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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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 : الملخص

االطفال، حاولنا من خالل هذا البحث تسليط الضوء عىل إحدى أهم وظائف رياض األطفال وهي تنمية مهارات  
القيم   تنمية  ي 

فز البيئة  أثر  وكذا  المقدمة  واألنشطة  للمربيات  بوية  الي  األساليب  من  دور كل  إبراز  عىل  وعملنا 
ي الفصل األول الذي كان تحت عنوان 

االجتماعية، ولمعالجة هذا الموضوع قسمنا البحث إىل عدة فصول تناولنا فز
ي القسم األخي  اإلطار النظري.  اإلطار المفاهيىمي للبحث مقدمة، ثم عرض الدراسات

 السابقة، وفز

 

Abstract : 

Through this research, we tried to shed light on one of the most important functions of kindergarten, 

which is the development of children's skills. Under the title of the conceptual framework of the research 

was an introduction, then a presentation of previous studies, and in the last section the theoretical 

framework. 

 : لمقدمةا

اجتماعية متكيفة مع  للطفل حياة  تنظم  أنها  أهدافها  ورة، فمن  المعاض أصبحت رياض األطفال ضز ي واقعنا 
فز

ي مرحلة نفسه،  
ي ما بعد، ولكي يتكيف الطفل فز

ي تطوره االجتماغي فز
وبالتاىلي فإن رياض األطفال تعتير نقطة تحول فز

ما قبل التمدرس برسعة مع المجتمع ومع المدرسة خاصة يجب تنمية المهارات االجتماعية عنده وبعض القيم 
ي تكوين شخصيته وتلبية حاج

اته االجتماعية مثل الحاجة إىل األمن، وإىل الخلقية واالجتماعية باعتبارها األساس فز
 : ، ومن هنا يطرح سؤال البحث التاىلي ي

، وإىل جماعة األقران، وإىل االستقالل الذائ   التقبل والتقدير االجتماغي

ي تنمية مهارات الطفل؟
 هل رياض األطفال تساهم فز

ي تخص سؤال البحث تجد الكاتبة أن معظم ال
ز عىل إتفاق عىل أن الروضة من خالل استعراض األدبيات الت  باحثي 

ه من األطفال عىل االختالط باآلخرين وإقامة  تؤدي وظيفة اجتماعية نحو األطفال، وأن الملتحق بها أقدر من غي 
عالقات معهم وأقدر عىل تكوين عادات اجتماعية، كما تعمال لروضة عىل تثبيت عادات مرغوب فيها من حيث 

ام عادات اجتماعي  ة. التعامل واحي 
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ي النمو االجتماغي 
تخلص الكاتبة إىل أنه ومن خالل ما تستخلصه من هذه الدراسة، بأن رياض األطفال تساهم فز

ي تكوين شخصية وخصوصا القيم  
للطفل من خالل تنمية بعض القيم الخلقية واالجتماعية باعتبارها األساس فز

بالجد والمثابرة والتقبل والتقدير االجتماغي واالستقال التعاون المتصلة  أهمية  باألمن، وتأكيد  ي والشعور 
الذائ  ل 

والرسعة والنظام، وبالتاىلي نجد أن لهذه المؤسسة )رياض األطفال( وظيفة اجتماعية نحو األطفال وأن الملتحق 
ه من األطفال عىل االختالط بالغي  وإقامة عالقات فيما بينهم وأقدر عىل العمل وأكير إقباال عىل  بها أقدر من غي 

 حبة اآلخرين. مصا

 الدراسات السابقة 

ي تنمية مهارات اإلدراك السمغي (٢٠١٨دراسة ديـنـا شوقـى عبدالـرحمن رمضان، )
، دور معلمة رياض األطفال فز

ي تنمية مهارات اإلدراك السمغي 
البرصي لطفل الروضة: هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور معلىمي رياض األطفال فز

ة، وعمر األبناء الذين  البرصي لدى أطفال الروضة.   ات مثل: )المؤهل، سنوات الخير كما يهدف إىل تقصي أثر متغي 
 ( من  يتكون  استبيان  تطوير  تم  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل  من  الدور.  هذا  عىل  ثالثة 36علموهم(  عىل  فقرة   )

ز لتنمية مهارات اإل  ، وأنشطة المعلمي  ز لتنمية مهارات اإلدراك السمغي دراك البرصي، تخصصات: أنشطة المعلمي 
. أنشطة لتنمية مهارات اإلدراك السمغي البرصي(. تم التأكيد عىل هذا االستبيان من حيث صدقه   ز وأنشطة المعلمي 

قية. استخدم الباحث 90وموثوقيته. وزعت عىل مادة )  ي منيا القمح بالمنطقة الرسر
( معلمة من رياض األطفال فز

 . ي التحليىلي
 المنهج الوصفز

:  بعد إجراء التحليالت  اإلحصائية المناسبة، وجد ما يلي

ي األداة 
ي استخدام األنشطة لتنمية مهارات اإلدراك السمغي البرصي عالية فز

كانت درجة معلىمي رياض األطفال فز
ككل. إضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل المؤهل، باستثناء مجال أنشطة المعلم لتنمية 

 السمع. 

ي  ظهرت فروق ذات دالل
ز فز ز المبحوثي  ي مهارات اإلدراك، مع عدم إظهار فروق ذات داللة إحصائية بي 

ة إحصائية فز
ي مجاالت 

ة فز ة. بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل سنوات الخير هذا المجال، حسب سنوات الخير
ا النتائج  ي ضوء 

التوصيات فز تقديم مجموعة من  تم  العمرية لألطفال.  الفئات  المذكورة أخرى وحسب  لرئيسية 
 أعاله. 

ي القراءة والكتابة: تعتير روضة األطفال مؤسسة  (٢٠٢١دراسة فؤاد لوصيف، )
ي تنمية مهارئ 

، دور رياض األطفال فز
ي هذا  

تعليمية واجتماعية مهمة لألطفال. فهي تعده وتؤهله بشكل صحيح للمرحلة االبتدائية بإعطائه أهمية أكير فز
فال بتعليم األطفال من نواٍح مختلفة كالتعليمية واالجتماعية واألخالقية. وهذا العرص الحرج. تقوم روضة األط

ميوله وإمكانياته. تسمح  أنشطته واكتشاف  يمكنه ممارسة  بالكامل. لذلك  تكوين شخصيته وتنميتها  ي 
فز يساهم 

ي تعت
ير من أهم المهارات رياض األطفال للطفل باكتساب المعارف والمهارات المختلفة خاصة القراءة والكتابة والت 

ي المستقبل. 
افقه خالل مسار دراسته فز ي سي 

 اللغوية الت 

ي تنمية مهارات التفاعل االجتماغي لدى (2021دراسة حمد العباد & عبدهللا، )
مات رياض األطفال فز

ِّ
، دور معل

فات رياض األطفال: هدفت الدراسة إىل ي مدينة الرياض وُسبل تفعيله من وجهة نظر مرسر
التعّرف إىل   األطفال فز

ي مدينة الرياض وُسبل تفعيله من 
ي تنمية مهارات التفاعل االجتماغي لدى األطفال فز

مة رياض األطفال فز
ِّ
دور معل

، وتکّون مجتمع الدراسة من   ي المسخي
فات رياض األطفال، واعتمد الباحث عىل المنهج الوصفز وجهة نظر مرسر
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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    

 

فات مدارس رياض األطفال الحکومية بمدينة الري فة وتم التطبيق عىل کامل 57اض والبالغ عددهن ) مرسر ( مرسر
 مجتمع الدراسة، وتّم االعتماد عىل االستبانة أداة للدراسة. 

 وتوّصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

التفاعل  مهارات  تنمية  ي 
فز األطفال  رياض  مة 

ِّ
ُمعل دور  ة" عىل  "کبي  استجابة  بدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة 

ي ) االجتماغي ل ي مدينة الرياض بمتوسط حسائر
مة 3، من  2.68دى األطفال فز

ِّ
نىّمي الُمعل

ُ
: "ت ي

لت أبرز األدوار فز
ّ
مث
َ
(، وت

أمورهم أولياء  ز األطفال-لدى األطفال طاعة  ز بي  بالقواني  ام  ز
النظام وااللي  مة روح 

ِّ
الُمعل نىّمي 

ُ
مة مبدأ -ت

ِّ
الُمعل نرسر 

َ
ت

ز األطفال.   التسامح بي 

ي موافقة أفراد عينة 
مة رياض األطفال فز

ِّ
 من دور ُمعل

ّ
حد

َ
ي ت
الدراسة بدرجة استجابة "متوسطة" عىل الُمعِوقات الت 

ي )  ي مدينة الرياض بمتوسط حسائر
لت أبرز 3، من  2.25تنمية مهارات التفاعل االجتماغي لدى األطفال فز

ّ
مث
َ
(، وت

مات
ِّ
الُمعل لدى  التدريسية  األعباء  ة  " کير  : ي

فز الحوافز  -المعوقات  عف 
َ
الروضة ض إدارة  ِقبل  من  مة 

ّ
الُمقد المادية 

االجتماعية  األنشطة  تنفيذ  ي 
فز ات  ز ّ الُمتمي  مات 

ِّ
األنشطة - للُمعل إقامة  ي 

فز مات 
ِّ
للُمعل الممنوحة  الصالحيات  عف 

َ
ض

 . ق بمهارات التفاعل االجتماغي
ّ
تعل

َ
ي ت
 التطوعية الت 

ة" عىل الُسبل الال ي تنمية موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة استجابة "کبي 
مة رياض األطفال فز

ِّ
زمة لتفعيل دور ُمعل

ي )  ي مدينة الرياض بمتوسط حسائر
لت أبرز السبل 2، من  2.35مهارات التفاعل االجتماغي لدى األطفال فز

ّ
مث
َ
(، وت

: " إحياء المناسبات الدينية للوقوف عىل النماذج السلوکية اإليجابية والعمل عىل ترسيخها لدى األطفال   ي
توفي    -فز
ي رياض األطفال الب

تأکيد المعلمات عىل أهمية تنمية مهارات -يئة التعليمية الداعمة لمهارات التفاعل االجتماغي فز
 التفاعل االجتماغي لدى األطفال من خالل أهدافهم التعليمية. 

 اإلطار النظري 

ي القراءة والكتابة 
ي تنمية مهارتر

 
 دور رياض أالطفال ف

ي كثي  من االماكن، عالوة عىل انها تعتير مجتمعا يعلم االطفال ان يعيشوا تعد الروضة أول انفصال للطفل عن  
االم فز

ي ارسته 
ي عالمهم الخاص بهم حيث انها تستقبل اطفاال خضعوا لمؤثرات نوعية زهاء ارب  ع سنوات كٌل فز

كأطفال فز
ز االطفال نتيجة لتلك المؤثر   ات البيئية. وبالتاىلي تعمل المعلمة عىل تقليل هذه الفجوة الموجودة بي 

 : ي مجال التنشئة االجتماعية والدينية للطفل ما يىلي
ي ادت اىل اهمية دور الروضة فز

 ومن العوامل الت 

ي تربية اطفالها عالوة عىل ان كير   -1
ي القيام بدورها فز

تزايد وتعقد المشكالت االقتصادية لألرسة اثر عىل قدرتها فز
 االبناء. حجم االرسة اضعف من سيطرتها عىل 

ي تنمية الطفل تنمية  -2
ى فز ي موقف يحتم عليها ان تأخذ عىل عاتقها مسؤولية كير

التفكك االرسي وضع الروضة فز
 شاملة. 

ي تنشئة ابنائهم.  -3
بوية لكثي  من االرس وقلة وغي افرادها بأهمية دورهم فز

 االمية الي 

ي مجال تنشئة الطفل. خروج المرأة للعمل وانشغال اآلباء عن أبنائهم األمر الذي  -4
ا فز  احدث فراغا كبي 
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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    

 

احيانا مع    -5 تتنافز  وبرامج  تعرضه من مشاهد  وما  تكوين شخصيات االطفال  ي 
فز االعالم  لوسائل  المؤثر  الدور 

ي جعلت العالم كقرية كونية واحدة. 
 ثقافتنا وعادات مجتمعنا خاصة بعد ظهور برامج البث المبارسر والفضائيات الت 

بية والوانا وسط ذلك تعد الروض ي فيها الجزء االكير من يومه ويتلف  فيها صفوف الي 
ة البيئة الثانية للطفل يقصز

اتجاهاته وسلوكه وعالقته   وتقرير  الطفل  تكوين شخصية  من  عامل جوهري  والمعرفة فهي  العلم  من  مختلفة 
بية   ي تقوم بوظيفة الي 

ونقل الثقافة المتطورة وعندما بالمجتمع االكير كما انها المؤسسة االجتماعية الرسمية الت 
ي االرسة فالطفل يدخل الروضة 

ي التنشئة االجتماعية فز
يذهب الطفل اىل الروضة يكون قد قطع شوطا البأس به فز

وهو مزود بالكثي  من المعايي  االجتماعية والقيم واالتجاهات والروضة توسع الدائرة االجتماعية للطفل من خالل 
ؤثر فيهم ويتأثر بهم كما يكتسب المزيد من المعايي  االجتماعية ويتعلم ادوارا اجتماعية إلتقائه بجماعة االقران ي 

ز حاجاته وحاجات االخرين.   جديدة حيث يتعلم ماهي حقوقه وواجباته واساليب ضبط انفعاالته والتوفيق بي 

ي  
ي الروضة وانصياعه لقواعد لم تكن موجودة فز

ي فز
االرسة ومواجهة ألنظمة هذا وينجم عن اتباع الطفل لجدول زمتز

االطفال  بعض  عند  للتوتر  المسببة  العوامل  نشأة  اىل  يؤدي  قد  ما  له  المقدمة  امج  الير تتطلبها  معينة  وواجبات 
التوتر  التخفيف من حدة  بهدف  الخ،  ير  التير او  العدوان  الهروبية مثل  او  الدفاعية  العقلية  الحيل  واستخدامهم 

ي كل موقف. النفسي ومعالجة الفشل لذلك فأن الم
 علمة بحاجة اىل تفهم ديناميات السلوك فز

 أساليب تطوير مهارات أطفال الروضة 

ي هذه المرحلة شخصّية طفل الروضة وتتطور  
ي حياة الطفل، حيث تتكون فز

عتير رياض األطفال مرحلة حساسة فز
ُ
ت

ي ه 
ي عملّية التنشئة السليمة للطفل فز

ذه المرحلة، حيث يتوّجب عىل مهاراته، ويقع عىل عاتق األهل الدور األكير فز
 . ي تهدف إىل تنمية مهارات طفل الروضة من جميع النواحي

ات الت   األهل توفي  كافة المثي 

يوجد طرق وأساليب عديدة يستطيع األهل ومعلم رياض األطفال استخدامها من أجل تطوير مهارات طفل الروضة 
 :  وتنميتها، ومن هذه األساليب ما يىلي

 األنشطة المتنوعة: ممارسة  .1

ن 
ّ
يتوّجب عىل معلم رياض األطفال واألهل الّسماح لطفل الروضة بالقيام باألنشطة المتنوعة؛ وذلك لكي يتمك

، التمثيل ولعب  الطفل من اكتشاف األشياء الجديدة، ومن هذه األنشطة قراءة القصص للطفل، سماع الموسيف 
ن من تنمية اهتماماته، والعمل عىل  األدوار، الرسم، والرحالت، كما يجب تقديم الد

َّ
ناء عليه؛ ليتمك

ّ
عم الالزم له والث

 تطويرها. 

 التجريب:  .2

ها تعمل عىل تنمية وتطوير 
َّ
 عملية قيام طفل الروضة بالمشاركة الفّعالة والتجربة من أفضل الطرق للتعلم، كما أن

ُّ
َعد
ُ
ت

 قيام طفل الروضة ب
َّ
 قدرات الطفل العقلّية، باإلضافة إىل أن

َّ
ي عملّية تنمية ذكائه، وبالمقابل فإن

التجريب ُيساعد فز
ونية ُيسبب الكسل والخمول لعقل طفل الروضة،  قيام الطفل بقضاء وقته عىل مشاهدة التلفاز واأللعاب اإللكي 
لذلك يجب أن يبف  الطفل عىل تفاعل مستمر مع العالم المحيط به، فهذا من شأنه أن ُيساعد عىل تطوير عقل 

 روضة. طفل ال
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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    

 

 تشجيع طفل الروضة:  .3

شجيع الالزم لطفل الروضة عىل أداء المهمات المطلوبة منهم، 
ّ
ب عىل معلم رياض األطفال واألهل تقديم الت يتوجَّ

وأن يحاول الّسيطرة عىل أموره الخاّصة، فطفل الروضة يتعلم عن طريق قيامه باألعمال المختلفة باإلضافة إىل 
م التجريب، كما ُيمكن تجزئة الم

َّ
همات الّصعبة، إىل خطوات بسيطة، بحيث يستطيع طفل الروضة من أن يتحك

 بها وُيسيطر عليها، فهذا ُيعطي الطفل الثقة بقدرته عىل تنفيذ المهام. 

 الّسماح باللعب:  .4

ه ُيسا
َّ
ي عملّية اكتشاف عالمه المحيط به، باإلضافة إىل أن

 فهو ُيساعد طفل الروضة فز
ً
 مهما

ً
 اللعب أمرا

ُّ
عد الطفل ُيَعد

ي عملّية إيجاد حلول 
 اللعب يساعد طفل الروضة فز

َّ
ف عىل أفراد آخرين، وتكوين صداقات جديدة، كما أن لكي يتعرَّ

ي تنمية ثقة طفل الروضة بنفسه. 
ه يساهم فز

َّ
ي يواجهها، باإلضافة إىل أن

 للمشكالت الت 

 توجيه طفل الروضة:  .5

ي ُيتقنها، باإلضافة إىل يتوّجب عىل معلم رياض األطفال واألهل معرفة اهتما
مات طفل الروضة، وما المهارات الت 

ن الطفل من 
َّ
ي يمتلكها الطفل، والقيام عىل إيجاد الطرق السهلة واآلمنة؛ وذلك من أجل أن يتمك

معرفة الموهبة الت 
ب عىل معلم رياض األطفال واألهل القيام بعملّية توجيه الطفل، وتعليمه مهارة إي جاد حلول تنميتها، كما يتوجَّ

ي ُيواجهها. 
 للمشكالت الت 

 : ي
ي اآلتر

 
ي تضعها رياض االطفال تتمثل ف

 األهداف الرئيسية التر

ي جو   -
تهيئة الطفل إلستقبال ادوار الحياة عىل اسس سليمة وتنشئته تنشئة صالحة اسالمية منذ عمر مبكر فز

 ارسي سليم. 

ي وتعويد الطفل آداب السلوك    -
 والفضائل االسالمية واكسابه االتجاهات االجتماعية الصالحة. تكوين االتجاه الديتز

االبتكاري   - العقىلي وتشجيع نشاطه  نموه  تتناسب مع  ي 
الت  بالمعلومات  المدرسية وتزويده  للحياة  الطفل  تهيئة 

 وتنمية الذوق الجماىلي عنده. 

 تمرينه عىل حسن استخدامها. تدريب الطفل عىل المهارات الحركية وتعويده العادات السليمة وتربية حواسه و  -

 الوفاء بحاجات الطفولة والعمل عىل اسعاد الطفل وحمايته من االخطار.  -

ي وفق التعاليم االسالمية.  -
 صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه العقىلي والجسىمي والخلف 

ي االمور توجيه سلوك الطفل كي يستطيع ان يعير عن احتياجاته لفظيا وبطريقة مهذبة وان يعتمد عىل ذ  -
اته فز

 اليومية وان يقوم بإصالح خطئه بنفسه. 

ي النقل من الذاتية المركزية إىل الحياة االجتماعية   -
تقوية ذات الطفل وتعزيز نظرته اإليجابية عن نفسه ومساعدته فز

كة مع اقرانه.   المشي 

 اهمية وجود القدوة الحسنة المحببة امامه حت  يتأثر بها.  -
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ْ
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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(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  
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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
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 أهداف رياض األطفال: 

ي بناء شخصية الطفل وتعلمه.  •
 تزويد الطالبة بمعلومات وظيفية عن أهمية المرحلة فز

 مساعدة الطالبة عىل تكوين فكرة موجزة عن تاري    خ رياض األطفال وتطورها.  •

ز حول تربية طفل ما قبل المدرسة.  • بوية لبعض المربي   مساعدة الطالبة عىل اإللمام بأهم اآلراء الي 

 اض األطفال وأثر تحقيق هذه األهداف عىل جانب نمو شخصيته المتكاملة. تعريف الطالبة بأهداف ري •

امج والخطة  • ات والير ز يائية من حيث المبتز والتجهي  ز تزويد الطالبة بمعلومات وظيفية عن بيئة الروضة الفي 
 الدراسية. 

ي أدت إىل إنشاء دور الحضانة ورياض األطفال وان تك •
ون الطالبة قادرة  أن تدرك الطالبة العوامل المختلفة الت 

 عىل فهم برامج رياض األطفال وتطويرها وتحسينها. 

إعداد  • ي 
فز تطبيقها  وكيفية  األغذية  هذه  نوعية  وعن  واألطعمة  لألغذية  األساسية  بالمفاهيم  الطالبة  تزويد 

 وجبات غذائية كاملة ومفيدة للطفل. 

بية الخاصة وأهدافها و  •  تعريفها بالمشكالت وطرق عالجها. إكساب الطالبة معلومات وظيفية عن مفاهيم الي 

تزويد الطالبة عن كيفية التعرف عىل بعض أمراض األطفال وكيفية العناية التمريضية وأساليب الوقاية من  •
 األمراض. 

ي تهتم بتنمية التفكي  واالبتكار لدى طفل الروضة.  •
ي رياض األطفال الت 

بوية فز امج الي   تعريف الطالبة عىل الير

بية والتوعية لآلباء ودورهم تزويد الطالبة بمع • بوية لكل من األرسة والمدرسة وأهمية الي  لومات عن المهام الي 
ي حسن رعاية الطفل. 

 فز

ي   •
ي التعليم والتعلم المبتز

ي تحقيق أهداف عمليت 
اتيجيات تدريبية تساهم فز إكساب الطالبة المعلمة مهارات واسي 

. عىل نشاط الطفل من خالل تهيئة المواقف التدريسية ال ي
ات والمحفزة للتعلم الذائ   فنية بالخير

تدريب الطالبة عىل مهارات االتصال المختلفة ومهارة إنتاج وتوظيف وسائل وتقنيات التعليم والتعلم ضمن   •
ي 
المواقف التدريسية بطريقة فعالة ووظيفية بما يحقق أهداف المرحلة التعليمية، ولرياض األطفال أهمية فز

: بناء شخصية الفرد فهناك عو   امل عدة تؤثر عىل بناء شخصية الفرد منذ طفولته وهي

يائية  -١  عىل تكوين شخصيته، ويتيح له العوامل الفير 
ً
: فتمتع الطفل بجسم سليم خال من العاهات يؤثر ايجابيا

ي والعقىلي لدى الطفل  ، وكذلك فإن توازن إفرازات الغدد الصماء وسالمة الجهاز العصتر فرصة الحركة بشكل طبيغي
. يؤثر    عىل بناء شخصيته ، ويتمثل ذلك بالتفكي  السليم والسلوك السوي الطبيغي

ً
أما خالفه كإصابة الطفل   إيجابيا

 عىل بناء شخصيته. 
ً
ي فإن ذلك كله يؤثر سلبيا ي الجهاز العصتر

ي إفرازات الغدد أو تلف فز
 بعاهة جسمية أو اختالل فز

ي  الوراثة  -٢
ي تحديد أنماط السلوك الخاصة : إن العوامل الوراثية لها األثر الكبي  فز

ك فز تشكيل شخصية الفرد وتشي 
ي ورسعة أو بطء النمو وطول أو قرص القامة وكير حجم الجسم أو ضآ لته ، كل هذه األمور ترتبط 

به فالنمو الجسمائز
 وبشكل

ً
ي تكوين شخصية الفرد، وعىل العموم فإن الوراثة ترتبط أيضا

 بالوراثة ، وتتدخل فز
ً
  وثيقا

ً
وثيق بالبيئة   ارتباطا

ي ينشأ فيها الفرد. 
 الت 

ي بناء الشخصية، فهو يشتمل عىل عملية النمو الطبيغي لكل طفل، وحدوث النضج  -٣
: يؤثر النضج بشكل كبي  فز

. فعىل سبيل المثال: ال يمكن توقع قيام طفل ما بالرسم قبل نضوج عضالته  ي
ات منتظمة تحدث بشكل تلقائ  تغي 

 مسك القلم والقيام بذلك العمل. وتمكنه من السيطرة عىل 
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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    

 

: يقصد بالثقافة هنا، ثقافة المجتمع ككل، وأصالة عاداته ومعتقداته وقيمه وترابطه االجتماغي وحصيلته  الثقافة  -٤

ي بناء الشخصية السوية عن طريق التنشئة  
اللغوية، ولعل المجتمع اإلسالمي الواغي يمثل هذا البند  الذي يدخل فز

 برياض األطفال. االجتماعية السليم
ً
 ة بدءا

 فكلما  األرسة  -٥
ً
ا  كبي 

ً
ا ي سلوك الفرد وتالحظ بناء شخصيته، بل وتؤثر فيها تأثي 

ي تؤثر فز
: هي النواة األساسية الت 

م أعضاؤها بعضهم البعض وتطغز عليهم روح التعاون كلما نمت شخصية كل  كانت األرسة منظمة متكاتفة ويحي 
 ، وإال  

ً
 سليما

ً
امها  فرد فيها نموا ز األم واألب وتفكك األرسة وعدم احي  ز أعضاء األرسة أو بي  ة الخالفات بي  فإن كير

 غي   
ً
ا  متعير

ً
 مضطربا

ً
ز والضوابط االجتماعية المفروضة عليها، تؤثر عىل شخصية كل فرد فيها فتنمو نموا للقواني 

 سوي. 

ي بناء شخصالبيئة  -٦ 
ي ينشأ فيها الطفل األثر الكبي  فز

ي معرفة بيئته من خالل : إن للبيئة الت 
يته، فالطفل يبدأ فز

ي يمارسها مع 
ه ممن حوله، واأللعاب الت  ي يمر بها ذاته أو غي 

مراقبته الدائمة لألشياء المحيطة به ، والتجارب الت 
ي 
ي تدريب الطفل عىل القيم الفاضلة الت 

ز دور الروضة فز ي يسمعها. هنا يير
أقرانه واألنشطة االجتماعية والقصص الت 

 فق والمجتمع الذي يعيش فيه وتساعده عىل التجاوب والتفاعل مع البيئة المحيطة به. تتوا

بناء التعليم  -٧  تعينه عىل  ي 
الت  األساسية  المبادئ  ي 

الذهتز نشاطه  من خالل  الروضة  مرحلة  ي 
فز الطفل  يتعلم   :

صدقاء، واكتساب القيم شخصيته والتكيف مع المجتمع، مثل اكتساب العادات الحسنة، واتخاذ القرار، واختيار األ 
ي تعينه عىل صقل شخصيته واالستعداد 

ات، وتوسيع المدارك وما إىل ذلك من األمور الت  الفاضلة والمهارات والخير
 بشكل مدروس تحت إ طار تربوي محدد المعالم ، وهذا 

ً
لدخول المرحلة االبتدائية، وتقدم برامج الروضة عادة

. بالطبع يساعد عىل بناء شخصية الفرد و 
ً
 صالحا

ً
 يمكنه من التوافق االجتماغي ، ويعده ألن يصبح مواطنا

 : المصادر والمراجع

 ( فا(.  )مرسر أحالم   & عبايدية,  بوجريو,  بوتلر,  مفيدة,   , ي
خلوفز النمو 2018عميمور,  ي 

فز األطفال  رياض  دور   .)
 .( Doctoral dissertationسنوات )  5-4اإلجتماغي للطفل 

فا(. ) بوطغان, فريال,   , & يونس )مرسر ي ي تحقيق النمو اإلجتماغي 2020بوفيالة, فطيمة, لعوئر
(. دور رياض األطفال فز

 .( Doctoral dissertationللطفل ) 

بوي لألجهزة الذکية )األيباد( للنمو اللغوي لدى أطفال مرحلة رياض 2019احمد الکندري, & د. هبه. )  (. الدور الي 
بية,  األطفال من وجهة نظر أولياء األ  (,  20مور بدولة الکويت. مجلة البحث العلىم فز الي  -399)الجزء الثالث عرسر

431. 

فا(. )  وز )مرسر ي  2017ولطاف, سعيدة, كيموش, أمينة, جردير, & في 
ي تطور النمو المعرفز

(. دور ریاض األطفال فز
 .( Doctoral dissertationواالجتماغي عند الطفل ) 

ي تنمية مهارات اإلدراك السمغي البرصي  ٢٠١٨)   دي ن ا شوق ى عبدال رحمن رمضان،
(، دور معلمة رياض األطفال فز

 . ٧٩٣-٧٦١، ص ٢٨لطفل الروضة، مجلة الطفولة، ع 

ي القراءة والكتابة، جسور المعرفة، مجلد  ٢٠٢١فؤاد لوصيف، ) 
ي تنمية مهارئ 

،  ٢، عدد  ٧(، دور رياض أالطفال فز
 . ٤٩٥-٤٨٥ص 
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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
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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  
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ْ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
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 ( عبدهللا.  ع., &  العباد,  لدى 2021حمد  االجتماغي  التفاعل  مهارات  تنمية  ي 
فز األطفال  رياض  مات 

ِّ
معل دور   .)

)أسيوط(,   بية  الي  مجلة کلية  األطفال.  رياض  فات  نظر مرسر وجهة  من  تفعيله  وُسبل  الرياض  مدينة  ي 
فز األطفال 

37 (12.2  ,)169-218 . 
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