة الرياضية اللفظية.   الحديثة فز
 مرجعا رئيسا لمعلىمي الرياضيات فز

 
 :المراجع

ي مقرر الرياضيات. مجلة 2000ابراهيم، اسامة اسماعيل. ) 
(. توظيف أسلوب حل المشكالت الرياضية المتضمنة فز

ز شمس،  بية بجامعة عي 
 . 182-137(،2) 24كلية الي 

 واصول تدريسها. عمان: دار الفرقان للنرسر والتوزي    ع.  (. الرياضيات: مناهجها 2004ابو زينة، فريد. ) 

اتيجيات تدريسها. عمان: دار  2011حمزة، محمد عبدالوهاب والبالونة، فهىمي يونس .)  (. مناهج الرياضيات واسي 
 .  جليس الزمان للنرسر

 ( محمد حسن.  الم2010الشوالن،  مهارات حل  تنمية  ي 
فز ي 
الذهتز العصف  اتيجية  اسي  استخدام  فعالية  سألة (. 

بية بجامعة الملك خالد،    . 134-1الرياضية اللفظية لدى طالب الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية، مجلة كلية الي 

، تركي معتق. )  ي الصفوف العليا من المرحلة  2014العازمي
اتيجيات حل المسألة الرياضية فز (. واقع تدريس اسي 

 ة، جامعة القصيم، السعودية. االبتدائية بمدينة حائل. رسالة ماجستي  غي  منشور 

، عبي  سليمان. )  ز ، سارة سعيد وحسي  (. درجة ممارسة معلمات الرياضيات لتدريس مهارات حل 2020العواجر
بية وعلم النفس،  ي الي 

 . 232-211، 125المسائل الرياضية اللفظية بالمرحلة المتوسطة. دراسات عربية فز

 ( خالد.  لوم،  وابو  مدهر  مجيد  ال2004لطيف،  المسألة (.  تدريس  لمهارات  المعلم  ممارسة  مستوى  ز  بي  عالقة 
ي الرياضيات. مؤتة للبحوث والدراسات،  

-11(،  7) 19الرياضية اللفظية للصف العارسر األساسي وتحصيل الطلبة فز
29. 

 ( ، عوض صالح.  والمالكي هادي  عىلي   ، من 2019مدخىلي المتوسطة  المرحلة  وطالبات  تمكن طالب  مستوى   .)
ات بية، استخدام اسي  ي الي 

 . 297-252(،  12) 20يجيات حل المسائل الرياضية اللفظية. مجلة البحث العلىمي فز

، مسفر. )  ي حل المشكالت الرياضية. الرياض: 2012النذير، محمد  وخشان، خالد والسلوىلي
اتيجيات فاعلة فز (. اسي 

ي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات. 
ز البحتر  مركز التمي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2021 –  كانون األول   – 15                                                (  -  198 176) ص:  تاسعالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

198 

ي مدارس مديرية لواء الكورة           
 
ي حل المسائل اللفظية للمرحلة األساسية ف

 
ي ياسي                                      درجة ممارسة معلمي الرياضيات ف

 بن 
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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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