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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية تدريس  ] بيجتماعية ُمطَورة وفق النظرية البنائية اإل فاعلية استر  سالميةة اإل بمبحث التر

ي تنمية مهارة اإل 
 
ي  سايي إل نصات لدى طالبات الصف العاشر اف

 
 [ضوء دافعيتهن نحو التعلم ف

 [ تماض  فيصل شمس الدين. :  د ةاسم الباحث] 

 م  2021 – 2020 [ بية والتعليم األردنيةوزارة الي   / المناه  وطرق التدريس الحديثة ]

 

 الدراسة ملخص

اتيجية تدريس ُمطَورة وفق  النظرية البنائية االجتماعية /  هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن فاعلية اسي 

ي 
ز
ي تنمية مهارة اإلنصات لدى طالبات الصف العارسر األساسي ف

ز
بية اإلسالمية ف النموذج التوليدي بمبحث الي 

( طالبة تم اختيارهن بطريقة عشوائية من طالبات 62تكونت عينة الدراسة من)، يتهَن نحو التعلمضوء دافع

بية والتعليم األردنية.  الصف العارسر األساسي من مدرسة زينب الهاللية الحكومية للبنات التابعة لوزارة الي 

: شعبة تجريبية، تكونت من ) ز َرست وفق نموذ 32مقسمات إىل شعبتي 
ُ
ج التعلم التوليدي، والثانية ( طالبة د

ِبق مقياس الدافعية للتعلم لتصنيف 30ضابطة، تكونت من )
ُ
َرست وفق الطريقة االعتيادية؛ وط

ُ
( طالبة د

عدت 
ُ
 لدافعيتهَن نحو التعلم )مرتفعة، منخفضة( قبل بدء الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة أ

ً
الطالبات تبعا

ي 
ز
( من كتاب 15-1إعداد دليل للمعلم عن طريق إعادة صياغة الدروس ) أدوات الدراسة المناسبة المتمثلة ف

بية اإلسالمية للصف العارسر األساسي وفق نموذج التعلم التوليدي،  إضافة إىل مقياس الدافعية للتعلم،  الي 

( فقرة من نمط االختيار من بدائل، وتم تطبيق المقياس عىل 20ومقياس مهارة اإلنصات المكون من)

ز التجريبية والضابطة قبل وبعد االنتهاء من الدراسة . المجموعت  ي 

ولإلجابة عىل أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، وتحليل التباين 

ك المتعدد )  ( لقياس حجم أثر  Eta Square( لفحص داللة الفروق اإلحصائية ، ومرب  ع إيتا ) Mancovaالمشي 

ي . وأظهرت نتائ  الدراسة ما يىلي : المتغي    التجريت 

ي التطبيق البعدي لمقياس مهارة اإلنصات.  -
ز
 تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة الضابطة ف

ز متوسطات درجات المجموعة α= 0.05وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ) - ( بي 

ي التطبيق البع
ز
 دي لمقياس مهارة اإلنصات . التجريبية والضابطة ف

ز متوسطات درجات α= 0.05عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة داللة  ) - ( بي 

ز مقياس مهارة اإلنصات / والدافعية للتعلم .   المجموعة التجريبية والضابطة للتفاعل بي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج واستنتاجات قد
 
 من التوصيات أبرزها وف

ً
 :مت الباحثة عددا

ي الفصول الدراسية بوجه عام ،  -
ز
ي يتم استخدامها ف

اتيجيات التدريسية االعتيادية الت  ي االسي 
ز
إعادة النظر ف

ي عملية تعلمهم ،  وتحمل 
ز
ي من شأنها تشجيع الطلبة عىل المشاركة االيجابية الفاعلة ف

والتأكيد عىل تلك الت 

 سها نموذج التعلم التوليدي . مسؤوليتها وعىل رأ

حات :   المقتر

لقيام بدراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالية بهدف الكشف عن جوانب بحثية أخرى لم تكشف عنها هذه ا

 وواقعية عن نموذج التعلم التوليد
ً
ي مباحث وفصول دراسية مختلفالدراسة وذلك لرسم صورة أكير وضوحا

ز
 . ةي ف

بية اإلسالميالبنائالكلمات المفتاحية :  . ةية االجتماعية ، مهارة اإلنصات ، الي   

ABSTRACT 

The aim of this study was to uncover the effectiveness of a Developed teaching strategy 

According to the social constructivism theory / the Generative Learning model in 

Islamic education subject in developing attentive listening skills among tenth grade 

students in the light of their motivation towards learning. the study sample consisted of 

(62) female students who were randomly selected from the tenth grade students, of 

Zainab Al-Hilalia Governmental School for Girls / Jordan (Moe), divided into two 

groups: experimental group consisted of (32) students studied according to the,(G.L.M). 

The second was controlled group, consisted of (30) students studied according to the 

usual method; Then, the researcher applied a motivation scale for learning to classify 

femae students according to their motivation towards learning (High / Low) before the 

study In order to achieve the objectives of the study, the appropriate study tools were 

prepared related to preparation of the teacher guide by replaning the lessons                   

(1-15 ) from the book of Islamic education for the tenth grade according to (G.L.M)  in 

addition to the motivation scale for learning, and attentive listening skills which  

consisted of (20) paragraph of the type of choice of alternative , the scale was applied 

on the experimental and control groups before and after the study In order to answer the 

study questions, the researcher used the computational averages, Mancova analysis, and 

Eta square, to measure the effect of the experimental variable                                            

The study results showed the following                      :                                                         
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

-The experimental group was distinguished from the control group in the post- test of 

the attentive listening 

skills                                                                                                            

-there is a significant relationship of statistical indication at (α = 0.05) Level  among the 

averages of the experimental and control group grads in the post-test for the attentive 

listening skills  .  

- there isn’t any significant relationship of statistical indication at (α = 0.05) Level  

among the averages of the experimental and control group grads For interaction 

between the attentive listening skills and motivation for  

learning                                                                                        

Key words: Islamic Education Subject, Attentive Listening Skill, Motivation for 

Learning. 

 المقدمة

عد النظرية البنائية االجتماعية 
ُ
ي  (Social Constructivism Theory )ت

بوية المهمة الت  من النظريات الي 

ز  ز للبنائية  حظيت باهتمام الباحثي  ي ُوَجهت من الباحثي 
ة, وقد جاء ذلك نتيجة لالنتقادات الت  ي االونة األخي 

ز
ف

ي عملية التعلم, حيث أوضحوا أن عملية التعلم تتضمن عوامل عدة منها: الفردية إل
ز
همالها الجوانب االجتماعية ف

ورة أن تتضمن  العوامل الثقافية، والعوامل اللغوية، والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين.  ولذلك طالبوا بضز

ي عملية التعلم، وأن ي
ز
 ف
ً
 مهما

ً
ي إطار الطبيعة االجتالبنائية وضع الجانب االجتماغي موضعا

ز
ماعية كون تعلم الفرد ف

(Al -sayed,2001 ويعتي  فيجوتسكي. )Vygotsky, 1978) رائد المدرسة البنائية االجتماعية، أن النمو )

الفكري ذو طبيعة اجتماعية وليس بيولوجية فقط كما يراها بياجيه، وأن المعرفة لها صبغة اجتماعية، والنشاط 

ي ينتىمي لها .  الفكري للفرد ال يمكن
 فصله عن النشاط الفكري للمجموعة الت 

وتتضمن البيئة االجتماعية للمتعلم األفراد الذين يؤثرون بشكل مبارسر عىل المتعلم بما فيهم المعلم، واألصدقاء، 

ي يمارسها، لذا نجد البنائية االجتماعية تعطي 
 وجميع األفراد الذين يتعامل معهم من خالل األنشطة المختلفة الت 

، وتقديم الدعم المستمر لهم، وتشجيعهم عىل المناقشات  ز ي توجيه المتعلمي 
ز
 لدور المعلم الجديد ف

ً
ا  كبي 

ً
اهتماما

ي تهدف إىل تعميق فهم المتعلم أثناء بحثه المستمر 
الحوارية من خالل طرح األسئلة ذات النهايات المفتوحة الت 

ي ذي المعتز . كما تؤكد البنائية 
االجتماعية عىل أن تطور الفرد ُيستمد من التفاعالت عن التعلم الحقيق 

ي الثقافية المستمدة من المجموعة وتفاعلها مع الفرد )
ي إطار من المعائز

ز
،  وأن Henriques ,1998)االجتماعية ف

& Al-saadyتعلم األفراد ضمن المجموعة يفوق تعلم كل منهم عىل حده بل ويجعل تعلم كل منهم أكير فاعلية )

aodh  ،2006 . ) 
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 سايي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التدريس كل منها له 
ز
احها لتوظيف النظرية البنائية االجتماعية ف ي تم اقي 

وهناك العديد من النماذج التدريسية الت 

ي تسهيل عملية التعلم والتعليم )
ز
(، كان من أبرزها نموذج التعلم التوليدي Al-sbeay,2012قيمة عظيمة ف

(Generative Learning Model  و حه ويي  م، وهو نموذج تدريسي 1974( عام (Wittrockك ( الذي اقي 

 
ً
اض جوهري مفاده أن المتعلم ليس مستهلكا ي يعكس رؤية فيجوتسكي البنائية االجتماعية،ويؤكد عىل افي 

وظيقز

ي عملية التعلم )
ز
ي ف  للمعلومات،  بل هو مشارك فاعل وإيجائ 

ً
(، يقوم ببناء Wittrock، 1990، 1991سلبيا

ات الجديدة معرفته من خالل توليد ع اته السابقة )األبنية المعرفية القبلية(، والخي  ز خي  القات ذات معتز بي 

 المستهدفة من عملية التعلم . 

  ,
ً
ي تم االطالع عليها حول النظرية البنائية االجتماعية ونموذج التعلم التوليدي تحديدا

ومن خالل األدبيات الت 

ي تنمية مهارة اإلنصات لدى الطلبة خاصة ، لذا تعتقد الباحثة أن هذه النظرية يمكن آن يكون ل
ز
ها دور كبي  ف

اتيجية تدريس وفق النظرية البنائية االجتماعية،  والكشف عىل مدى فاعليتها  ت هذه الدراسة فكرة تطويراسي 
ٌ
تبن

بية اإلسالمية. وبناًء عىل ما تقدم، ي تنمية هذه المهارة لدى طالبات الصف العارسر األساسي بمبحث الي 
ز
سغ ت ف

الدراسة الحالية إىل محاولة تنمية مهارة اإلنصات لدى طالبات الصف العارسر األساسي وذلك من خالل 

تيجية تدريس مطورة وفق النظرية البنائية االجتماعية ي ضوء دافعيتهن  ))نموذج التعلم التوليدي اسي 
ز
وذلك ف

 للتعلم  . 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ي كيفية مخاطبة عقول الطلبة , ووجدانهم, وكيف تأخذ هذه تكمن مشكلة تدريس مناه  ال
ز
بية اإلسالمية ف ي 

بوية . فهي مناه  ترمي إىل تكوين الفرد المسلم بحيث  ي العملية التعليمية ، والي 
ز
المناه  مكانتها الصحيحة ف

ي أداء 
ز
اء ف

ٌ
ي التعليم والثقافة عىل نحو موٌجه , فيأخذ ما هو أساسي وبن

 لتلق 
ً
ي اليكون مؤهال

ز
حياة رسالته ف

 ( . Al-saadoun,2005والمجتمع )

ي مختلف 
ز
ي المواقف الصفية ف

ز
بية اإلسالمية وطريقة عرضها ف اجع الذي أصاب أساليب تدريس مادة الي   للي 

ٌ
إن

ي انضاف الطلبة عن هذه المادة  مما ُينت    بوجود مشكلة عىل بساط 
ز
المراحل الدراسية الدور الواضح والمؤثر ف

ي البحث اليو 
ز
بية اإلسالمية خاصة ف ي المناه  عامة, ومناه  الي 

ز
ي تعير طرق التدريس االعتيادي ف

ز
م تتمحور ف

ي طريق التغيي  
ز
ورة السي  قدما ف  ، وضز

ً
 ونوعا

ً
ايدة كما ز ات العض , واإليفاء بالحاجات التعليمية المي  مواجهة متغي 

التكنولوجية , وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة نحو إعداد جيل من الشباب قادر عىل مواجهة التحديات العلمية و 

بية  ي االتجاه الذي يناسب حاجات المجتمع وتطلعاته , والمحافظة عىل بقاء مناه  الي 
ز
ي توجيه هذا التغيي  ف

ز
ف

ي كل عض, 
ز
ي ضوء مرونتها وصالحيتها ألن تعيش ف

ز
اإلسالمية كيان متكامل , وإطار متوازن للعملية التعليمية ف

 وتواكب كل تطور .  وتناسب كل جيل,

ي من 
ولما كانت النظرية البنائية االجتماعية تهتم بالسياق االجتماغي داخل البيئة التعليمية , وتعتز بالمهارات الت 

ت هذه الدراسة 
ٌ
شأنها خلق بيئة تعلميه اجتماعية ديناميكية، وزيادة التفاعل االجتماغي فيها كمهارة اإلنصات تبن
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 سايي ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية تد ي فكرة تطوير اسي 
ز
اتيجية ف ريس وفق النظرية البنائية االجتماعية والكشف عن مدى فاعلية هذه االسي 

.وعليه تتحدد مشكلة  بية اإلسالمية لدى طالبات الصف العارسر األساسي تنمية مهارة اإلنصات بمبحث الي 

ي : 
 الدراسة بالسؤال الرئيس اآلئ 

اتيجية تدريس ُمطَورة وفق النظرية البنائي ي تنمية مهارة اإلنصات لدى طالبات"ما فاعلية اسي 
ز
 ة االجتماعية ف

ي ضوء دافعيتهن للتعلم
ز
بية اإلسالمية ف   ؟الصف العارسر األساسي بمبحث الي 

 وتحديدا حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية : 

ي مستوى مهارة اإلنصات لدى  α  ≤0.05هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) –1
ز
أفراد (ف

اتيجية التدريس )ال عزى إىل اسي 
ُ
 النظرية البنائية االجتماعية / الطريقة االعتيادية ( ؟ُمطَورة وفق الدراسة ت

ي مستوى مهارة اإلنصات لدى افراد  α  ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  –2
ز
(ف

اتيجية التدريس ) ز اسي  عزى للتفاعل بي 
ُ
عتيادية ( النظرية البنائية االجتماعية / الطريقة اال ُمطَورة وفق الالدراسة ت

ز مستوى الدافعية نحو التعلم )مرتفع,منخفض( ؟  وبي 

اتيجية تدريس مطَورة وفق النظرية البنائية  أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل :الكشف عن فاعلية اسي 

ي تنمية مهارة اإلنصات، لدى طالبات ال
ز
ي االجتماعية ف

ز
ي ضوء دافعيتهن نحو التعلم ف

ز
صف العارسر األساسي ف

بية اإلسالمية.   مبحث الي 

 أهمية الدراسة: 

 تقديم إطار نظري وقاعدة معلوماتية حول النظرية البنائية االجتماعية ونموذج التعلم التوليدي .  -1

بية اإلسالمية من خالل دراسة فاعلية است –2 ي تدريس مبحث الي 
ز
نائية خدام النظرية البتقديم رؤية جديدة ف

ي هذه الدراسة 
ز
ي تنمية إحدى مهارات التفاعل االجتماغي المتمثلة ف

ز
االجتماعية ) نموذج التعلم التوليدي ( ف

 بمهارة اإلنصات . 

اتيجية  –2 ي تسغ إىل تطوير اسي 
 الت 
ً
بية اإلسالمية تحديدا ي مبحث الي 

ز
تعتي  هذه الدراسة من أوائل الدراسات ف

ز عىل برام  إعداد تدريس وفق الن ظرية البنائية االجتماعية ) نموذج التعلم التوليدي ( يؤمل أن تفيد القائمي 

اتيجياتهم التدريسية  ي تطوير اسي 
ز
ي األردن ف

ز
بية اإلسالمية ف   .معلىمي الي 

 حدود الدراسة ومحدداتها: تمثلت حدود هذه الدراسة فيما يلي : 

ية  :  - عىل عينة من طالبات الصف العارسر األساسي ممن يدرسن مادة اقتضت هذه الدراسة  الحدود البشر

ي العام الدراسي 
ز
بية اإلسالمية ف  .  2017/ 2016الي 

ي للعام   الحدود الزمانية :  -
ي زمن إجراء هذه الدراسة ) الفصل الدراسي الثائز

ز
 م 2017/ 2016وتتمثل ف
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي محافظة الزرقاء  الحدود المكانية :  -
ز
) مدرسة زينب الهاللية للبنات  ومدرسة مدارس حكومية ) مؤنثة ( ف

ة رحمة الثانوية للبنات ( .   األمي 

بية اإلسالمية أما عن محددات الدراسة  فتتحدد نتائ   حدود الموضوع :  - ي تخصص الي 
ز
تحددت هذه الدراسة ف

  هذه الدراسة جزئيا بمدى صدق أدوات الدراسة وثباتها. 

 التعريفات اإلجرائية : 

اتيجية الت - نموذج التعلم التوليدي( مجموعة من )  النظرية البنائية االجتماعية دريس الُمطَورة وفقاسي 

الفعاليات التعلمية وتشتمل عىل: أهداف،  وأنشطة، وتدريبات، وأوراق عمل، وأساليب تقويم يتم تنفيذها خالل 

ي تهدف إىل مسعملية التدريس ضمن إجراءات متسلسلة ومنظمة، وفق مراحل نموذج التعلم التوليدي 
اعدة والت 

اته الجديدة المستهدفة من اته السابقة ومعلوماته القبلية وخي  ز خي   المتعلم عىل الربط بي 

ي ذي 
ي التعلم الحقيق 

ز
عملية التعلم،  وبالتاىلي الوصول به إىل أعىل المستويات الممكنة من التعلم والمتمثلة ف

ية الجديدة.  تم إعدادها من قبل الباحثة لغايات تحقيق المعتز الذي يساعده عىل التعامل مع المواقف الحيات

 أهداف هذه الدراسة . 

اتيجيات وأنشطة  الطريقة االعتيادية:  - ي تحتوي عىل أهداف واسي 
مجموعة من الفعاليات التعليمية الت 

بية والت بية اإلسالمية المقرر من وزارة الي  ليم األردنية . عوتدريبات تمارسها الطالبات , والمتمثل بمنهاج الي 

ة والتدريس المبارسر ، حيث يكون الدور األكي  فيه للمعلمة ، أما الطالبة  ي الغالب عىل طريقة المحاضز
ز
ويعتمد ف

ي للمعلومة .  ي سلت 
 فتكون متلق 

ي المعرفة والتعلم، تقوم عىل تطوير معرفة المتعلم من خالل تفاعالت  النظرية البنائية االجتماعية:  -
ز
نظرية ف

ز الطلبة أنفسهم من جهة أخرى، من خالل عملية اجتماعي ز المعلم من جهة، وبي  ة، وعمليات تفاوض بينه وبي 

ي 
ز
ي ف

اجتماعية ثقافية، تعمل عىل توجيه تفكي  الطلبة وبناء أبنيتهم المعرفية وتطويرها من خالل نشاطهم الذائ 

ز معارفهم القبلية ومعارفهم الجديدة المستهدفة،   ( . Al-Nimrawi, 2011)الربط بي 

ي نموذج التعلم التوليدي:  -
ز المفاهيم الجديدة الت  بناء الطالبة للمفهوم الجديد المستهدف من خالل الربط بي 

 لخطوات ومراحل النموذج 
ً
تم التوصل إليها عن طريق عملية التعلم والمفاهيم القبلية السابقة للطالبة وفقا

ز ، التحدي ، التطبيق ، كي 
 التقويم (  .                الخمسة )التمهيد ، الي 

ي الذهن يتبعه استجابة فورية،  مهارة اإلنصات:  -
ز
ي يتم من خاللها تحويل اللغة المتكلم بها إىل معتز ف

العملية الت 

. وفيها (Bakkar ،2007) فهي أعىل درجات االستماع ذلك أنها تتضمن ضف كافة الحواس نحو المتحدث

ز المعرفة والشعور مع القدرة عىل تقيم المناقشات والحوارات عىل نحو متكامل،  يستطيع الطلبة الجمع بي 

وتم . فيتذوقوا اللغة وقوة الرسالة، إىل جانب توحدهم ذهنيا مع المتكلم, لحصول إمكانية االستجابة للمتحدث

 قياسها من خالل مقياس مهارة اإلنصات الُمعد لهذه الغاية. 



  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                                 (   -  97 67) ص:  لرابعالبحث ا –الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

73 
اتيجية تدريس ُمطَورة وفق النظرية البنائية االجتماعية                           شمس الدين بية االسالميةفاعلية استر ي تنمية مهارة اإلنصات لدى طالبات الصف العاشر اال  بمبحث التر

 
 سايي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تج الدافعية للتعلم :  -
اتيجية التدريس الُمطَورة تلك القوة الت  ي الدراسة )وتمثل هنا اسي 

ز
عل المتعلم يرغب ف

ي مقياس الدافعية للتعلم الذي 
ز
ي تحصل عليها الطالبة ف

وفق النظرية البنائية االجتماعية ( ، وتقاس بالدرجة الت 

ي هذه الدراسة . 
ز
 تم استخدامه ف

 الدراسات السابقة 

بوّي بغرض الح صول عىل دراسات وأبحاث ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية تّم الرجوع إىل األدب الي 

ي أمكن االطالع عليها: 
اتها. وفيما يىلي عرض موجز لبعض الدراسات العربية واألجنبية الت   ومتغي 

ي تحصيل طالبات الصف  دراسةم( 2014أجرى وادي)  -
ز
هدفت إىل استقصاء فاعلية نموذج التعلم التوليدي ف

ي مبح
ز
 عىل 82ث التاري    خ ، وقد تكونت عينة الدراسة من )الرابع اإلعدادي ف

ً
( طالبة تم توزيعهم عشوائيا

ي أسفرت 
ي لتحقيق هدف الدراسة الت   تجريبية وضابطة ، و اعتمدت الباحثة عىل التصميم التجريت 

ز مجموعتي 

ي درست بال
ي درست بالنموذج التوليدي عىل المجموعة الضابطة الت 

ريقة طعن تفوق المجموعة التجريبية الت 

ي تدريس مقرر 
ز
ي االختبار التحصيىلي . وكان من توصيات هذه الدراسة اعتماد النموذج التوليدي ف

ز
االعتيادية ف

ي زيادة تحصيل الطلبة ورفع مستوى دافعيتهم للتعلم . 
ز
ة ف  التاري    خ لفاعليته الكبي 

ب2014الخالدي )  وأجرى - ية اإلسالمية لمبادئ م( دراسة هدفت إىل تقصي مدى ممارسة معلىمي ومعلمات الي 

ي ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق استبانه مكونة من )
( فقرة عىل عينة مكونة 33التدريس البنائ 

ي مديرية عمان الخامسة . وأظهرت نتائ  الدراسة أن 187من )
ز
بية اإلسالمية ف  ومعلمة من معلىمي الي 

ً
( معلما

بية ا ي التدريس ، كانت متوسطة ، وكان من توصيات الدرجة الكلية لممارسة معلىمي الي 
ز
ي ف

إلسالمية للمنخ البنائ 

ي 
ز
اتيجياتها ف بية اإلسالمية عىل توظيف النظرية البنائية واسي  ورة العمل عىل تدريب معلىمي الي  الدراسة ضز

ز بدليل إرشادي يوضح كيفية استخدام النماذج التدريسية المنبثقة  ورة تزويد المعلمي  نها عالتدريس ، وضز

ي تدريسهم . 
ز
 ليستفيد منها المعلمون ف

ع ) - ي م( 2013وأجرى الرسر
ز
دراسة للكشف عن مدى فعالية استخدام النموذج التوليدي لتدريس الرياضيات ف

ي والتفكي  المنظومي . وقد تكونت عينة الدراسة من )
ز 52مهارات التواصل الرياضز سموا إىل مجموعتي 

ُ
 ق
ً
( طالبا

ي تجريبية وضابطة  وقد قا
م الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهي : اختبارين األول لقياس مهارات التواصل الرياضز

ز ولصالح  ز المجموعتي  ي للتفكي  المنظومي وقد كشفت نتائ  الدراسة عن فروق دالة إحصائيا بي 
, والثائز

ي 
ي اختباري التواصل الرياضز

ز
ًرست باستخدام النموذج التوليدي ف

ُ
ي د

 فكي  المنظومي . والت المجموعة التجريبية الت 

ي هذا المجال   -
ز
ي قام بها ومن الدراسات األجنبية القليلة ف

  Shepardson (1999 )الدراسة الت 

ي إحداث النمو المفاهيىمي لبعض المفاهيم البيولوجية 
ز
ي حاول فيها تقصي فعالية نموذج التعلم التوليدي ف

والت 

ي . وقد استخدم البا
 كأداة للدراسة ، وكشفت الدراسة عن لدى طلبة الصف األول االبتدائ 

ً
حث اختبارا تحصيليا

ي 
ي زيادة النمو المفاهيىمي لبعض المفاهيم البيولوجية لدى طلبة الصف األول االبتدائ 

ز
فاعلية النموذج التوليدي ف

 . 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي نفس العام أجرى )  -
ز
ي  (Shepardson &Mojeوف

ز
دراسة هدفت إىل معرفة مدى مساهمة النموذج التوليدي ف

ي لفكرة عملها ، وبينت نتائ  الدراسة ايجابية زياد ة استيعاب الطلبة لموضوع الدوائر الكهربائية وبناء إطار تفسي 

ية المالئمة للطلبة ورفع مستوى إدراكهم وفهمهم لفكرة  ي تشكيل اإلطارات التفسي 
ز
النموذج التوليدي وفعاليته ف

 عمل الدوائر الكهربائية . 

ي  
ي هذا المجال ولعل من أقدم الدراسات الت 

ز
ي هدفت إىل معرفة أثر Carolyn  (1997دراسة أجريت ف

( والت 

ي تدريس مبحث العلوم للمرحلة الثانوية . وقد تكونت عينة الدراسة من )
ز
ي ف

( 35استخدام نموذج التعلم البنائ 

ي ، و)
 درسوا بالطريقة ا35طالبا ضمن المجموعة التجريبية درسوا بنموذج التعلم البنائ 

ً
العتيادية وأشارت ( طالبا

ي بناء المعرفة لدى الطلبة. 
ز
ي يساهم ف

 نتائ  الدراسة إىل أن التدريس باستخدام نموذج التعلم البنائ 

 التعقيب عل الدراسات السابقة

ز  بعد االطالع عىل ما أمكن الوصول إليه من دراسات )عربية وأجنبية ( ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية تبي 

به بالنظرية البنائية االجتماعية ، ونموذج التعلم التوليدي عىل وجه الخصوص من قبل ظهور اهتمام البأس 

ي لهذه النظرية عىل  ء فإنه يدل عىل إيمانهم باألثر االيجائ  ي
ي معظم التخصصات . وهذا إن دل عىل سر

ز
ز ف الباحثي 

 ويكاد ال ُيذكر من -لألسف -تعلم الطلبة إال أن هذا االهتمام 
ً
 جدا

ً
ي تخصص الي  كان متواضعا

ز
ز ف بية جهة الباحثي 

اإلسالمية عىل الرغم من تناسب طبيعة هذا التخصص مع هذه النظرية حيث يمكن القول انه بؤرة مناسبة لها . 

ي هدفها الرئيس 
ز
ي هذا المجال ، فهي تتفق مع تلك الدراسات ف

ز
جريت ف

ُ
ي أ
 الت 

ُ
ي هذه الدراسة امتدادا للدراسات

وتأئ 

ي طريقة تدريس الطلبة . كما تتفق ؛ وهو اعتماد مبادئ وأسس 
ز
البنائية االجتماعية ) نموذج التعلم التوليدي ( ف

ي كشفت عن فاعلية البنائية االجتماعية ونموذج 
صت إليها ، والت 

ُ
ي خل

ي النتائ  الت 
ز
مع غالبية الدراسات السابقة ف

ات مختلفة ومتنوعة .  ات ايجابية عىل متغي  ي إحداثه لتغيي 
ز
ي اهتمامها ولكنها تختلف عنالتعلم التوليدي ف

ز
ها ف

 حيث أن استعراض الدراسات السابقة يؤكد عىل أن هذا المبحث يكاد يكون 
ً
بية اإلسالمية تحديدا بمبحث الي 

 عن تناولها لمهارة اإلنصات
ً
ي مجال هذه الدراسة . هذا فضال

ز
 عن الساحة البحثية ف

ً
إحدى أهم مهارات  مغيبا

ي تقوم عىل أساس التفاعالت االجتماعية داخل الغرفة الصفية  ذه المهارةإظهار خصوصية هاالتصال الهامة و 
الت 

 للمأمول. 
ً
ي تطوير العملية التعليمية وفقا

ز
 مما يساهم ف

 الطريقة واإلجراءات

ي محافظة  المجتمع األصلي للدراسة  : 
ز
يتكون المجتمع األصىلي للدراسة من طالبات الصف العارسر األساسي ف

 م 2017راسي الزرقاء للعام الد

ي بلغ عددها ) عينة الدراسة : 
( طالبة 20عينة الدراسة االستطالعية : تم اختيار عينة الدراسة االستطالعية الت 

ي محافظة الزرقاء/ منطقة الزرقاء األوىل . 
ز
ة رحمة الثانوية للبنات ف  من طالبات مدرسة األمي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( طالبة من طالبات الصف العارسر 62فة من )تكونت عينة الدراسة المستهد عينة الدراسة المستهدفة :  -

 من أصل خمس شعب  
ً
ز عشوائيا األساسي بمدرسة زينب الهاللية / منطقة الزرقاء األوىل حيث تم اختيار شعبتي 

 كمجموعة تجريبية بلغ عددها )
ً
ز إحداهما عشوائيا  بالمدرسة ، تم تعيي 

ً
( طالبة  والشعبة 32كانت موجودة أصال

 لعمل 30طة بلغ عددها )الثانية كمجموعة ضاب
ً
 أنه تم اختيار المدرسة بالطريقة القصدية ؛ نظرا

ً
( طالبة . علما

ز .   الباحثة فيها لعرسر سنوات  وتعاون إدارة المدرسة والمعلمة المعنية مشكورتي 

ز التجريبية والضابطة : 1والجدول ) ز توزي    ع أفراد عينة الدراسة عىل المجموعتي   (  أدناه يبي 

 ي    ع أفراد عينة الدراسة عل المجموعتي   التجريبية والضابطة( توز 1جدول )

الصف  المدرسة
 والشعبة

 المجموعة النسبة المئوية العدد )ن(

 التجريبية %52 32 العارسر ا زينب الهاللية

 الضابطة %48 30 العارسر ب 
 %100 62 المجموع

 أدوات الدراسة: 

مقياس يقيس مهارة اإلنصات لدى طالبات الصف العارسر قامت الباحثة بإعداد مقياس مهارة اإلنصات:   –

 األساسي وقد مًر إعداد هذا المقياس بالمراحل اآلتية : 

تحديد الهدف من المقياس: تم إعداد مقياس لمهارة اإلنصات بهدف الحصول عىل أداة دراسة صادقة وثابتة 

ي قياس مدى اكتساب طالبات الصف العارسر لهذه
ز
 المهارة .  يمكن االعتماد عليها ف

تحديد المهارات الفرعية للمقياس : تم تحديد المهارات الفرعية لمقياس مهارة اإلنصات باالستعانة بمقاييس 

ي 
ي الدراسات المتعلقة بهذه المهارة، مثل: مقياس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطتز

ز
مهارة االستماع الواردة ف

 Al-Naqa&Eid(؛ 2010) Al-shanty(؛ 2010) Abu Zaytoun,Aliwat(؛  2009) Al-Aqeel(؛  2006)

 لعدم توفر دراسات Al-Saban (2015(؛ 2010)
ً
( والتطوير عليها بما يتناسب وأهداف الدراسة الحالية؛ نظرا

ي حدود اطالع الباحثة  –خاصة بمهارة اإلنصات 
ز
وقد تم تحديد خمس مهارات فرعية لقياس اإلنصات وهي  –ف

: الحضور ال ز واالنتباه التام(، الفهم واإلدراك لمعتز كالم المتحدث ومغزاه، عىل التواىلي كي 
ي )االهتمام والي 

ذهتز

 . ي
 إعادة الصياغة)االستفسار واالستيضاح(،التلخيص،واالتصال غي  اللفطز

ة عىل المهارات الفرعية   
َ
ات السلوكية الدال ات السلوكية للمقياس: قامت الباحثة بصياغة المؤرسر صياغة المؤرسر

ي الرد عىل خطاب للمق
ز
ل المحكمون المختصون باإلشارة إليها ف

َ
ي تفض

حات الت  ي ضوء المقي 
ز
ياس، وذلك ف

: مهارة 32التحكيم، حيث تم صياغة ) ي
ي المقياس عىل النحو االئ 

ز
 سلوكي موزعة عىل المهارات الفرعية ف

( مؤرسر

ز واالنتباه التام( ) كي 
ي )االهتمام والي 

ات سلوكية، 7الحضور الذهتز مهارة الفهم واإلدراك لمعتز كالم ( مؤرسر
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات سلوكية، مهارة إعادة الصياغة )االستفسار واالستيضاح )7المتحدث ومغزاه ) ات سلوكية 6( مؤرسر ( مؤرسر

ي )االستجابة للمشاعر( )6،مهارة التلخيص )
ات سلوكية، مهارة االتصال غي  اللفطز ات سلوكية . 6( مؤرسر  ( مؤرسر

ي مقياس مهارة اإلنصات، وصياغة تعليماته وإخراجه بعد صياغة الم صدق المقياس :   –
ز
ات السلوكية ف ؤرسر

ي مجال علم النفس 
ز
ز ف ز من األساتذة المتخصصي  بصورته األولية تم عرضه عىل لجنة تحكيم تضم تسعة محكمي 

ي الجامعات 
ز
بية اإلسالمية من أعضاء الهيئة التدريسية ف بوي، والمناه  والتدريس، وأساليب تدريس الي  الي 

ي أكاديمية الملكة رانيا ا
ز
ز ف ي المعلمي  بية والتعليم، وبعض مدرئ  ي وزارة الي 

ز
بية اإلسالمية ف ألردنية، ومعلىمي الي 

ز ليخرج المقياس  ي ضوء المالحظات الواردة من المحكمي 
ز
،.حيث تم إجراء التعديالت الالزمة ف ز لتدريب المعلمي 

 سلوكي تم توزيعه32بصورته النهائية يحتوي عىل )
ي المقياس عىل النحو ( مؤرسر

ز
ا عىل المهارات الفرعية ف

 . 
ً
 المذكور آنفا

 -Test)تم التأكد من ثبات مقياس مهارة اإلنصات باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار ثبات المقياس :   –

Retest)من20مكونة من) -من غي  أفراد الدراسة -، وذلك من خالل تطبيقه عىل عينة استطالعية 
ً
 ( طالبة

ي مقداره أسبوعان، ومن 
, ثم إعادة تطبيق األداة عىل المجموعة ذاتها بفاصل زمتز طالبات الصف العارسر األساسي

ز )  ز التطبيقي  سون بي  (، كما تم استخدام معامل )كرونباخ ألفا( لحساب Personثم حساب معامل االرتباط بي 

ز الفقرات لغاية دالالت الثبا ي الجدول)قيمة الثبات لالتساق الداخىلي بي 
ز
 (. 2ت للدراسة الحالية كما ف

 ( قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي  لمقياس مهارة اإلنصات2جدول )

 كرونباخ الفا المهارات الفرعية
إعادة االختبار -االختبار

سون(  )بي 

ي 
 0.85 0.89 الحضور الذهتز

الفهم واإلدراك لمعتز كالم المتحدث 

 ومغزاه

0.81 0.81 

 0.80 0.79 اغةإعادة الصي

 0.85 0.81 التلخيص

ي 
 0.86 0.89 االتصال غي  اللفطز

 0.83 0.84 الدرجة الكلية

ز )2يالحظ من الجدول ) (، كما 0.89 -0.79( ان قيم االتساق الداخىلي لمقياس اإلنصات قد تراوحت ما بي 

ز ) سون ما بي  قيم معامل ثبات االتساق ( وبلغت الدرجة الكلية ل0.86 –0.80تراوحت قيم معامالت ارتباط بي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز ) 0.84الداخىلي ) ز التطبيقي  سون بي  ( وتعتي  هذه القيم مناسبة 0.83(، والدرجة الكلية لفيم معامل ارتباط بي 

 ألغراض هذه الدراسة. 

صص للمواقف  مقياس الدافعية للتعلم:   –
ُ
استخدمت الباحثة مقياس دافعية التعلم المدرسي الذي خ

ي يواجهها 
ي دراسته التعليمية الت 

ز
ي المدرسة والذي قام بوضعه األستاذ الدكتور يوسف قطامي ف

ز
الطالب ف

ي مدينة عمان , 
ز
ي لدى طلبة الصف العارسر ف

( والذي بدوره قام باالستعانة بمقياس  1992)الدافعية للتعلم الصقز

( لدافعية 1969( ومقياس ) راسيل ,  1984الدافع للتعلم المدرسي الذي طَوره كل من ) كوزيكي وانتوستل , 

ي صورته األولية )
ز
له األستاذ الدكتور قطامي سنة 60التعلم .حيث تضمن المقياس ف

َ
حيث  1992( عبارة , ثم عد

ي المقياس يحتوي عىل )24قام بسحب )
( عبارة تَم عرضها عىل أساتذة علم النفس بالجامعة 36( عبارة وبق 

ز من األردنية وأخذ آراءهم حول صالحيتها لقياس الدافعية ل لتعلم . ولدى عرض هذا المقياس عىل المحكمي 

ز لمعرفة مدى مناسبته لتحقيق أهداف بويي 
 أساتذة الجامعات والي 

ي 20الدراسة الحالية تم سحب بعض العبارات وإضافة عبارات أخرى ليصبح المقياس يحتوي عىل )
ز
( عبارة ف

 صورته النهائية 

ي بهدف تصنيفاستخدمت الباحثة تحديد الهدف من المقياس :  -
 مقياس الدافعية للتعلم أعاله كمتغي  تصنيقز

 لدافعيتهَن للتعلم ) دافعية مرتفعة ، ودافعية منخفضة( والكشف عن مدى تأثي   -عينة الدراسة  -الطالبات 
ً
تبعا

ي المتغي  التابع ) مهارة اإلنصات( . 
ز
ي ف

 هذا المتغي  التصنيقز

ل قامت الباحثة بصي صياغة عبارات المقياس :  -
َ
ي تفض

حات الت  ي ضوء المعايي  والمقي 
ز
اغة عبارات المقياس ف

ي الرد عىل خطاب التحكيم حيث تم صياغة )
ز
ي 20المحكمون المختصون باإلشارة إليها ف

ز
( عبارة للمقياس ف

 صورته النهائية . 

التعلم تم التحقق من  صدق محتوى أدوات الدراسة لكل من اإلنصات , والدافعية نحو صدق أدوات الدراسة: 

ي مجال علم النفس 
ز
ز ف ز من األساتذة المتخصصي  ة محكمي  من خالل عرضها عىل لجنة تحكيم تضم عرسر

بية اإلسالمية. حيث تم إجراء التعديالت الالزمة عىل أدوات  بوي، والمناه  والتدريس، وطرق تدريس الي  الي 

ز .  ي ضوء المالحظات الواردة من السادة المحكمي 
ز
 الدراسة ف

تم التأكد من ثبات مقياس مهارة اإلنصات باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار  الدراسة:  ثبات أدوات

(Test- Retest)20مكونة من) -من غي  أفراد الدراسة -، وذلك من خالل تطبيقه عىل عينة استطالعية 
ً
( طالبة

, ثم إعادة تطبيق األداة عىل المجموعة ذاته ي مقداره أسبوعانمن طالبات الصف العارسر األساسي
، ا بفاصل زمتز

ز )  ز التطبيقي  سون بي  (، كما تم استخدام معامل )كرونباخ ألفا( Personومن ثم حساب معامل االرتباط بي 

ز الفقرات لغاية دالالت الثبات للدراسة الحالية. والجدول رقم ) ( 3لحساب قيمة الثبات لالتساق الداخىلي بي 

ز قيم معامالت الثبات لمق  ياس مهارة اإلنصات . أدناه يبي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي  لمقياس مهارة اإلنصات3جدول )

 كرونباخ الفا المهارات الفرعية
إعادة االختبار -االختبار

سون(  )بي 

ي 
 0.85 0.89 الحضور الذهتز

الفهم واإلدراك لمعتز كالم المتحدث 

 ومغزاه

0.81 0.81 

 0.80 0.79 إعادة الصياغة

  0.85 0.81 تلخيصال

ي 
 0.86 0.89 االتصال غي  اللفطز

 0.83 0.84 الدرجة الكلية

ز )3يالحظ من الجدول ) (، كما 0.89 -0.79( ان قيم االتساق الداخىلي لمقياس اإلنصات قد تراوحت ما بي 

ز ) سون ما بي  التساق ( وبلغت الدرجة الكلية لقيم معامل ثبات ا0.86 –0.80تراوحت قيم معامالت ارتباط بي 

ز ) 0.84الداخىلي ) ز التطبيقي  سون بي  ( وتعتي  هذه القيم مناسبة 0.83(، والدرجة الكلية لفيم معامل ارتباط بي 

 ألغراض هذه الدراسة. 

كما تم التحقق من ثبات مقياس الدافعية بالصورة ذاتها أعاله حيث بلغ معامل الثبات الكىلي لالتساق الداخىلي 

ز الفقرات ) سون (، وقيمة م0.91بي  ي باستخدام معامل ارتباط بي 
ز األول والثائز ز التطبيقي  عامل االرتباط بي 

(0.88 . ) 

 ( قيم معامالت الثبات لمقياس دافعية التعلم  4جدول ) 

عدد  االتساق الداخىلي  ثبات اإلعادة المقياس
 الفقرات

 20 0.91 0.88 مقياس دافعية التعلم

اس مهارة اإلنصات ومقياس الدافعية للتعلم ( بصورتهما النهائية، مما سبق يمكن اعتبار أدوات الدراسة )مقي

 يتمتعان بدالالت صدق وثبات كافية ألغراض الدراسة الحالية . 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للدراسة ويشمل :    التصميم التجريب 

 تهدف الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس واألسئلة الفرعية لها  تحديد الهدف من الدراسة :  

ات هي :  ات الدراسة : تحديد متغت    اشتملت الدراسة الحالية عىل عدد من المتغي 

 ويشمل طريقة التدريس ولها مستويان :   : Independent Variable) المتغت  المستقل )  –

اتيجية التدريسية المطورة ) طريقة التدريس باستخدام النموذج التوليدي ( والطريقة االعتيادية المعتمدة   االسي 

ي الغا
ز
ة. ف  لب عىل أسلوب اإللقاء والمحاضز

 مهارة اإلنصات  ( :  : (Dependent Variableالمتغت  التابع     –

ي :   –
 الدافعية للتعلم  المتغت  التصنيف 

ز :  تحديد منهج الدراسة :   ز متكافئتي  ي لمجموعتي  اتبعت الباحثة المنه  القائم عىل التصميم شبه التجريت 

  المجموعة األوىل تجريبية : 
ُ
اتيجية التدريس المطورة( د مجموعة والَرست باستخدام النموذج التوليدي) اسي 

اتيجية  الثانية ضابطة :  َرست بالطريقة االعتيادية .وذلك لقياس أداء عينة الدراسة قبل وبعد تطبيقها لالسي 
ُ
د

 التدريسية المطورة  . 

ي حصلت عل
 القبىلي والبعدي المعالجة اإلحصائية: قامت الباحثة بإدخال البيانات الت 

ز يها من القياسي 

 باستخدام برنام  )
ً
ز التجريبية والضابطة ، والعمل عىل معالجتها حاسوبيا ( للتوصل إىل النتائ  SPSSللمجموعتي 

ي 
ز
ي ضوئها . وكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة ف

ز
حة ف ، ومناقشتها بصورة علمية ، وتقديم التوصيات المقي 

  : معالجة البيانات كما يىلي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات عىل أداة الدراسة الكلية وعىل كل مجال من  -

 بإجراء 
ً
ات التابعة )مجاالت الدراسة ، متبوعا ك متعدد المتغي 

( للكشف عن MANCOVAتحليل التباين المشي 

 هريةجوهرية الفروق الظا

عزى  (  (η2 Eta Square مرب  ع ايتا -
ُ
ي يمكن أن ت

ي مهارة اإلنصات الت 
ز
( ف لحساب نسبة التباين )حجم التأثي 

اتيجية التدريسية المطورة وفق النظرية البنائية االجتماعية ) النموذج التوليدي (   لالسي 

 نتائ  الدراسة ومناقشتها 

اتيجية تدريس قائمة عىل النظرية البنائية االجت تعلم ماعية ) نموذج الهدفت هذه الدراسة إىل تطوير اسي 

ي 
ز
ي األردن ، ف

ز
ي تنمية مهارة اإلنصات لدى طالبات الصف العارسر األساسي ف

ز
التوليدي ( ، والتعرف إىل فاعليتها ف

 ألسئلتها . 
ً
 ضوء دافعيتهَن نحو التعلم . وسوف يتم عرض النتائ  ومناقشتها تبعا
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

≥  αت داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النتائ  المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: هل توجد فروق ذا

ي مستوى مهارة اإلنصات لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إىل ا0.05
ز
اتيجية التدريس المطورة وفق النظري( ف ة سي 

نام  االعتيادي(؟البنائية االجتماعية )النموذج التوليدي   / الي 

واالنحرافات المعيارّية ألداء طالبات الصف العارسر لإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخراج المتوّسطات الحسابية، 

َرست 
ُ
ي د

 القبىلي والبعدي لمقياس مهارة اإلنصات بحسب المجموعة )التجريبية الت 
ز ي التطبيقي 

ز
األساسي ف

َرست بالطريقة االعتيادية . 
ُ
ي د

اتيجية التدريس الُمطَورة وفق النموذج التوليدي/ والضابطة الت   باسي 

الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عل مقياس مهارة ( المتوسطات 5جدول )

 اإلنصات بحسب المجموعة ) التجريبية / الضابطة (

 العدد المجموعة المهارات الفرعية

 ّ  البعديّ  القبىلي

المتوّسط 

 ّ ي  الحسائ 

االنحراف 

 المعياريّ 

المتوّسط 

 ّ ي  الحسائ 

االنحراف 

 المعياريّ 

ي 
 الحضور الذهتز

جريبّيةا
ّ
 27. 2.62 31. 2.27 32 لت

ابطة
ّ
 20. 2.22 21. 2.16 30 الض

الفهم واإلدراك لمعتز كالم المتحدث 

 ومغزاه

جريبّية
ّ
 29. 2.58 25. 2.28 32 الت

ابطة
ّ
 31. 2.19 23. 2.19 30 الض

إعادة الصياغة/االستفسار 

 واالستيضاح

جريبّية
ّ
 22. 2.68 34. 2.26 32 الت

ابطة
ّ
 26. 2.17 28. 2.17 30 الض

 التلخيص
جريبّية

ّ
 25. 2.67 35. 2.20 32 الت

ابطة
ّ
 34. 2.22 31. 2.21 30 الض

/االستجابة  ي
االتصال غي  اللفطز

 للمشاعر

 45. 2.53 35. 2.39 32 التجريبية

 33. 2.25 26. 2.23 30 الضابطة

 الدرجة الكلية لالختبار
 21. 2.62 25. 2.27 32 التجريبية

 17. 2.21 17. 2.18 30 الضابطة

ز نتائ  الجدول ) جريبّية 5تبي ّ
ّ
ز الت ز أفراد المجموعتي  ي المتوّسطات الحسابّية بي 

ز
( وجود فروق ظاهرّية ف

جريبّية قد ارتفع بشكل 
ّ
ّ لعالمات المجموعة الت ي ابطة عىل مهارة اإلنصات، إذ ُيالحظ أن المتوّسط الحسائ 

ّ
والض
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ّ ي ابطة عىل االختبار البعدّي، حيث بلغ ملحوظ مقارنة مع المتوّسط الحسائ 
ّ
لعالمات أفراد المجموعة الض

ّ للدرجة الكلية الختبار مهارة اإلنصات البعدّي ) ي ه 2.62المتوّسط الحسائ  ( للمجموعة التجريبية، بينما بلغ نظي 

اع حظ ارتف( كذلك الحال بالنسبة لجميع المهارات الفرعية لمقياس اإلنصات ، إذ يال 2.21للمجموعة الضابطة )

المتوسطات الحسابية للتطبيق البعدي للمجموعة التجريبية مقارنة مع المجموعة الضابطة مما يؤكد ارتقاء 

مستوى مهارة اإلنصات لدى أفراد المجموعة التجريبية من طالبات الصف العارسر األساسي بعد التدريس 

ي مهارة اإلنصات لدى الطالبات باستخدام النموذج التوليدي , وهذا يشي  إىل قدرة النموذج عىل 
ز
إحداث نمو ف

ا، تّم  ز المتوّسطات الحسابّية دالة إحصائيًّ وبشكل ملحوظ . ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرّية بي 

ك  باين الُمشي 
ّ
 ( ُيظهر نتائ  هذا التحليل : 6، والجدول )(MANCOVA)استخراج تحليل الت

باين المُ 6جدول )
ّ
ك )( نتائج تحليل الت ( للفروق بي   متوّسطات درجات MANCOVAشتر

راسة عل مقياس مهارةاإلنصات البعدي
ّ
ي الد

 مجموعبر

مصدر 

باين
ّ
 الت

المهارات 

 الفرعية

مجموع 

 المرّبعات

درجات 

 الحرّية

متوّسط 

 المرّبعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

اللة
ّ
 الد

مرب  ع 

 ايتا

طبيق 
ّ
الت

 ّ القبىلي

لمقياس 

مهارة 

 االنصات

الحضور 

ي 
 الذهتز

.219 1 .219 3.985 .051  

الفهم واالدراك 

لمعتز كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

.698 1 .698 8.899 .004  

  045. 4.181 227. 1 227. إعادة الصياغة

  015. 6.220 508. 1 508. التلخيص

االتصال غي  

ي 
 اللفطز

.443 1 .443 2.935 .092  

رجة الكلّية
ّ
  001. 13.058 389. 1 389. الد

جموعةالم  

الحضور 

ي 
 الذهتز

2.096 1 2.096 38.134 .000 .393 

الفهم واالدراك 

لمعتز كالم 

1.803 1 1.803 22.998 .000 .280 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المتحدث 

 ومغزاه

 512. 000. 61.982 3.368 1 3.368 إعادة الصياغة

 348. 000. 31.481 2.572 1 2.572 التلخيص

االتصال غي  

ي 
 اللفطز

.871 1 .871 5.773 .019 .089 

رجة الكلّية
ّ
 545. 000. 70.766 2.110 1 2.110 الد

 الخطأ

الحضور 

ي 
 الذهتز

3.244 59 .055       

الفهم واالدراك 

لمعتز كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

4.626 59 .078       

       054. 59 3.206 إعادة الصياغة

       082. 59 4.820 التلخيص

االتصال غي  

ي 
 اللفطز

8.901 59 .151       

رجة الكلّية
ّ
       030. 59 1.759 الد

 الكىلي 

الحضور 

ي 
 الذهتز

371.290 62         

الفهم واالدراك 

لمعتز كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

361.980 62         

         62 374.568 إعادة الصياغة

         62 381.778 التلخيص
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

سبة للمجموعة 6(. وتشي  نتائ  الجدول )α  ≤0.05*الفرق دال إحصائّيا عند مستوى )
ّ
( أن قيمة )ف( بالن

ا عند )70.766بلغت ) ة إحصائيًّ
ّ
ز المتوسطات الحسابية دالة  α  ≤0.05( وهي دال (، كما كانت الفروق بي 

ي االرتقاء إحصائيا لجميع المهارات الفرعي
ز
اتيجية التدريس الُمطَورة وفق النموذج التوليدي ف ة. وهذا يؤكد أثر اسي 

بية اإلسالمية . ولمعرفة عائدية  ي مبحث الي 
ز
ي مهارة اإلنصات ف

ز
بمستوى أداء طالبات الصف العارسر األساسي ف

ي نتائ  الطالبات عىل مقياس مهارة اإلنصات البعدي بحسب المجموعة تّم استخ
ز
ات راج المتوّسطالفروق ف

ي الجدول)
ز
ي الدراسة كما ف

ي مجموعت 
ز
لة واألخطاء المعيارّية لدرجات الطالبات ف

ّ
 (7الحسابية الُمعد

ة ألداء طالبات الصف العاشر 7جدول )
ّ
( المتوّسطات الحسابّية المعدلة واألخطاء المعياري

 األسايي عل مقياس مهارةاإلنصات البعديّ 

 المجموعة المهارات الفرعية

لمتوّسطات ا

الحسابّية 

لة
َ
 المعد

الخطأ 

 المعياريّ 

ي 
 الحضور الذهتز

 042. 2.61 تجريبية

 043. 2.23 ضابطة

 الفهم واالدراك لمعتز كالم المتحدث ومغزاه
 050. 2.56 تجريبية

 052. 2.21 ضابطة

 إعادة الصياغة
 042. 2.67 تجريبية

 043. 2.19 ضابطة

 التلخيص
 051. 2.66 تجريبية

 053. 2.24 بطةضا

 

ي 
 االتصال غي  اللفطز

 069. 2.51 تجريبية

 072. 2.27 ضابطة

 

 الدرجة الكلية

 031. 2.60 تجريبية

 032. 2.23 ضابطة

االتصال غي  

ي 
 اللفطز

366.571 62         

رجة الكلّية
ّ
         62 368.305 الد
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

رجة الكلّية للمجموعة التجريبية  أعىل منه 7ُيالحظ من نتائ  الجدول )
ّ
ل للد

ّ
ّ الُمعد ي (، أن المتوّسط الحسائ 

ي )2.60ته )للمجموعة الضابطة حيث بلغت قيم ( 2.23( للمجموعة التجريبية، بينما بلغ المتوسط الحسائ 

للمجموعة الضابطة، كذلك ُيالحظ من الجدول أن المتوّسطات الحسابّية للمجموعة التجريبّية أعىل منها 

. مما ُيشي  إىل وجود أثر  ابطة لجميع المهارات الفرعية، وذلك بعد سحب أثر االختبار القبىلي
ّ
للمجموعة للض

ي اختبار مهارة اإلنصات البعدي. 
ز
لبة ف

ّ
 للنموذج التوليدي عىل أداء الط

اتيجية التدريس الُمطَورة وفق النموذج التوليدي تم استخراج مرب  ع إيتا، حيث  وللكشف عن حجم األثر السي 

ي  ( من التباين%54.5( األمر الذي ُيشي  إىل أن ما نسبته )0.545بلغت قيمة مرب  ع إيتا للدرجة الكلية )
ز
الكىلي ف

ي التباين غي  مفرس، 
 
اتيجية التدريس الُمطَورة وفق النموذج التوليدي ، بينما باف مهارة اإلنصات يمكن عزوه السي 

ز ) ( وهذه 0.512(  و )0.089وقد ُيعزى إىل عوامل أخرى. كما تراوحت قيم مرب  ع إيتا للمهارات الفرعية ما بي 

 إىل حجم أثر كبي  وبالتاىلي 
ً
ي تنمية المهارات الفرعية لإلنالقيم تشي  أيضا

ز
ة للنموذج التوليدي ف  صات.  فاعلية كبي 

 : ي
 
ي  α  ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) النتائج المتعلقة بالسؤال الثان

ز
(  ف

اتيجية التدريس الُمطورة وفق ا ز )اسي  عزى للتفاعل بي 
ُ
نموذج لمستوى مهارة اإلنصات لدى أفراد الدراسة ت

ز مستوى الدافعية نحو التعلم )مرتفع/ منخفض ( ؟   التوليدي/  الطريقة االعتيادية ( وبي 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عىل مقياس 

 (عية للتعلم )مرتفع / منخفضمهارة االنصات البعدي بحسب المجموعة )تجريبية / ضابطة( ومستوى الداف

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عل مقياس 8جدول )

 للتعلم بحسب المجموعة/ ومستوى الدافعيةمهارة االنصات البعدي 

 

المهارات 

 الفرعية

 المجموعة
مستوى 

 الدافعية
 العدد

 ّ  البعديّ  القبىلي

المتوّسط 

 ّ ي  الحسائ 

االنحراف 

 المعياريّ 

المتوّسط 

 ّ ي  الحسائ 

االنحراف 

 المعياريّ 

 

 

الحضور 

ي 
 الذهتز

 تجريبية

 0.20 2.69 37. 2.26 15 منخفض

 0.31 2.56 26. 2.29 17 مرتفع

 0.27 2.62 31. 2.27 32 المجموع

 ضابطة

 0.24 2.24 20. 2.08 17 منخفض

 0.15 2.19 18. 2.25 13 مرتفع

 0.20 2.22 21. 2.16 30 المجموع



  
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – حزيران  – 15                                                                 (   -  97 67) ص:  لرابعالبحث ا –الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

85 
اتيجية تدريس ُمطَورة وفق النظرية البنائية االجتماعية                           شمس الدين بية االسالميةفاعلية استر ي تنمية مهارة اإلنصات لدى طالبات الصف العاشر اال  بمبحث التر
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

الفهم 

واإلدراك 

لمعتز  

كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

 تجريبية

 0.21 2.59 23. 2.24 15 منخفض

 0.35 2.58 27. 2.31 17 مرتفع

 0.29 2.58 25. 2.28 32 المجموع

 ضابطة

 0.37 2.21 26. 2.15 17 منخفض

 0.23 2.15 17. 2.25 13 مرتفع

 المجموع
30 

2.19 .23 2.19 0.31 

 

 

إعادة 

 الصياغة

 تجريبية

 0.21 2.69 21. 2.69 15 منخفض

 0.24 2.67 24. 2.67 17 مرتفع

 0.22 2.68 22. 2.68 32 المجموع

 ضابطة

 0.29 2.18 29. 2.18 17 منخفض

 0.22 2.17 22. 2.17 13 مرتفع

 0.26 2.17 26. 2.17 30 المجموع

 

 

 التلخيص

 

 

 

 

 

 تجريبية

 0.22 2.74 37. 2.14 15 منخفض

 0.27 2.61 33. 2.26 17 مرتفع

 0.25 2.67 35. 2.20 32 المجموع

 ضابطة

 0.41 2.19 39. 2.17 17 منخفض

 0.24 2.26 17. 2.26 13 مرتفع

 المجموع

30 

2.21 .31 2.22 0.34 

االتصال 

غي  

ي 
 اللفطز

 تجريبية

 0.51 2.52 51. 2.52 15 منخفض

 0.40 2.54 40. 2.54 17 مرتفع

 0.45 2.53 45. 2.53 32 المجموع
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 سايي ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة عىل مهارة اإلنصات 8يالحظ من الجدول ) ( وجود فروق ظاهرية بي 

ة ية للتعلم )مرتفع/منخفض(، فعىل الدرجباختالف المجموعة )تجريبية / ضابطة(، وباختالف مستوى الدافع
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ّ
ي للتطبيق البعد الكلية يالحظ من الجدول أن المتوسط الحسائ 
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 التطبيق البعدي

الحضور 

ي 
 الذهتز

.271 1 0.271 5.099 0.028  

الفهم 

واإلدراك 

لمعتز كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

.753 1 0.753 9.444 0.003  
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

االستفسار 

 واالستيضاح
.237 1 0.237 4.227 0.044  
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ي 
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 المجموعة

الحضور 

ي 
 الذهتز

2.157 1 2.157 40.574 0.000 .416 

الفهم 

واإلدراك 

لمعتز كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

1.849 1 1.849 23.195 0.000 .289 

االستفسار 

 واالستيضاح
3.407 1 3.407 60.738 0.000 .516 

 357. 0.000 31.617 2.575 1 2.575 التلخيص

االتصال غي  

ي 
 اللفطز

.838 1 0.838 5.393 0.024 .086 

 555. 0.000 70.990 2.128 1 2.128 الدرجة الكلية

 

 

 مستوى الدافعية

الحضور 

ي 
 الذهتز

.186 1 .186 3.501 0.066 .058 

الفهم 

واإلدراك 

لمعتز كالم 

المتحدث 

 ومغزاه

.067 1 .067 0.844 0.362 .015 

االستفسار 

 واالستيضاح
.017 1 .017 0.295 0.589 .005 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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الفهم 
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 ومغزاه
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االستفسار 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
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ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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     61 4.772 الدرجة

( وهي غي  دالة احصائيا 1.265( ان قيمة "ف" بالنسبة للدرجة الكلية للدافعية قد بلغت )9ظ من الجدول)يالح

(، كما تشي  نتائ  الجدول إىل أن قيم "ف" بالنسبة للمهارات كافة  كانت غي  دالة  α  ≤0.05عند مستوى )

ز المجموعة α  ≤0.05إحصائيا عند مستوى ) ومستوى الدافعية، فقد بلغت قيمة  (،  أما بالنسبة للتفاعل بي 

 عند مستوى )0.360"ف" للدرجة الكلية )
ً
(، األمر الذي يشي  إىل عدم وجود  α  ≤0.05(  وهي غي  دالة احصائيا

ي مستوى مهارة اإلنصات لدى أفراد الدراسة  α  ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ز
(، ف

اتيجي ز )اسي  عزى للتفاعل بي 
ُ
ز مستوى ت ة التدريس الُمطَورة وفق النموذج التوليدي /الطريقة االعتيادية( وبي 

 الدافعية نحو التعلم )مرتفع/ منخفض(. 

 اإلستنتاجات : 

ي توصلت اليها الدراسة الحالية يمكن استنتاج ما يلي : 
ي ضوء النتيجة البر

 
 ف

ي زيعدم اكتمال الصورة لدى معلمينا فيما يتعلق بالنماذج التدريس  -
ز
ي من شأنها أن تساهم ف

ادة ية الحديثة الت 

ي 
ز
وتطوير مخزون أبنائنا الطلبة من الكفايات المهارية ، واألخالقية إىل جانب كفاياتهم المعرفية،  كما هو الحال ف

 أفضل للتعلم،  ومساحة أكي  للتعبي  عن احتياجاتهم التعليمية،  
ً
نموذج التعلم التوليدي الذي يوفر للطلبة فرصا

ي حصدتها الدراسة الحالية . ب
 دليل النتائ  الت 

بية  - ي تدريس مبحث الي 
ز
ي وفاعليته وتفوقه عىل الطريقة االعتيادية ف ه االيجائ  أثبت النموذج التوليدي تأثي 

   اإلسالمية

ي جميع مراحله قدرته عىل إبراز أهمية اإلنصات كفن وكمهارة من مهارات االتصال  -
ز
أثبت النموذج التوليدي ف

 
ً
ز الطالبة خالل مراحله من الفهم والتحليل والتفسي  وصوال ي  –االجتماغي مع اآلخرين من خالل تمكي 

ز
 نهاية ف

إىل مرحلة تقويم المعرفة المستهدفة المتمثلة بتقويم ما توصلت إليه الطالبة من معارف ومفاهيم  –المطاف 

 جديدة، وإبداء رأيها فيها وإصدار الحكم عليها . 

 قدرته عىل توفي  بيئة نفسية آمنة للطالبة مما يشعرها كما أثبت ا  -
ً
لنموذج التوليدي بجميع مراحله أيضا

ي تنمية ثقتها بنفسها، وبقدراتها عىل إيجاد حلول لمشكالتها اليومية عن 
ز
ام واالهتمام، ومما قد يسهم ف باالحي 

ل من الهاشىمي والعزاوي المشار طريق تمثل مهارة اإلنصات كوسيلة فعالة للتعلم وهذا ينسجم مع ما ذكره ك

ي السبعان )
ز
 عىل إغناء مفرداته ، 2014اليهما ف

ً
ا ( " من أن توافر فرص االستماع المتنوعة للتلميذ تساعده كثي 

ه، والتفاعل معه " ص ي فهم معتز الكالم، وتفسي 
ز
 .  45وتنامي إمكاناته ف

 يمكن القول أن النموذج التوليدي بجميع مراحله است -
ً
ا ة طاع أن يثبت قدرته عىل إختيار الطريقة المناسبوأخي 

والوقت المناسب لنقل المعرفة المستهدفة للطالبة باستخدام قنوات اتصال مناسبة كمهارة اإلنصات، مما أدى 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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ز
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ز
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اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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 إال انفجار ف
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ي حد
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للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 . 123عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ، األردن : ص

ي االجتماغي وأثره عىل التحصيل وتنمية 2001السيد، أحمد )
(، استخدام برنام  قائم عىل نموذج التعلم البنائ 

. دار المنظومة، ع)بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخام ي
 .  38-12(، ص73س االبتدائ 

، كريم ) ز للنرسر والتوزي    ع، ص1(، الشخصية الساحرة، )ط2009الشاذىلي  .  84(، المنصورة: دار اليقي 

ع، رياض ) ي مهارات التواصل 2013الرسر
ز
(، فاعلية استخدام أنموذج التعلم التوليدي لتدريس مادة الرياضيات ف

ي والتفكي  المنظومي 
 168 -139(: ص53لدى طالب المرحلة المتوسطة. مجلة الفتح، ع)الرياضز

http://www.almoslim.net/node/83109
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )
ي تحصيل طالب الصف 2006الشطناوي، عصام والعبيدي، هائز

ز
ي ف

ز للتعلم البنائ  (، أثر التدريس وفق نموذجي 

بوية، م ي الرياضيات، المجلة األردنية للعلوم الي 
ز
 . 218 -209(: ص 4، ع)2التاسع ف

ه ) ، أمي  ي اللغة العربية لدى 2010الشنطي
ز
(، أثر استخدام النشاط التمثيىلي لتنمية بعض مهارات االستماع ف

 . ز  تلميذات الصف الرابع بغزة، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطي 

، خالد ) ي عالج التصورات البدي2009ضهي 
ز
تيجية التعلم التوليدي ف اهيم لة لبعض المف(، أثر استخدام اسي 

 . ز ،رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي   الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي

ي أساليب التدريس "تربية إسالمية واجتماعية ولغة عربية" )ط1991عبيدات، سليمان )
ز
(، عمان: جمعية 1(، ف

 عمال المطابع التعاونية. 

ي تنمية التفكي  2006محمد )عفانه، عزو وأبو ملوح، 
ز
اتيجيات النظرية البنائية ف (، أثر استخدام بعض اسي 

ي الهندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة، رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة 
ز
المنظومي ف

 . ز  اإلسالمية، غزة، فلسطي 

 ية. (، حقيبة مهارات االتصال، االحساء:مركز التنمية البرسر 2009العقيل، محمد )

ي تنمية بعض عمليات العلم 2012الغامدي، فوزية )
ز
 للنظرية البنائية االجتماعية ف

ً
(،فعالية التدريس وفقا

ي مادة األحياء لطالب المرحلة الثانوية، أطروحة دكتوراه غي  منشورة، 
ز
ي والتحصيل ف

ز
ومهارات التفكي  فوق المعرف

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية. 

، أ ي . 4(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )ط1987بو نض )الفارائ  ز وت: دار العلم للماليي   (، بي 

ي بناء المفاهيم الجغرافية وأثرها عىل 2014الفرا، راوية )
ز
اتيجية التعلم التوليدي ف (،فاعلية توظيف إسي 

جامعة  التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة، رسالة ماجستي  غي  منشورة،

 . ز  األزهر،غزة، فلسطي 

، نايفه )  (, التعلم : أسسه ونظرياته وتطبيقاته ، القاهرة : دار المعرفة الجامعية. 2004قطامي

، يوسف ) ي مدينة عمان، مجلة دراسات، م1992قطامي
ز
ي لدى طلبة الصف العارسر ف

 20(، الدافعية للتعلم الصقز

 .  268 -ص222(: 2، ع)

، يوسف وعدس، عبد الرح . 1(. علم النفس العام،)ط2002من )قطامي  (، عمان: دار الفكر للطباعة والنرسر

ي ظالل القران، )ط1967قطب، سيد )
ز
. 1(، ف ي اث العرئ 

وت، لبنان: دار إحياء الي   (، بي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، عبد الواحد والساعدي، عمار) ي تحصيل طلبة الصف 2012الكبيسي
ز
(، أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي ف

ي المتوسط للم
بوية والنفسية، م الثائز  153-184(: 2، ع)13فاهيم الرياضية واستبقائها.مجلة العلوم الي 

اتيجية الدعائم التعليمية عىل التحصيل والتفكي  2014الكبيسي ،عبد الواحد وطه ، فائدة )
(، فاعلية اسي 

ي الرياضيات ، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والد
ز
بوية راسات الي  التفاعىلي لطالبات األول متوسط ف

 . 234-197(: 12، ع)3والنفسية، م

، احمد ) ي
ي تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم 2015الكيالئز

ز
ي ف

(، أثر النموذج التوليدي البنائ 

ز بن طالل .  ي مجلة الحسي 
ز
ي فعاليتهم الذاتية، بحث مقبول للنرسر ف

ز
 الفقهية وف

 (، البنائية االجتماعية2010مازن ، حسام ، )

 .hosammazen.blogspot.com/2009/05/2010_1401.html 

www.educ.uvic.ca/depts/snse/temporary/cntrct.htm. 

ي العربية للمرحلة األساسية الدنيا نم2009محمود، خوله )
وع مكتبت  ذج تطويري و ( . دراسة تقويمية لتنفيذ مرسر

 ، أطروحة دكتوراه غي  منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن . 

ي 2014المساعيد، أصالن والنتح، زياد )
ز
بوية ف (، تقدير الذات وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة كلية العلوم الي 

ات،مجلة المنارة، م ي ضوء بعض المتغي 
ز
 106 -79/ب(: ص2، ع)20جامعة ال البيت ف

ي اكتساب طلبة المرحلة المتوسطة للمفاهيم 2009عيوف، رافد )الم
ز
(، أثر التدريس وفق نظرية فيجوتسكي ف

بوية، م ي االداب والعلوم الي 
ز
. مجلة القادسية ف هم اإلبداغي  . 260 – 237(: ص2، ع)8الرياضية وتفكي 

ارات االستماع، بحث غي  (، مدى امتالك طلبة المرحلة االساسية لمه2010الناقة، صالح والعيد، ابراهيم )

 . ز بية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي 
 منشور، كلية الي 

ي تطوير 2011النمراوي ، زياد )
ز
ي تدريس الرياضيات ودورها ف

ز
ز للبنائية االجتماعية ف (، فاعلية تطبيق المعلمي 

ي األردن . دراسات العلوم ا
ز
ي لدى طلبة الصف السادس األساسي ف

بوية ، ممهارات االتصال الرياضز ( 7، ع ) 38لي 

 2326 -2314: ص 

بية اإلسالمية عىل التحصيل 2013النواجحة، أحالم ) ي تدريس الي 
ز
اتيجية التعلم التوليدي ف (، اثر استخدام إسي 

ي والتفكي  التأمىلي لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزه.  رسالة ماجستي  غي  منشورة ، الجامعة 
ز
المعرف

. اإلسالمية ،غزه، فلس ز  طي 

http://www.educ.uvic.ca/depts/snse/temporary/cntrct.htm
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن ,Thompson) (1996واالكتشافات 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي الدماغ أو الحبل الش
ز
ي األوعيةليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
 وكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخ TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
اصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة وعىل حسب ما ورد ف

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)  

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

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

ز
 إال انفجار ف

ز  ي األوعية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنت  السكتة الدماغية اليز

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

ي حد
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للسكتة  وث تورم الذي بدوره يؤديللدماغ، وجود الدم ف

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) 

ي تتشابه مع يوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جالن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
دا وتنتهي السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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