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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية لدى تلميذات  ةفاعلي [   تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  
 
ونية ف األلعاب التعليمية اإللكتر

 ] المتوسطةالمرحلة 

 

  تخصص تقنيات التعليم
 
  الستكمال متطلبات الحصول عىل درجة الماجستت  ف

وع بحن   مشر

   : باحثةإعداد ال
 عزة سالم حامد الجهن 

 المملكة العربية السعودية –جامعة الملك عبدالعزيز  –ماجستت  تقنيات التعليم 

اف  د. حنان محمد ربيع : إشر

  قسم تقنيات التعليم
 
 أستاذ مساعد ف

 م 2011 –ه  1432

 

 مستلخص البحث

ونية عىل تقياس فاعلية األلعاب التعليمة اإلىل إهدف البحث التاىلي  ي المادة اللغلكي 
ز
ية ة اإل نمية التحصيل ف ز نجلي 

ي مستوى تحص ،تلميذات المرحلة المتوسطةلدى 
ي تدئز

ز
ي المادتنحرص مشكلة البحث ف

ز
ة اللغة يل التلميذات ف

ية مما يتطلب تطبيق طرق حديثة وجددياإل  ز  ويستلزم ذلك األجابة عىل تساؤالت التالية : . ة لتنميتهنجلي 

ي يتم تنميتها بأستخدام األما المفاه -1
ي العاب التعليمة اإللكي  يم الت 

ز
يونية ف ز  ؟ةلمادة اللغة اإلنجلي 

ية لدى تلميذات المرحلة  -2 ز ونية لتنمية مفاهيم اللغة اإلنجلي 
ح لأللعاب التعليمة اإللكي  ما التصور المقي 

 ؟سطةالمتو 

ونية عىل تنمية التحصيل لدى تلميذات المرحلة الإما فعالية  -3 ي مستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 
ز
توسطة ف

ي ز  ؟ةمادة اللغة اإلنجلي 

ونية، إوقد  ي للوصول للمعاير الخاصة بتقويم تصميمات األلعاب التعلمية اإللكي 
تبع البحث المنهج الوصفز

ونية، وتكون مجتمع البحث من التلميذات  ي من خالل تطبيق ألعاب التعلمية إلكي  باإلضافة للمنهج شبه التجريت 
ي المملكة العربية السعودية، بينما تكونت

ز
ي من  المرحلة المتوسطة ف

تلميذة من  72عينة البحث العشوائ 
؛ تجريبة وضابطة، وتوصلت ا ز نتائج إىل لتلميذات الصف األول المتوسط بجدة الموزعة بالتساوي عىل مجوعتي 

ز التجريبية  0.05إحصائية عند مستوى  وجود فروق ذات داللة ز متوسطي درجات تالميذ المجموعتي  بي 
ي االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ز
ز  0.05والضابطة ف بي 

ي االختبار القبىلي والبعدي لصالح اإل 
ز
، وقد قدمت ختبار البعديمتوسطي الدرجات تالميذ المجموعة التجريبية ف

ي ضوء ذلك ة منالباحثة مجموع
ز
حات ف  . التوصيات والمقي 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Abstract :    

The research aims to measure the effectiveness of the instructional electronic games on academic 

achievement in English course for the pupils of Intermediate stage. The research problem is mainly the 

low level of the pupils’ academic achievement in English subject which requires new and modern 

strategy to develop it.  The research answered the following questions : 

1- What are the concepts that need to be developed through using the instructional electronic games in 

English subject? 

 2- What is the proposed vision   for the instructional electronic games used to develop the English 

language’s concepts for the pupils of the Intermediate stage ? 

3- What is the effectiveness of the instructional electronic games on academic achievement in English 

for the pupils of Intermediate stage? 

The research followed the descriptive method with the addition of a quasi-experimental methodology 

in applying the instructional electronic games. The sample consisted of 72 pupils equally divided 

equally into two. The study came to some results as there are stascal differences at the level 0.05 

among the average of the pupils of the controlled and experimental groups in the posttest for the sake 

of the experimental group. Also, there are statistical differences at the level 0.05 among the average of 

the pupils of the experimental group in the pre and post test for the sake of the posttest.  In the light of 

the research findings of the result, the researcher provided the some recommendations and some 

suggestions. 

 الفصل األول 

 للبحث اإلطار العام

 المقدمة: 

يعتي  التالميذ أمل الغد، وهم الوسيلة لتحقيق مستقبل أفضل، فاالهتمام برعايتهم وتنشأتهم أمر حيوي تتحدد 
ي والوصول لجيل واغي 

 
ز البحث عن كل ما يمكنه الرف بويي 

ي ضوئه معالم المستقبل؛ لذلك كان جل اهتمام الي 
ز
ف

بويون عىل تقديم قادر عىل رفع مستوى وطنه ليواكب تطورات  العالم؛ ولكي يقبل التالميذ عىل العلم حرص الي 
ز تلك الوسائل التعلم ونالوسائل التعلمية المبسطة والمحببة لهم، ومن بي  .ركز يةية األلعاب التعلمية اإللكي 

بويون عىل  ي بيئة خصبة تساعد ستخدام التعلم باللعب؛ نإالعلماء والي 
ز
وفره األلعاب ف

ُ
 لما قد ت

ً
ي ظرا

ز
 نمو، ف

ي جو واقغي قريب من مدارك التالميذ الحسية، مما 
ز
وتستثي  الدافعية للتعلم، وتحث عىل التفاعل النشط ف

 عىل التعلم ) الحيلة ،
ً
أن اللعب يزود األطفال (Watson) (، وذكر "واطسون" 21، ص2003يجعلهم اكير اقباال

، وشدد "برونر"  ي
ز
ة الملموسة للمتعلم وممارسته ولعبه  (Bruner)بطريقة أفضل للتفاعل مع البية ف عىل الخي 
ز رأى بياجي ي حي 

ز
  (Piaget) هبالمواد التعليمية، ف

ً
 عن تطور الطفل متطلبا

ً
ا ي اللعب تعبي 

ز
 لهف

ً
 . أساسيا

وكنتيجة للتغي  الرسي    ع الذي شاهدة العالم اليوم بدء مفهوم اللعب يتغي  عند األطفال؛  ،(2007) قنديل وبدوي،
ي لعب األطفال، وجاءت أجيال عديدة من ألعاب الفيديو وألعاب الحواسيب نتيجة فدخلت آالت 

ز
مستحدثة ف

 إىل األلعاب 
ً
ي احتلت الحياة بكل تفاصيلها، وانتفل اهتمام الصغار بال والكبار أيضا

للطفرة المعلوماتية الت 



   
   

                                                        جلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                            الم  
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   - 236 177) ص: تاسع الالبحث  – الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

179 

   
ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بدأت تجذبهم
ونية الت  ز منذ سن الثالثة ) اإللكي  ي هذه األلعاب 23، ص  2008الشحروري، من كل الجنسي 

(، ففز
اته الباعثة عىل الرسور والمتعة، خاصة أن الفرد ال  يميل األفراد إىل خلق عالم من الوهم والخيال يمارس فيه خي 

ي الحاسوب لكي يتمكن من اللعب، األ 
ز
ي اللعبيحتاج إىل معرفة عالية ف

ز
ي ساعات طويلة ف

 مر الذي يجعله يقضز
 (Mulligan&Patrovsky, 2003). ر دون أن يشع

ي بادئ األمر تهدف 
ز
ونية ف  أل اطفل وإمتاعة؛ لذلك تهافت عليها الىل تسلية إلقد كانت األلعاب اإللكي 

ً
طفال وأيضا

ي هذا المجال ق
ز
ي الرائدة ف

كة سوئز ز أن رسر ي أمريكا تبي 
ز
ي دراسة ف

ائها، ففز حققت  د الشباب؛ وضفوا األموال لرسر
 ، بلغت حواىلي 

ً
  10 أرباحا

ً
ي سنة واحدة، وتقريبا

ز
ز من سن  %70بليون دوالر ف سنوات فما  6من جميع األمريكيي 

ائط ألعاب  22مليون شخص لديهم هذه األلعاب، وقد تم بيع أكير من  145فوق أي حواىلي  مليون كمبيوتر ورسر
(Saltzman,2006,p28-29) ة من لعبهم من بهذه األلعاب لذلك  اد، ونتيجةيميلون للعدوانية والعن؛ ولكن بعد في 

؛ ألنها غي  تعليمية وغي  مفيدة. )  (Norcia,2010يقل مستواهم التحصيىلي

 لهذا اإل 
ً
تبة من هدر الفرد نتشار الواسع إل ونظرا ونية من الجهة والخوف من اآلثار المي  ستخدام األلعاب اإللكي 

ورية توظيف هذه األلعاب بما يخدم العملية التعليمية، خاصة  بويون ضز وقته عليها بدون فائدة مرجوة؛ رأى الي 
بية هي تقديمه كمساعد تعليىمي )إوأن من أوىل  ي مجال الي 

ز
ي دراسة Pesso,2002ستخدامات الحاسوب ف

(، ففز
ي مجال 2002ونق وسيو )لش

ز
ت جميع أوجه الحياة الخاصة ف ز ذكر أن التطورات التقنية للحاسوب قد غي  ( بالصي 

ي مجال التعليم، مما ساعد 
ز
ي مجال التقنية والثانية ف

ز
ز األوىل ف التعليم والتعلم؛ لذلك يشهد العرص الحديث ثورتي 

ونية،  ي التعليم. عىل ظهور األلعاب التعليمية اإللكي 
ز
ونية ف ي توظف التقنية اإللكي 

 الت 

ونيةب األلعاك التل توظيفال إنیة ما هي روإللكتالتعلیمیة ا إن األلعاب ب سیوالحب العاو وأیدلفیب العان أم إللكي 
 في تصمیمهاددة لمحر المعاییاعیاً  فیها رامدد مح تعليىمي دف مة هدلخت نرإلنتا أو 

 (2003, Crawford ونتيجة لذلك كان هناك .)ونية خهتمام كبي  نحو دمج األلعاب التعليمية إ اصة التقنية اإللكي 
ز تلك األلعاب اإللكي  بعد اإل  ونية  لتعلیمیةونية؛ األلعاب انتشار الواسع للحواسيب، ومن بي  ي  المحوسبةاإللكي 

 الت 
فع ر دعنص لللعبة یمثافي وز فالف، یةكولسلایة ظرلنامنها و یة وبرلتالنفسیة س األسن اعة موعلى مجموم تق

مجةوم اتقث حی، إلستجابةور اهظ لتكرار م للمتعل ي سياقها مفهوم أو قة تتضمولعبة مشم یدلتعلیمیة بتقا لي 
ز
ن ف

رات مهات وماومعلم یتعلالواقع في ذ لتلمیأن اال ب إللعء اثنات أقولك استهالإن مم غرلاعلى مهارة معينة، و
 وإتخاذ ت لمشكالا لحللمناسبة رات المهات واماولمعلایه دتنمي ل(، و38،ص2010جديدة )مبارز و إسماعيل، 

ه على دیح تساعمفاتن للعبة باحثاً عاخارطة أتجاهبر یسی فالطالب(، 2007ر)زيتون،لصبرة والمثابوانة رولمرار والقا
ي یشعدون أن ها وزمل رح

داف هأ تحقيق يمكنب أللعاك اتل وبواسطة ستفاد منها أثناء رحتله،إر بالمعلومات الت 
ي رات اللمهاو تطبيقه و إتقانه فهمه ل خالن ال مإ بنجاحللعبة ا إنجاز ن مذ لتلمیا يتمكنفال ، عةوتعلیمیة متن

م ت الت 
ونية المحوسبة كانستخدام إ( إن Aldrich,2005تدريسها. ) هتمام العديد من إمحور  األلعاب التعليمية اإللكي 
ي )2004و عواد و عبد الرحمن )( 2000الدراسات، و من بينها دراسة دويدي )البحوث و 

 
( و شونق 2004( والدسوف

)و (2009هال )( و 2009( وبيتك )2009وسيو ) ي ي )2009الحرئ  ت صث أوحی(، 2010ن )ستدلوقو (2010( وعسي 
ورة و  دام برمجبات وألعاب الحاسب اآلىلي للتعلم و التعليم،ستخإسع في تبني وبالتت سادرالك اتل نادت برصز

بية والتعليم إنتاج برمجيات ستخدام األلعاب اإلإتفعيل  ي التعليم، وأن تتبتز وزارة الي 
ز
ونية التعليمية ف لكي 

 . صيل و تنمية مهارات حل المشكالتنمية التحوأشارت إىل أن هذه األلعاب من شأنها ت تعليمية،
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز مخرجات العلمسات إىل أن األلعاب التعليمية اإلو تشي  نتائج البحوث و الدرا ي تحسي 
ز
ونية قد تسهم ف ية لكي 

  عىل أهمية عىل تنمية التحصيل الدراس ماجاءت به الدراسة رعود التعليمية و تنمية التح
ً
، وتأكيدا صيل الدراسي

ي )2004أبو شتات )( و 2002) وجيكنثان (2001) و الرفاغي 
تسر ورة 2010( وريد )2008( وكيي  ستخدام إ( حول ضز

ي تقديم التعليم مثل أسلوب ال
ز
ي تحصيل التلميذات،طرائق أكير حداثة ف

ز
 تعلم بالحاسوب؛ لما له من نتائج ف

 لو 
ً
ي قد يحققها التعليم بنظرا

ي تحصيل التلميستخدام تلك األلعاب فإنه يمكن إلكفاءة الت 
ز
ي اعتمادها ف

ز
ذات ف

ز تلك المواد م ي طالما أتهمت بالجمود موادهم الدراسية، ومن بي 
ية الت  ز أهميتها  والتنفي  وفقدانادة اللغة اإلنجلي 

 . للتلميذ 

ي يستخدمها أكير من م
ية، الت  ز تخدام الرهيب س ليار نسمة كلغة ثانية خاصة مع اإل يهتم العالم أجمع باللغة اإلنجلي 

 أن تهتم المملكة العربية السعودية بها، بل ويألها 
ً
ي معظم أوجه الحياة؛ لذا فليس غريبا

ز
ي إدخالهف

ي ئ 
ز
 ف
ً
ا مؤخرا

ية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم بتدائية خي  دليل عىل هذا اإلالمرحلة اإل  ز هتمام المتناهي باللغة اإلنجلي 
ي  171
ز
،س اإل بتكليف الجهات المعينة بتدريس هذه المادة للصف الساد ـه27/6/1426ف ي

ي )القرئز
(؛ 2009بتدائ 

ي بذلت نحو تحقيق تعليم وتعلم فاعل إال أنها لم تحقق اآلمال المعقودة 
ولكن عىل الرغم من التسهيالت الت 

ية لدى تالميذ إعليها، فلقد أثبتت دراسات عديدة مدى  ز ية المملكة العربنخافض تحيل مادة اللغة اإلنجلي 
ي )2006السعودية، حيث ذكرت أن الدراسة أبو لوم أبو جابر ) ي )2008( والزهي  ي )2008( والمطي 

( 2009( والقرئز
، مما يشي  إىل وجود ( أن مستوى التالميذ 2010( واألحمري )2009وزيعىلي )

ً
ي تعلم هذة اللغة ال يزال منخفضا

ز
ف

ي جنواب العلمية التعليمية ا
ز
خصاص ل لمتعلقة بتعليمها، وقد تكون طرق التدريس غي  المالئمةخلل وقصور ف

ورة المسارعة بالتالميذ النفسية واإل  ، وأوصت هذه الدراسات برصز ي
ي هذا التدئز

ز
 ف
ً
خدام الحاسب ستإجتامعية سببا

ية اإل اآل ز ي تدريس اللغة اإلنجلي 
ز
اتيجات اىلي ف  . لحديثة المالئمة لخصائص التالميذ سي 

ز  ية لدى تالميذ المملكة العربية إومن خالل الدراسات السابقة تبي  ز ي المادة اللغة اإلنجلي 
ز
نخفاض التحصيل ف

ي تدريسها، ومع ما أوضحته الدراإهتمام بالسعودية، توصي هذه الدراسات باإل
ز
ات سستخدام التقنيات الحديثة ف

ي إل  ونية عىل التحصيل فإنه يمكن ستخدام األلعاب التعليمية اإللالسابقة من األثر اإليجائ  ي تنميه سإكي 
ز
تخدامها ف

ية؛ فعن طريق هذه األلعاب يتدرب التالميذ عىل  ز ي يتعاملإتحصيل مادة اللغة اإلنجلي 
ونها، ستخدام اللغة الت 

فالتلميذ يستمتع لفهم التعليمات أو المعلومات الموجة من اللعبة التعليمية المحسوبة ثم يقوم بالتفاعل، وكل 
ي وقت واحد، ودون اإلحساس بالملل أو الخجل أو التصنع هذا ي

ز
 ف
ً
ز معا ي جو من المرح والجدية ممزوجي 

ز
جري ف

ي ظروف الدر 
ز
؛ لذلك غوس التقليدية، خاصة وأن تعلم اللالذي يحس بة ف

ً
 ووقتا

ً
ة علم شاق، يكلف المرء جهدا

ي جو  
ز
ي أن يتم ف

 . من المرح والبهجة ينبغز

 اإلحساس بالمشكلة: 

ية   زدات أهميةإ ز ي هذا العرص، وذلك إل دراسة اللغة اإلنجلي 
ز
ي أرجاء العالم، وكونهكلغة ثانية ف

ز
ا نتشارها الواسع ف

ي تدريسها 
ز
ي المملكة العربية السعودية ف

ز
؛ لذلك قرر القائمون عىل التعليم ف ي

ز
لغة كثي  من العلوم واإلنتاج المعرف
ز المتوسطة والثانوية، ي المرحلتي 

ز
 بتدائية؛ ولكن الملحوظ هو ضعفبل وأضيفت إىل السنة السادسة اإل  ف

ز عىل تطوير مناهجها وال يزال يؤرق الجهات المعنية بالعملية  مخرجات تعلميها عىل رغم من جهود القائمي 
ي تعلمها، وباألخص المعلم الذي لم تنجح طرقه التقليدية و 

ز
بوية قصور التالميذ ف ي تشتهداته الإالي 

ز
نمية فردية ف

ة تواجه  ية، فقد يكون لذلك الضعف أسباب لعل أهمها صعوبات كثي  ز القدرة ع التعلم وإتقان اللغة اإلنجلي 
ي أذهانهم؛ 

ز
ي علية اإلقبال عىل المادة وترسيخ المعلومة ف

ز
ي التالميذ ف

ز
ي درجات التالميذ ف

ز
ي ف

 هذه مما يؤدي إىل تدئز
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي سن السادسة قادر عىل النطق واستعاب أكير من المادة، عىل الرغم من أن الدراسات اللغوية أثبتت أ
ز
ن الطفل ف

ي مرح 5000
ز
 . لة المتوسطةكلمة فما بال من هم ف

(El - Koumy ,2002) 

ي مجموعة عددها إومن خالل دراسة 
ز
ز أن ف ية تبي  ز ي مادة اللغة اإلنجلي 

ز
تلميذة  38ستطالعية حول مدى تحصيل ف

 و 2متياز ، بينما حصل إعىل تقدير  3 من تلميذات الصف األول متوسط حصل فيها 
ً
عىل  4عىل تقدير جيد جدا

ي التلميذات البالغ عددهن 
 
ز مقبول أو ضعيف، هذا ومن 29تقدير جيد؛ ولكن باف حصلن عىل تقديرات ما بي 

ز ما قد تعانيه معلمة هذه الما ية تي  ز ي تحصيإدة من خالل إجراء مقابالت مع معلمات للغة اإلنجلي 
ز
ل نخفاض ف

 . التلميذات

 أل
ً
نتقالية من الطفولة إىل المراهقة، فال يزال تالميذها تستهوي  هم األلعاب إن المرحلة المتوسطة مرحلة ونظرا

يه عدم الثبوت والغضب الرسي    ع إوتجذب  ي هذه المرحلة قد يعي 
ز
هتمامهم، حيث أن خصائص النمو االنفعاىلي ف

ونية قد ساعد عىل تطور الجانب استخدام األلعاب التعليمية اإلإوالخوف؛ وبذلك فإن  و  ،تلميذ نفعاىلي للإل لكي 
ن، الحرماو  والكبتنیة دوالعت اعازلنت واباطراضإقلق و توتر و التزانه، و تخلصه من بعض حاالت الإتحسن من 

ر تولتدة احوتخفيف م ئتهدشأنها تهأن كما (، 16، ص2007)قنديل و آخرون ، تهول ذاه حزكرتمن ه عدتبعو
هذا وٕان  (،2000)مخيمر،حة ممتعة ل وراجمیدئ هازان تإق تحقب فاأللعاالملل، و  لكأبةافي دو یبذي لا النفسي 
 ضعف التحصيلب سبار أكبن أیجعله مذي لر األمالمرحلة، اه ذلنهائي في ها شكلهذ یأخ لمذات لثقة بالوم امفه
 تكرسمة دلمقاللعبة ل الع(، و56،ص2008م )عابد،للتعل فعیةدالن امد یزتم وهتماإلى إفع دلثقة تن األ؛ سيدرالا
 . ردد أو خوفت دونبب أللعاا يستخدم برمجيةأن  يستطيعذ فالتلمیوم، لمفهذا اه

 ومالحظتها لخصائص، لمتوسطةاحلة رلمذات ایة لتلمیزإلنجلیاللغة دة اماس یدرلباحثة في ترة اخبل خالن مو
لتعلیمیة ب األلعادام استخإسة فاعلیة درالباحثة لدى ال الحاجةرزت ب تحصيلهم إنخفاضك لذكو نموهم

ود لجهرة اكثن م الرغمفعلى لدى تلميذات المرحلة المتوسطة، یة زإلنجلیاللغة دة امام تعلو منیة في تعلیروإللكتا
ي المقررات الدراسية المختلفة إال أن مقرر اللغة اإل لتعلیمیة ب األلعااهمیة ول أحذلت لتي بُا

ز
ونية ف ز اإللكي  ية نجلي 

ي منها، ولعل هذا ا
ز
حتياجات دارسيها، ولقد تم إدة وسيلة تتوافق مع لمااه ذلهف یضیروع لمشلم يأخذ حظه الكاف

ية للصف للغة ب اكتان ( مFood)الوحدة  ختيار محتوىإ ز تعلیمیة ب لعام أتصمیداد وإلعول المتوسط؛ ألااإلنجلي 
ونيةإ  نعليها،  لكي 

ً
ي لمهمةردات المفوایة وللغد اعاو لقض اعلى بعدة حولواء احتإظرا

فیها ذ لتالمیا يجد ، والت 
 (. 2010دي )ألحمدراسة او  (2009یلعي )زسة رت دراشاأكما ، بةوصع

 : مشكلة البحث

يةاللغة دة افي ماذات لتلمیا تحصيلوى مست إنخفاضفي ث لبحا تنحرص مشكلة ز تطبيق  يتطلبمما ، إلنجلي 
ب أللعاا إستخدامفاعلیة  بتقضي لباحثة وم اتقوف لمشكلة ساه ذهج لعالوجديدة لتنميته، وحديثة  طرق

 . ةطسولمتاحلة رلمذات اتلمیدى یة لزإلنجلیاللغة دة افي ما التحصيلتنمیة  نیة علىروإللكتالتعلیمیة ا

 لتالیة:ت االؤلتسااإلجابة على ك الزم ذیستلو

 ؟ یةزإلنجلیاللغة دة انیة في ماروإللكتالتعلیمیة ب األلعادام استخإتنمیتها بم لتي یتما المفاهيم ا-1
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونيةلتعلیمیة ب الأللعارح لمقتا التصور ما -2  ؟ لمتوسطةاحلة رلمذات اتلمیدى ل التحصيللتنمیة  اإللكتر

ونيةلتعلیمیة ب األلعاافاعلیة ما -3 يةللغة دة ابما التحصيلفي تنمیة  اإللكتر حلة رلمذات اتلمیدى ل اإلنجلت  
 ؟ المتوسطة

 : البحثداف هأ

ي يتمم لمفاهیا تحديد  -
ونيةلتعلیمیة ب األلعاا بإستخدامتنمیتها  الت  يةللغة دة افي ما اإللكي  ز  .   اإلنجلي 

ونيةتعلیمیة ب لعام أتصمی - يةللغة دة افي ما التحصيللتنمیة  إلكي  ز  .  المتوسطةحلة رلمذات اتلمیدى ل اإلنجلي 

ونيةلتعلیمیة ب األلعاافاعلیة س قیا - يةللغة دة ابما التحصيلفي تنمیة  اإللكي  ز حلة رلمذات اتلمیدى ل اإلنجلي 
 . المتوسطة

 : لبحثاهمیة أ

 لتالي في:ا البحثد یفیول أن لمأمن ام

م لهن معیر حة خیرلمقتب األلعاا لتكونلتعلیمیة العملیة ور امحم هن یذلط اسومتول ألف الصذ اتالمیدة مساع -
 م. تهر ذایطوتم وفي تعلی

 م. لتعلیاماً  في دقم بهوض لنهواحلة رلماه ذهذ تالمیل تنمیة تحصی -

ي در بمص المسؤوليةت لجهاد ایزوت -
 .                     الكمبيوتر دة بمساعم عة للتعلیولمتنت اتیجیاراإلستول اح تقتز

ونيةلتعلیمیة ب األلعااإستخدام ل تفعیج ونتاإ علىن فیرلمشن والمعلمیا تشجيع -  م. لتعلیافي  اإللكي 

ي منهج م یدتق -
وئز يةللغة م ابتعلیص خا إلكي  ز ونية. لتعلیمیة ب األلعال اخالن م اإلنجلي   اإللكي 

 ث: لبحدود اح

بق  :  مانیةزلا الحدود  -1
ُ
 ـه .  1432-1431ام لثاني لعاسي درالل الفصافي ذات لتلمیاعلى  البحث ط

 . للبنات بجدة 80 المتوسطةذات تلمیعلى  البحثر قتصا  :  المكانية الحدود  -2

ية للصف األول (Food) ربعة عشرالدة احولا البحثل : شم عیةوضولما الحدود  -3 ز من كتاب اللغة اإلنجلي 
 المتوسط . 

 . طسولمتول األف الصذات اعلى تلمیث لبحر اقتصا  یة :رلبشدود الحا -4

 منهج البحث: 

ي تحديد المعايي  الخاصة بتقويم التصميمات ستخدم إ
ز
ي تحليل المحتوى، وف

ز
ي ف

البحث التاىلي المنهج الوصفز
ي وصف مجمل األدبيات و الدراسات األلعاب التعليمية اإل

ز
ونية وف افة ، باإلض السابقة لموضوع البحثلكي 

ونية عىل عينة البحث  ي من خالل تطبيق ألعاب تعليمية إلكي   متغي  المستقللمعرفة أثر الللمنهج شبه التجريت 



   
   

                                                        جلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                            الم  
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   - 236 177) ص: تاسع الالبحث  – الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

183 

   
ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية اإللمستقل هو: األلعاب التعليمية احيث أن المتغي  ا عىل المتغي  التابع، هو: تنمية  لمتغي  التابعلكي 
  . التحصيل

 : مجتمع البحث و عينتة

ي المملكة العربية السعودية، بينما تكونت عينة البح
ز
 ثمجتمع البحث مكون من تالميذات المرحلة المتوسطة ف

ي المجموعة  36تلميذة من تلميذات صف األول المتوسط بجدة، موزعة عىل  72العشوائية من  
ز
تلميذة ف

ي 
 التجريبية، الت 

 
ونية، وأ ي  36ستخدمت األلعاب التعليمية اإللكي 

ي المجموعة الضابطة، الت 
ز
تبعت أتلميذة ف

 التعليم التقليدي. 

 : مواد وأدوات البحث

ونية.  برمجيات ألعاب تعليمية -1  إلكي 

ية.  -2 ز ي اللغة اإلنجلي 
ز
 اختبار تحصيىلي قبىلي / بعدي ف

 : إجراءات البحث

  هذ
 
 : ا البحث مجموعة اإلجراءات تتناولف

ات البحث.  -1  اإلطالع عىل الدراسات واألدبيات السابقة ذات صلة بمتغي 

ية للصف األول متوسط المراد تنميتها.  -2 ز  تحديد مفاهيم مادة اللغة اإلنجلي 

حة وتصميمها  -3  ثم تحويلها إىل مادة تعليمية منإعداد الوحدة التعليمية المقي 
ً
عليمية خالل ألعاب ت تعليميا

ونية ب حة. أإلكي   ستخدام أحد برامج التأليف المقي 

ي مجال  -4
ز
ز ف ونية عىل مجموعة من المختصي 

مجة عي  األلعاب التعليمة اإللكي  عرض الوحدة التعليمية المي 
 التعليم ومجموعة من المعليمن للتأكد من مدى جودتها.  تكنولوجيا 

5-  . ي
ز العشوائ  ز ضابطة وتجربية وذلك عن طريق التعيي   تقسيم العينة إىل مجموعتي 

. تطبيق اإل  -6 ز  ختبارات التحصيلية القبلية لكلتا المجموعتي 

ح عىل التم -7 نامج المقي   عدية. ختبارات بإليذات وقياس مدى األثر المتحقق بتطبيق الي 

 باستخدام برنامج  -8
ً
ز ب SPSSمعالجة النتائج إحصائيا  T.TES.ستخدام إلحساب متوسطي درجات المجوعتي 

 عرض النتائج وتفرسي  ها ومناقشتها.  -9

حات.  -10  تقديم التوصيات والمقي 
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : مصطلحات الدراسة

 الفاعلية -1

ونية -2  األلعاب التعليمة اإللكي 

ية كلغة ثانية -3 ز  اللغة اإلنجلي 

 : الفاعلية -1

مجموعة من المقاييس اإلحصائية،  ىل" مصطلح يدل ع بأنها:   ((Sylvester Ngoma,2011 عرفها سلفيسي  نقوما
ات  ستخدم للتعرف عىل األهمية العلمية للنتائج البحثية، وهو مصطلح يهتم بقياس ما تحدثه المتغي 

ُ
ي ت
الت 

ات التابعة " .   المستقلة عىل المتغي 

 بوتعرفها 
ً
ي تحصإأنها: " مدى التغي  الذي ُيحدثه الباحثة إجرائيا

ز
ونية ف يل ستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

ي النواحي المعرفية " تلميذات المرحلة
ز
 . المتوسطة ف

ونية:  -2  األلعاب التعليمية اإللكتر

ي  فية  (2010)عرفيها عبيد الحرئ  ز التعلم والي  ي آن واحد، وذلك لتوليبأنها: " برمجيات تهدف إىل المزج بي 
ز
د ف

فيه، وتعتمد عىل وضع التلميذ أمام مشكلة تتحدى ذهنه  ي التعلم الممزوج بالي 
ز
اإلثارة والتشويق والرغبة الجادة ف

 عىل 
ً
ض عرضها مسبقا ويقوم بحلها عن طريق اللعب، أي أن األلعاب التعليمية تحتوي عىل مادة علمية يفي 

تعزيز المفاهيم والمهارات، وتعتمد األلعاب التعليمية عىل روح المنافسة إلثارة التالميذ، فيكون برنامج األلعاب ل
 ، وطرد الملل و الرتابة من اللعبة " . دافعية التلميذ 

 بأنها: " برمجيات تختص بتقديم التعلم من خالل اللعب، وتستخدم تقنية الوسائط 
ً
وتعرفها الباحثة إجرائيا
فية والتسلية؛ لتستحوذ عىل المتعددة ممزوجية  ة فطة هادتثي  دافعيتهم للقيام بأنشهتمام التالميذ، و إبالي 

طبق وفق إجراءات وتعليمات يتبعها التالم
ُ
ية محددة يذ لتحقيق أهداف تعليمتعمل عىل زيادة التحصيل، وهي ت

" . 

ية كلغة ثانية -3  : اللغة اإلنجلت  

ي يتعلمها الفرد؛ تلبية لمتطلبات مرحلة تعليمية يجتازها، أو درجة ( بأنها: " ال2008تعرفها إيمان البخاري )
لغة الت 
، أو إش ي

 لحاجة ما، وتعلم هذه اللغةعلمية ينشدها، أو تلبية لعرض وظيفز
ً
 يحد باعا

ً
ي مجتمع غي  دائما

ز
 ث ف

 . مجتمع متحدثيها "

 بأنها: " 
ً
ي مختلف إوتعرفها الباحثة إجرائيا

ز
ية ف ز ي مجتمع غي  مجتمعستخدام اللغة اإلنجلي 

ز
 أوجه الحياة ف

ية لغة ثاني ز ، وبذلك تكون اللغة اإلنجلي  ز ي المملكة العربية السعودية "متحدثيها األصليي 
ز
 . ة ف
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  
 
 الفصل الثان

 اإلطار النظري للبحث

ونيةاألول : برمجيا المحور   : ت األلعاب التعليمية اإللكتر

 التعليمية، وهي ألعاب تعتمد عىل مبدأ المنافسة إلثارة ستخدام األلعابإمن أنماط التعليم بمساعدة الكمبيوتر 
بطق فيها التكنولوجيا الوسائط المتعددة بشكل جيد يتوافق مع تحقيق األهداف 

ُ
دافيعة المتعلم، خاصة عندما ت

ح مفصل عن األلعاب التعليمية اإللكي    : ونيةالتعليمية المنشودة، وفيما يىلي رسر

ونيةم األلعاب مفهو  -1  : التعليمية اإللكتر

 منها تناولت العديد من األدبيات مفهوم األلعاب التعليمية اإل
 
ونية  وفيما يىل  بعاا

 : لكتر

، يتم  (2000يعرفها ضياء الدين مطاوع ) - ز ختياره وتوظيفه لتحقيق أهداف محددة، إبأنها: " نشاط منظم ومقيز
ي تؤثر عىل تحصيله للمفاهيم العلمية، حيثأهمها التغلب عىل صعوبة أو أكير من صعوبات تعلم 

 التلميذ الت 
ع بنفسه، ي    ارس التفكي  ، ويتخذ القرار الرس يستمتع التلميذ أثناء اللعب، ويتفاعل بإجابية مع الكمبيوتر ، ويم

 . ورة والتوصل إىل نتائج المعززة "ويتعلم الصي  والمثا

ز اللعب، وتعتمد األل( بأنها: " نشاط منظ2002يعرفها عبد الحافظ سالمة ) - ي ضوء قواني 
ز
 ف
ً
عاب م منطقيا

ركز المنفذة منها من خالل الكمبيوتر عىل ج
ُ
 أثالتعليمية عامة عىل المنافسة، وت

ً
 وفاعال

ً
ناء عل المتعلم نشطا

ي مواقف تعليمية القريبة أو شبية من الواقع، ومناسبة لمستوى إ 
ز
كتسابه لحقائق المفاهيم والمبادئ والعمليات ف

، وتحقق األهداف المرجوة منها، و  ز نامج التعليىمي "المتعلميي   . تكون جزء من الي 

بأنها: " بيئة تتيح فرصة للتعلم من خالل  (Dempsey&et al,2002)( 2002يعرفها جون ديمبسي وآخرون ) -
ك فيها العب أو أكير ، وذلك من خال ي قد يشي 

في  ل تو اللعب، حيث تقدم مجموعة من األنشطة الهادفة، الت 
ج فيها المنافسة وعنرص  ز مي 

ُ
 .  التشويق والدافعية مع التعلم "بيئة صناعية محكمة الضوابط، ت

ي تحتاج إىل ( بأنها 2004تعرفها رانيا سالم ) -
امج الت  ستخدام الكمبيوتر أثناء اللعب، ويقوم الطفل إ: " تلك الي 

حدد الفائىل اىلي يحصل عمناسب للمشكلة، وبالت ببعض العمليات العقلية للوصول إىل حل
ُ
ي هذه  ز درجة ت

ز
ف

ي تنمية المفاهيم "ستخدام مثل إالمنافسة، ومن ثم يمكن 
ز
 . هذه األلعاب ف

عالج المواد التعليمية، بهدف زيادة دافعي2007يعرفها عادل رسايا ) -
ُ
لميذ ة الت( بأنها: " مباريات التعليمية ت

ز ستوتشجيعه عىل البحث واإل  ي تحتجاهاته إكشاف وتحسي 
ز
ستخدم ف

ُ
امج ت يق قنحو هذه المواد وهي إحدى الي 

 . التعليم بمساعدة الكمبيوتر "

( بأنها: " برامج تتشابة مع برامج المحكاة؛ ولكنها تختص بتعليم موضوعات الدراسة 2007يعرفها حسن زيتون ) -
حبب المتعلم

ُ
ي ت
ي تعليم همن خالل األلعاب المسلية؛ وذلك بغرض توليد اإلثارة والتشويق، الت 

ز
ز ف ذه ي 

الموضوعات، إذ تنىمي لديم المعلومات والمهارات واالتجاهات المناسبة المرتبطة بتعلمهم لهذه الموضوعات،  
 . رار والمرونة والمبادرة والصي  "تخاذ القإكما تنتىمي لديهم القدرة عىل حل المشكالت و 
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

مج( بأنها: 2008تعرفها عفاف بدوي ) - ، الت ي تزی د م ن دافعی ة الم تعلم، لم ا ت وفره ة" مجموعة م ن األنش طة المي 
 م ن 

ً
م ندرجة عالیة م ن التفاعلی ة، كم ا تتس م بالمتع ة والتش ویق وإث ارة الخی ال ف ي إط ار تعلیم ي، یخل ق ج وا

 ول إل ى م ا صالتح دي لفك ر الم تعلم؛ للوص ول للحل ول غی ر التقلیدی ة لمش كلة اللعب ة تح ت إش راف المعل م والو 
 تتض منه اللعب ة م ن معلومات". 

ي )  - ونی ةت تعلیمیيا( بأنها: " برمج2010كم  ا یعرفها عبی  د الحرئ    ةإلكي 
ُ
ستخدم الوسائط المتع  ددة، وتم  زج ، ت

فیه، لتجذب   لمجموعة من اإلج راءات إال  تعلم بالي 
ً
هتمام التلمیذ وتثي  فكره، وتشعره بالمتعة، وتتم تبعا

ز معینة للعبة، لتحقیق أهداف تعلیمیة ریاضیة، ویكون دور المعلم أثناء ا  لقواع د وقواني 
ً
لعب لالمح ددة، ووفق ا

اف والتوجیه واإلرشاد" ركز عىل إثارة . اإلرسر
ُ
ونیة ت ي أن األلعاب التعلیمیة اإللكي 

ز
وتتفق معظم التعریفات السابقة ف

حفزهم من خالل 
ُ
ي تتسم بالمتعة والتشویق؛ وذلك ستخدام عإدافعیة التالمیذ، وت

ناض الوسائط المتعددة، الت 
 من أجل تحقیق أهداف تعلیمیة محددة. 

مارس ب
ُ
ي ت
ونیة الت  مجیات التعلیمیإوُیحدد البحث التاىلي مفهوم األلعاب التعلیمیة اإللكي  ة، حیث ستخدام الي 

عرفها الباحثة بأنها " برمجیات تختص بتقدیم التعلم من خالل اللعب
ٌ
تعددة ، وتستخدم تقنیة الوسائط المت

فیةوالتسلیة؛ لتستحوذ عىل  یادة هتمام التالمیذ، وتثي  دافعیتهم للقیام بأنشطة هادفة تعمل عىل ز إممزوجة بالي 
طبق وفق إجراءات وتعلیمات یتبعها التالم

ُ
 . یذ لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة "التحصیل، وهي ت

 : ونيةة األلعاب التعليمية اإللكتر أهمي -2

  
 لبعض هـذه النقـاط النر

 
ونیة أهمیة كبیـرة فـي خدمـة التالمیـذ  و فیمـا یىل  عرضـا

إن لأللعاب التعلیمیة اإللكتر
وضـح 

ُ
 ت

 أهمیتها: 

. إل حقیق التوافق الشخص  والمدرس  وات -1  جتماع 

 زیادة الدافعیة للتالمیذ ومنحهم فرصا أكت  لتحقیق النجاح.  -2

  ودراسة (Cheung,Brian,2002)وهذا یتفق مع غالبیة الدراسات السابقة، ومنها دراسة كل من شونق وبراین 
ي )

تسر ز )Kibritchi, 2008كیي  ي أكدت عىل أهمیة األلعاب التعلیمیة ، (Goldstien, 2010( ودراسة جولدسي 
الت 

ي زیادة مستوى الدافعیة لدى التالمیذ، حیث بینت 
ز
ونیة ف النتائج أن مستوى الدافعیة زاد عند اإللكي 

ي درست باأللعاب؛ لذلك أوصت هذه الدراسات ب
ستخدام كل ما هو جدید وحدیث لتالمیذ هذا إالمجموعات الت 

ي حاجة شدیدة لمواكبة تطورات العالم، كما أوضحت هذه الدراسات أن 
ز
ستخدام تقنیات إالعرص، الذین هم ف

ستخدام إحاسوب من شأنها أن تزید من إقبال التالمیذ عىل التعلیم وعىل الكمبیوتر ومن بینها تقنیة ألعاب ال
 الحاسوب. 

ام بالقواعد والوقتستقاللیة واألمثل اتخاذ القرار وبث الثقة واأل  تجاهات سلیمةإتنمیة مهارات و  -3  لتر 
 وتحمل المسوؤلية. 

ونی ة، Dempsey&et al,2002وه ذا یؤی د م ا قدمت ه دراس ة دیمبس ي وآخ رون ) ( ح ول األلع اب التعلیمی ة اإللكي 
وفر لهم المنافس ة م ع تعلیم ات ض ابطة محكم ة 

ُ
ز یفضلون هذه األلعاب؛ ألنها ت حیث بینت الدراسة أن المتعلمي 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وزم ن وس رعة محددة، وف ي الوق ت نفس ه عل ى الم تعلم أن یتحم ل مس ؤولیة لعبه؛ حت ى یص ل لهدف ه، وعن دما 
م مه ارات س تقاللیة، وه ذا كل ه ُینم ي ل دیهت زداد عن ده الق درة عل ى األ  ه ت زداد ثقت ه بنفس ه، وبالت اىلي یص ل لهدف

ام بالقواعد والوقت وتحمل المسئولیة. إس  تقاللیة و إواتجاه ات جی دة م ن ثق ة ب النفس و  ز  لي 

 وإبداع. كتشاف وتفكت  إستنتاج و إتنمیة المهارات المعرفیة من ربط و  -4

،  ،(2002وهذا یتفق مع دراسة دویدي ) ي تنمیة التفكي  اإلبداغي
ز
ونیة ف حول مدى فاعلیة األلعاب التعلیمیة اإللكي 

، الذین تم تقسیمهم إىل ثالث مجموعات؛ مجموعة ة البحث من تالمیذ الصف األول اإل حیث تكونت عین ي
بتدائ 

ونیة تجریبیة ، ومجموعة تجریبیة ثانیة درست باأللعاب التعلیمیة أوىل درست باأللعاب التعلیمیة اإللكي 
ز تفوق  ، وثالثة استخدمت الطریقة التقلیدیة، وتبي  ونیة باإلضافة إىل برنامج حاسب آىلي تعلیىمي اإللكي 

ز عىل المجموعة الضابطة، حیث بینت النتائج أن هذه األلعاب ساعدت عىل نمو كل  ز التجریبیتي  المجموعتي 
 األصالة والتفاصیل. والمرونة و   اإلبداغي عىل حدة من الطالقةقدرة من قدرات التفكي  

 هذا وقد أشارت أیض
ً
ي تنمیة قدرات التفكي  إىل أهمیة ألعاب الكمبیوتر وال(، 2006دراسة عبد الجواد ) ا

ز
فیدیو ف

ز عىل  50بتكاري لدى تالمیذ الصف األول الثانوي، حیث تكونت عینة البحث من األ   ، مقسمي 
ً
تلمیذا

ز تفوق المجموعة التجریبیة، حیث ساعدت هذه األ ؛ تجریبیة وضابطة، وتبي  ز و مهارات لعاب عىل نممجموعتي 
ي إتاحة الفرصة للتالمیذ للنظر إىل التفكي  األ 

ز
، وأكدت النتائج عىل أهمیة هذه األلعاب ف ي والشكىلي

بتكاري اللفطز
ي حسإوتجریب كتشاف إ األشیاء والتفكي  فیها بطرق مبتكرة، كذلك ساعدت عىل 

ز
اتیجیات بدیلة ف ل ي 

 المشكالت. 

ي تهدف إىل تنمیة التفكي  2008وتتفق هذه النتائج مع دراسة بدوي )
البتكاري لدى تالمیذ المرحلة إ(، الت 

 ستخدام المعمل، ومجموعةإالمتوسطة، وقد تم تقسیمهم إىل أرب  ع مجموعات؛ مجموعة تجریبیة أوىل درست ب
ونیة فقط، ومجموعة تجریبیة ثالثة درست باأللعاب إتجریبیة ثانیة درست ب ستخدام األلعاب التعلیمیة اإللكي 

ونیة مع  ز تإستخدام العمل، ومجموعة ضابطة درست بإالتعلیمیة اإللكي  فوق ستخدام الطریقة التقلیدیة، وتبي 
ي درست

اب باأللع المجموعات التجریبیة عىل الضابطة، حیث توصلت الدراسة إىل فاعلیة المجموعة الت 
ونیة.   التعلیمیة باإلضافة الستخدام المعمل، ثم یلیها مجموعة المعمل ثم مجموعة األلعاب التعلیمیة اإللكي 

ونیة أكسبت تالمیذ المراحل التعلیمیة المخت ز أن األلعاب التعلیمیة اإللكي  مهارات التفكي   لفةومما سبق یتبي 
میذ (، تناولت تال 2000اولت مرحلة معینة، فدراسة دویدي )بتكاري، فكل من تلك الدراسات تناإلبداغي واإل 
ز تناولت دراسة عبد 2008بتدائیة، بینما تناولت دراسة بدوي )المرحلة اإل  ي حي 

ز
(، تالمیذ المرحلة المتوسطة، ف

ي تن2006الجواد )
ز
 یةم(، تالمیذ المرحلة الثانویة، وهذا دلیل عىل قدرة هذه األلعاب ومناسبتها لجمیع الفئات ف

 بتكاري. مهارات التفكي  اإلبداغي واإل 

ة حسیة تساعد عىل حدوث التعلم.  -5    توفر ختر
ر
 (263، ص2003)الدسوف

6-  .   تكون من متطلبات الخیال اإلبداع 
 تفعیل المهارات الخیالیة لدى التالمیذ  والنر

ي تنمیة 2007وهذا یتفق مع دراسة الشافغي )
ز
ي أثبتت أهمیة هذه األلعاب ف

الخیال العلم ي، حی ث تكون ت (، الت 
  32عین ة البح ث م ن

ً
ع تلميذا

ُ
س تخدام إ رف بمرحل ة النش اط الزائ د، وب، یمثل ون مرحل ة الطفول ة المت أخرة، والت ي ت

، ُیساعد عىل إطالق الخیال، مما یؤدي إىل تفعی ل  ز أنه اعملت عىل إثارة الدوافع للقیام بنشاط عقىلي األلع اب تب ي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، حی ث س اعدت ه ذه األ عتب ر من متطلبات الخیال اإلبداغي
ُ
التخی ل  لع اب التالمی ذ عل ىالمه ارات الخیالی ة، الت ي ت

جاع ص ور الواق ع إل ى جان ب تركی ب وٕابداع صور مستحدثة. إل   س ي 

 تعمیق المفاهیم العلمیة للمواد المختلفة.  -7

ي تنمیة بعض المفاهیم (، عن مدى 2004وهذا یتفق مع دراسة سالم )
ز
فاعلیة ألعاب الكمبیوتر التعلیمیة ف

ستخدام ألعاب الكمبیوتر التعلیمیة، والتعرف عىل مدى إالعلمیة،حیث هدفت الدراسة إىل تدریب التالمیذ عىل 
ي تنمیة

ز
ها ف ز  60المفاهیم العلمیة، تكونت عینة الدراسة من  حجم تأثي   ، و قد تم تقسیمهم إىل مجموعتي 

ً
تلمیذا

ي القیاس 
ز
ضابطة وتجریبیة، و أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة ف

 البعدي لمفهوم المكان ومفهوم التصنیف. 

  المهارات المختلفة.  -8
 
 معالجة الاعف عند التالمیذ ف

ي المهارات فقد أثبتت بعض الدراسات مدى قدر 
ز
ونیة عىل معالجة ضعف التالمیذ ف ة األلعاب التعلیمیة اإللكي 

ي ي تنمیة بعض المهارات 2010) المختلفة، ومن بینها دراسة عسي 
ز
ي استخدمت ألعاب تربویة محوسبة ف

(، الت 
ز ضابطة وتجریبیة،  36اإلمالئیة، حیث تكونت عینة البحث من  تلمیذة، مقسمة بالتساوي إىل مجموعتي 

حُسن المهارات اإلمالئیة للتلمیذات بوأس
َ
ي ضوءإفرت النتائج عن مدى ت

ز
 ستخدام تقنیة األلعاب المحوسبة، وف
ذلك تم تقدیم توصیات منها إعداد برامج تعلیمیة محوسبة لتعلیم المهارات اإلمالئیة من خالل األلعاب 

بیة والتعلیم در تحت إنتاج ألعاب تربویة محوسبة تص والمحاكاة أو القصص التفاعلیة، كذلك أن تتبتز وزارة الي 
ز من أساتذة الجامعات. إ اف مختصي  مدى أهمیة استخدام ألعاب  (Reed, 2010كذلك بینت دراسة رید )رسر

ي قد تكون صعبة عند بعض التالمیذ؛ لذلك أجرى الباحث دراسة شبه 
ي تنمیة مهارة القراءة، الت 

ز
الحاسوب ف

 أدبیة منتقاة عىل شكل برمجیة ألعا ستخدم فیها إتجریبیة ووصفیة مع تالمیذ المرحلة الثانویة، 
ً
 بقطعا

 
ُ
ي القراءة، ومدى تحسن وضح مدى أثر بمحوسبة، و كانت نتائج البحث ت

ز
ي معالجة الضعف ف

ز
رمجیات األلعاب ف
ورة  ي مهارة القراءة، ثم قدم الباحث توصیات من ضمنها ضز

ز
ي إستمرار إالتالمیذ ف

ز
 ستخدام برمجیات األلعاب ف

مجیات  كات الي  مجیات. إالتعلیم، وعىل رسر ز عند إنتاج الي  بویي 
اء الي   ستشارة الخي 

ون  ةیمیلاأللع اب التع  ةیوت زداد أهم  ی  ةیاإللكي 
ً
 یبع د  وم ا

ً
  وم ا

ُ
، ؤك د نت ائج معظ م الدراس ات الس ابقة عل ى ذل ك، وت

ون  ةیمیالكب رى لأللع اب التعل  ةیاألهم  د یتحدمك ن یُ و  التغل ب عل ى بع ض و   ذ،یالتالم  ةیلدافع ته ا یف ي تنم  ةیاإللكي 
  ة،یالص عوبات الدراس 

ً
ذلك ألن و  تها؛یحرص أهم مكنیفإنه ال  ة،یعرص التقن لیلما تحققه من فائدة لج ونظرا

ز مم  تفوق الحسبان.  اتها ي 

ون ةیمیاأللعاب التعل اتت   مم-3  : ةیاإللكتر

ون ةیمیلأللعاب التعل  : ىل  یو من أهمها ما  ة ت  كث  اتت   مم ةیاإللكتر

  تأد-1
 
  العمل ةیمساعدة المعلم ف

 
 الراجعة.  ةیالتغذ قیأدائه عن طر  مییوتق ةیمیالتعل ةیدوره ف

 ما تكون منصبة حـول الـدروس المقدمة  -2
 
  غالبا

تحقیـــق األهـــداف التعلیمیـة التـي یسـىع المعلم إلیها  والنر
 (Roschild, 2008للتلميذ )
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ون  ةیمیاأللع اب التعل  ةیح ول أهم ،(2010م ع دراس ة الحرب ي ) تماش ىیوه ذا  بق اء و  لیالتحص   ةیف ي تنم  ةیاإللكي 
ي بالمد  ذ یل دى تالم اتیاض یأث ر ال تعلم ف ي دروس الض رب لم ادة الر 

ي االبت دائ 
ة؛ وذل ك ألن المن ور  ن ةیالص ف الث ائز

ي درست م نتیب ثیح مية،یاألهداف التعل أث ر التعلم من أوىل وبق اء لیالتحص 
ن النتائج تفوق المجموعة الت 

ون   ةیمیالتعل خالل األلع  اب ع اب باس تخدام األل سیالت در  ق ةیطر   لیتفع  ةیأوصت الدراس ة بأهم و  ة،یاإللكي 
ون  ةیمیالتعل ز للمعلم ةیمیومعارض تعل بيةیدورات تدر  میتق  د   ةیأهم ك ذلك   ذ،یالتالم میف ي تعل   ةیاإللكي   ي 

ف ز والمرسر ون ةیمیاأللعاب التعل فیتوظ ةیبأهم تهمیلتوع ي   ارها یختإ ةیفیوك ذ یالتالم میلتعل قةیكطر   ةیاإللكي 
ي التعلإو 

ز
 . میستخدامها ف

  الهـادئ واإل  -3
وبالتـال   ـذ یهتمـام التالمإتسـتحوذ علـى  ـثیح ـذ یالتالم ی   بـ جـانر  یخلق جو من التفاعل الصـف 

 تجعلهـم أكثـر انت
 
 وإنصاتا

 
 . باها

ون ةیمیاأللع اب التعل(مدى أهمية 2009) فةیفقد ذكرت دراسة خل ط نتب اه وف ر خف ض تش تت اإل  ف ي ةیاإللكي 
ت ض طراب تش تإم ن  عانونی نیالصف األول ثانوي، الذ ذ یمجموعة من تالم ار یختإقام الباحث ب ثیالحرك ة، ح

ب وي، وع ن طر  ر ختب اإبن اء عىل  ص همینتب اه وف رط الحرك ة، و قد تم  تشخاإل    قیتطب  قیالمرش د النفس ي والي 
ات وناإل  ةیمیاأللع اب التعل ةیجیإس ي  ز وج  ود زيادة ف ي التحص   ةیلكي  ي الر  لیتبي 

واللغة  اتیض ایلكل من مادئ 
 . لیأنه كلما قل التش تت وفرط الحركة زاد التحص   ثیح العربية،

  المواقف التعل ةیجابیوالمشاركة اإل  ذ یالتالم ی   روح التعاون ب قیتعم -4
 
 . ةیمیف

ي تهدف للكشف عن مدى قدرة تالم، (Baytak, 2009) تكیب مع دراسة تفقیوهذا 
الصف الخامس عىل  ذ یالت 

ي مادة العلوم الب ذ یألعاب محوسبة لتالم میبناء وتصم
ز
ي ف

جتماغي مدى التفاعل اإل  د یو تحد ة،یئیالصف الثائز
ي ب حدثیالذي قد 

ز
روح  وبث ذ یالتالم ةیشخص ناءمن خاللها، وأظهرت نتائج الدراسة أن األلعاب قد ساعدت ف

من خالل التعاون والتفاعل البناء  اتیعىل حل المشكالت ومواجهة التحد نیوجعلتهم قادر  نهم،یالجماعة ب
أثناء  ذ یللتلم ةیلحر من أهمها ترك مساحة من ا اتیتوص میمما دعا الباحث إىل تقد ه،یوتقبل النقد والتوج

 التعلم. 

 أثناء اكتسابه المعلومات والحقائق والمفاه ذ یجعل التلم -5
ً
  وفاعال

 
 والمبادئ.  مینشطا

ون ميةیاأللعاب التعل ةیعن فاعل (2009) مع دراسة زه ران وأحمد  تماسر یوهذا  ي إكساب التالميذ  ةیاإللكي 
ز
ف

ي للخرائط، ح
 یتلم 70البح ث المكون ة م ن  ن ةیع میتم تقس  ثیمه ارات التص ور المكائز

ً
م ن إح دى الم دارس   ذا

ز المتوس طة إىل مجم وعت ون ةیمیالتعل األلع اب  ةیوأوض حت النت ائج م دى فاعل ،ي  ي تنم ةیاإللكي 
ز
تلك   ةیف

  ة،یجابیاس وإوحم  ةیو ح ول مش اركته بفاعل ذ،یفرص ة لل تعلم النشط المتمركز حول التلم ي  المه ارات، وف ي ت وف
ي  جةیثقت ه بنفس ه نت  ز یوتعز 

ز
ورة المختلفة، وقد أوص الب اتیاللعبة، وتخطي المستو  از یجتإنجاحه ف احث برصز

ي تصم وتر یف الكمبیتوظ
ز
 و إنتاج األلعاب.  میف

وبات وذوي صع ی   الخاصة  من موهوب اجاتیالمختلفة وخاصة لذوي االحت ةیمیمناسبتها للفئات التعل -6
 التعلم. 

ي ) تفقیوهذا 
 
 ةیمیاأللعاب التعل ةیحول مدى فاعل (2004( ودراسة عواد وعبد الرحمن )2004مع دراسة الدسوف

ون ي ) ةیمیلمختلف الفئات التعل ةیاإللكي 
 
ي دراسة الدسوف

البحث من مجموعة  نةیتكونت ع (2004المختلفة، ففز
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الخاصة من الموهوب اجاتیحتذوي اإل  ذ یمن التالم ز والمعاق علموذوي صعوبات الت ي   وأوضحت النتائج أن ،ي 
ون ةیمیاأللعاب التعل اعدت س ثیالمختلفة، ح ةیمیلخدمة الفئات التعل عها یتطو  مكنی لةیوس ةیاإللكي 

ز الموهوب ز ب ةیعىل إبراز موهبتهم وتفوقهم، وراعت الفروق الفرد ي  ز ذوي صعوبات التعلم والمعاق ي  . و تكونت ي 

ي دراسة عواد وعبد ال نةیع
ز
 من  (2004) رحمنالبحث ف

 تایمحتوى المعلومات كإحدى عمل فیمهارات تصن ةیالصم، وهدفت الدراسة إىل تنم ذ یمن التالم مجموعة
ون ةیمیوأسفرت النتائج أن األلعاب التعل ،ي  التفك  ة،یوالمعرف ةیالصم العقل ذ یقد أثارت قدرات التالم ةیاإللكي 

ي حالة انتباه وإدراك دائم لما 
ز
 . تمن معلوما همیعل عرضیُ وجعلتهم ف

 :  ومن أهمها  ها ینتباه فتوفر عوامل جذب اإل  -7

 الساكنة.  اءینتباه أكير من األشاإل  جذبیالمتحركة  اءیالحركة: فالنظر لألش -

 المألوفة.  اتي  نتباه أكير من المثتجذب اإل  دةیالجد اتي  الجدة والحداثة: إن المث -

 ات. نتباه من صور الجمادلمة، وصور األشخاص أكير إثارة لل أن الصورة أكير إثارة من الك ثی: حي  المث عةیطب -

 لل أ  ي  المتغ ي  : فالمثي  المث ي  تغ -
ً
 عىل حاله أو عىل رسع ظلیالذي  ي  نتباه من المثكير لفتا

ً
 ة واحدة. ثابتا

ك ىلإ اىلي ، وبالتاهنتباإل  ثارةإ إىل ؤديی ي  إع    ادة الع    رض: إن إع    ادة ع    رض المث - ز الي   فة،ی.)خلوماتلالمع تیوتثب ي 
 (. 23ص، 2009

 كونیإلـى تعلم جديد دون أن  نتقلیال  ذ یألن التلم ةیذات أهم ةیإتاحة ضبط شعة التعلم  فالشعة الذات -8
 إلكمال الجزء السابق له. 

 
 مستعدا

ي دراسة لعواد وعبد الرحمن )
ز أن هذه األلعاب قد تساعد عىل  ( عىل مجموعة من التالميذ 2004ففز الصم تبي 

  ذلك أصبحلذاته أنه قادر عىل التعلم، وب ثبتیاألصم ل ذ یضبط رسعة التعلم، وأتاحت القدرة للتلم
ً
متحفزا

 أرسع وأفضل.  قةیالتعلم بطر  ةیعىل إمكان ساعد  مما  ،لعملية التعلم

كهتمام والاإل ادةیإل ز  ؤديیحاالت توتره  مما  فیوتخف سه یوأحاس ذ یعىل مشاعر التلم طرةیالس -9  . ت   تر

ي ) ي  یمع دراسة ك تفقیوهذا 
ي أن األلعاب التعل( Hull,2009( ودراسة هال )Kibritchi, 2008تسر

ز
ون ةیمیف  ةیاإللكي 

ساعد عىل إضافة جو  من المرح والبهجة عىل الب
ُ
ي تخف ةیوكأداة عالج ة،یمیالتعل ئةیقد ت

ز
 ضطراباإل  حاالت  فیف

ي كالكآبة والحزن، وقدم الباحثان توص
ز من أهمها حث المعلم اتیالعاطفز  ةیمیستخدام األلعاب التعلإعىل  ي 

ون ي تدر  ةیاإللكي 
ز
ساعد التالم اتیاضیالمواد الصعبة كمادة الر  سیف

ُ
سهل المادة، وت

ُ
عىل التخلص  ذ یمثال؛ألنها ت

 من عقدة الخوف منها. 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ان و )زهر  وإصدار القرار.  لیكالفهم والتحل  ةیالعقل اتیمن العمل د یعىل ممارسة العد ذ یمساعدة التلم -10
 ( 68 ص 2009أحمد  

ز تبیومما سبق  ز أن مم ي  ون ةیمیاأللعاب التعل اتي  ب دةیعد ةیاإللكي  ي مجال الي 
ز
ذلك إىل  رجعید وق م،یوالتعل ةیف

ون ةیمیمرونة األلعاب التعل  لةیالمختلفة، مما جعل منها وس ةیمیوتناسبها مع معظم المراحل التعل ةیاإللكي 
ز المعلم تساعد  دة،یفر  ةیمیتعل  تجذبهم للتعلم.  محببة لةیوس ذ یوتقدم للتالم ة،یمیأهدافهم التعل قیعىل تحق ي 

ون ةیمیاأللعاب التعل اتیسلب-4  :  ةیاإللكتر

ون ةیمیاأللعاب التعل اتت   وعىل الرغم من مم ؤخذ عل اتیإال أن هناك ثمة سلب دة؛یالعد ةیاإللكتر
ُ
ومن  ها یت

 ضمنها: 

 ون ةیمیتحتاج األلعاب التعل حها، و وقت أطول من التلم ةیاإللكي   ذ یإىل وقت طويل من المعلم لرسر
 . عابها یستإل 

 ونية الجيدة باألسواق، فق د تتع دد برمج ونية؛  ةیمیاأللعاب التعل اتیقلة األلعاب التعليمية اإللكي  اإللكي 
 . د یالج ىمي یولكنه ا تفتقر إىل المحتوى التعل

 ي  تطلبیمما  د،یتتسم بعض األلعاب بالتعق  لفهمها. )الحرئ 
ً
 ووقتا

ً
 (147، ص 2010مجهودا

 یكما يتفق ذلك أ
ً
   ةیمیس  تخدام األلع  اب التعلإأث  ر    د ی( لتحدFrederic, 2009) كی  در یمع نتائج دراس  ة ف ضا

ون األلع  اب  لدراس  ة أث  ر    ةیوبعد   ةیختب  ارات قبلإأج  رى الباح  ث    ثیالق  راءة والمف  ردات، ح میعل  ى تعل     ةیاإللكي 
ون   ةیمیالتعل    ة؛یاإللكي 

ُ
اءة بدرج ة ملحوظ ة ف ي تحس ن الق ر  ةیس فر النت ائج ع ن وج ود ف روق إحص ائولك ن ل م ت
ش كل ب ته ا یبض رورة إع ادة التجرب ة بع د خم س س نوات؛ للتأك د م ن فاعل اتیوالمف ردات، و ق دم الباح ث توص 

 المادة.  لیالملل وتسه لیأكث ر، و لك ن أش اد ب أن ه ذه األلع اب بإمكانه ا تقل

ون  ةیمیم دى أث ر األلع اب التعل (Ressler & Charsky,2011) س لر یدراس ة شاركس ي ور  ن تیكم ا ب عل ى   ةیاإللكي 
 ائج توص لت البح ث، ولك ن النت ن ةیعل ى ع  ةیوبعد  ةیختب ارات قبلإ  قیت م تطب  ثیح  ة،یخیالتار  میالمف اه  ةیتنم

 اتیوق دم الباحث ان توص س تخدمت األلع اب، إللمجموع ة الت ي  ةیئإل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ا
 متشعبة.  ي  وغ وواضحة طةیس تخدام ألع اب بس إبض رورة 

ز تبیومما سبق  ف ي   ة،یوناإللكي    ةیمیس تخدام األلع اب التعلإ  ةیأن هناك دراسات أش ارت نتائجه ا إل ى ع دم فاعل ي 
ز ح  ع ن   دةیوواض حة وبع طةیبس س تخدام ألع اب إأن هناك دراسات أكدت عىل عك س ذل ك، ولع ل مراع اة  ي 

 . اتیم ن ه ذه السلب قل لیُ الغم وض 

ون ةیمیاأللعاب التعل اتیتصنف -5  :  ةیاإل لكتر

ص نف األلع اب التعل
ُ
ون  ةیمیت المنافس ة أو بحس ب النش  اط المس تخدم أو بحس ب  ع  ةیإم ا بحس ب طب   ةیاإللكي 

 المستهدف من خالل ممارسة اللعبة.  ىمي یالن  اتج التعل
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

صنف األلعاب التعلو 
ُ
ون ةیمیت  :  إل ةیاإللكتر

وض -1
ُ
ز للمبت دئ عألع اب األرق ام، وت س تخدام إض رب والقس مة بعل ى تعل م مب ادئ الجم ع والط رح وال ساعدتهملم ي 

 وسباقات تتبعها مكافآت للفوز.  ة،یهندس وأشكال رس ومات

و أ ارةیالس   ادةیق میلموض وع م ا، مث ل الب رامج المع دة لتعل   ةیخصص ة ل تعلم المب ادئ األولاأللع اب المُ  -2
 . األعمال المحاس بة أو إدارة

 أل -3
ُ
 للمفردات.  حیمكن من تعلم قواعد اللغة والنطق الصحعاب اللغات، وهي مجموعة ألعاب ت

ف   ة العام   ة ف   ي بع   ض المعلوم   ات أو الثقا میالمس   اعدة، وه   ي ألع   اب تق   وم عل   ى تق   د    ةیاأللع   اب العلم -4
،  . متعددة مج   االت  ي )(147-146ص ، 2010)الحرئ  ي

 
 ( 253-252ص، 2003وأض  اف الدس  وف

ً
م  ن  أن هن  اك أنواع  ا

ون :  ةیمیألعاب ذات أهداف تعل اتها یإمكان ضوء ف  ي ص  ممیُ أن  مك  نیالت  ي    ةیاأللع  اب اإللكي   محددة وهي

1- :Ups-shoot  'em1 ))ةیس یالرئ ةیالشخص  ه ا یوه ي م ن األلع اب الت ي تك ون ف ألع اب إط الق الن ار  
ُ
 رطل ق الن ات

ي الشخص عىل
 
ي تكون ظاهرة عىل الشاشة.  اتیباف

 أو األهداف الت 

2- Ups-Beat 'em:)  ةیسیالرئ ةیتكون الشخص ها یالخصم( وفألعاب هزم  
ُ
 حطم و ت

ُ
ي ت

 
 . اتیالشخص قاتل باف

3- Adventure: ألعاب ال( 
ُ
. مغامرات( وهي ألعاب مغامرات تنق  ل الممارس إىل عالم خیاىلي

4- Puzzle: (ح )وط محددة.  عیالالعب تجم توىلی ثیألعاب األلغاز  العمل المجزأ برسر

5- Role-Playing: ( وهي ألعاب )لعب األدوار.  ها یف تمیلعب األدوار 

6- Racing: ( ألعاب مهار )اراتیالطائرات والس ادةیمثل محاكاة ق ةیألعاب السباق . 

7- Sports :( وهي تهتم بالر اضةیألعاب الر )ها ي  المختلفة مثل كرة القدم وكرة التنس وغ اضاتی . 

8- Conceptual Simulation: ( وهي ألعاب )للعمل المتكامل.  طیتخاذ القرار والتخطإألعاب المحاكاة  
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ونية1شكل رقم )  ( نماذج من تصنيفات األلعاب التعليمية اإللكي 

ونية وأن تعددت تصنيفاتها و  ي أنواع معينة كألعإواأللعاب التعليمية اإللكي 
ز
اب ختلفت أنواعها فإنها تتفق ف

ي أن هناك نوع من األلعاب أفضل من اآلخر، وإنما عىل المغامرات والأللغاز والمتاهات 
ولعب األدوار، وهذا ال يعتز

 . ي منها ما يناسب فئة طالبه ومستواهم التعليىمي
 المعلم الجيد أن ينتف 

 

 

 

ونية :  -6  معايت  األلعاب التعليمية اإللكتر

ي 2006(، ودراسة زهران )2000تناولت دراسات عدة كدراسة مطاوع ) ي 2010)(، وعسي  (، ودراسة الحرئ 
ونية من حيث تصميم واإلختيار واالنتاج، ويمكن إجمال كل هذه المعايي  ( معايي  2010) األلعاب التعليمية اإللكي 

بوية ومعايي  الفنية. 
ز هما : المعايي  الي  ي جانبي 

ز
 ف

بوية  : المعايت  التر
ً
 : أوال

بوية الخاصة باأللعاب التعليمية  ونية ما يىل  : من ضمن المعايت  التر
 اإللكتر

 أو أكير من أهداف الوحدة.  -1
ً
حقق اللعبة هدفا

ُ
 أن ت

 أن يتحقق المعلم من أن التلميذ ُيدرك قواعد اللغة ويعرف أهدافها.  -2

ي تعوق تحصيل التلميذ  -3
أن يتخلل اللعب مهارات وعمليات تدربية ووظيفية؛ لخفض تأثي  المشكالت الت 

 لمفاهيم الوحدة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ي الطب                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف
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فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

الستعانة االدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن 
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ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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الن
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ي الوحدة. أن تتكا -4
ز
اتها من األلعاب اآلخرى لتنمية تحصيل التلميذ ف  مل خي 

ي الصعوبة تناسب مستويات التالميذ.  -5
ز
 أن تتضمن مستوايات متدرجة ف

مثل وتعكس بدقة المفهوم أو المهارة المطلوب تدريسها.  -6
ُ
ي عىل أسس ت

بتز
ُ
 أن ت

ي يجب عليه -7
 أن يتقنها.  أن يكون التلميذ عىل علم المفاهيم والمهارات الت 

عي  عن فكرة واحدة غي  متشعبة.  -8
ُ
 أن ت

 تدرج من السهل إىل الصعب، حت  ال ينفر منها التالميذ. تقدم األلعاب بطريقة محببة ت -9

 هتمامات التالميذ وميولهم. إأن يتمركز محتواها حول  -10

نبه التلميذ لخط -11
ُ
ة لزيادة الدافعية، وت قدم التغذية الراجعة مبارسر

ُ
وجهه إىل الطريقة الصحيأن ت

ُ
 حة. ئه وت

 : المعايت  الفنية : 
 
 ثانيا

ونية ما يىل  : 
 من ضمن المعايت  الفنية الخاصة باأللعاب التعليمية اإللكتر

ز برمجة األلعاب والتلميذ.  -1  أن يكون هناك تفاعل جيد بي 

ك الحرية للتلميذ التحكم ب -2  ختيار اللعبة وعرض محتواها. إأن تي 

 لمادة المعروضة من معلومات مع حجم الشاشة. مناسبة ا -3

 أن تكون تعليمات تنفيذها مخترصة وواضحة ومحددة حت  يسهل ممارسة التالميذ لها ويتحقق أهدافها.  -4

 لرسعته الذاتية. إأن تتيح فرصة  -5
ً
 ستخدام التلميذ لها بنفسه وفقا

ي ضوء اإلمكانيات المتاحة.  -6
ز
 أن يسهل ممارسة التلميذ لها ف

 ستمرارية تعلم التلميذ. أن تشتمل عىل عناض التشويق و التعزيز الالزمة إل  -7

ات البرصية كالصور و األشكال و الرسوم. أن تستخدم  -8  المثي 

شتت انتباه التالميذ.  -9
ُ
 أن تكون قليلة التفاصيل حت  ال ت

ي عملها.  -10
ز
 أن تحتوي عىل خاصية األصوات ف

 ستخدامها دون الحاجة لمساعدة الكبار. إسهولة تشغيل التالميذ الصغار للعبة و  -11

نامج لما هو متوقع منه. وضوح التوجيهات و مدى است -12  جابة الي 
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عدة عناض 
ز
ونية عديدة؛ ولكن يمكن تحديد أبرزها ف ومما سبق يتضح أن معايي  األلعاب التعليمية اإللكي 

مجت  أساسية إذا 
ُ
مجية، و تجذبه نحوها بدرجة  إمع بعضها بشكل جيد فإنها تزيد من د ندماج المعلم مع الي 

 : ى،وهذه العناض هي  كي 

ز اللعبة، األهداف التعليمية، و التغذية الراجعة، التفاعل، والقصة التمثيل.   قواني 

ونية: -7 مجيات األلعاب التعليمية اإللكتر  إنتاج التر

متطلبات التشغيل، من حجم ذاكرة جيد، ونظام تشغيل تحتاج بعض برمجيات األلعاب التعليمية إىل بعض 
مجية؛ باإلضافة إىل محرك أقراص مرنة، وكرت الصوت وكرت الفيديو لتشغيل المؤاثرات الصوتية  يناسب مع الي 

امج مجيات إىل برامج لتشغيلها كي  ، بينما تحتاج و لقطات الفيديو، وقد تحتاج معظم الي 
ً
بعضها إىل  الفالش مثال

 لهذه المتطلبات 
ً
ي أجهزة الحاسوب قبل فتحها ونظرا

ز
مجية أن ُيراغي إمكانيات أجهتحميل ف زة فعىل منتيج الي 

 (Saltzman, 2006الكمبيوتر المتوفرة باألسواق. )

ج امج، التي قد تُساعد في إنتاكما يمكن إنتاج بعض األلعاب التعليمية اإللكترونية من خالل استخدام بعض البر

 برمجة تعليمية جيدة إذا أُحسن استخدامها، وفيما يلي عرض الهم هذه البرامج :

  ( نماذج للبرامج المستخدمة1جدول رقم )

في إنتاج برمجيات األلعاب التعليمية اإللكترونية
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

ونیة من خالل   لما ُیقدمه (Max Swish) ستخدام برنامجإوقد تم تصمیم برمجیة األلعاب التعلیمیة اإللكي 
ً
؛ نظرا

ي التعامل مع الصور والرسوم المتحركة. 
ز
 من تسهیالت جیدة ف

ون ةیمیاأللعاب التعل فیوظ -8   العمل ةیااللكتر
 
 : ةیمیالتعل ةیف

ون  ةیمیاأللع اب التعل  فیأو إخف اق توظع د المعل م العام ل المه م ف ي نج اح یُ    ة،یمیا التعلأه دافه  قیوتحق  ةیاإللكي 
وط المهم ة لك ي  (Mulligan & Patrovsky, 2003, p:254) مولقن و باتروسكي  حدد  وق د   من الرسر

ً
  تمیعددا

 منها:  د یج بشكل األلع اب  فیتوظ

المهم ة  میعل ى النق اط والمف اه  د یوالتأك  ذ،یوأدوار التالم نه ا یتقان، وذلك لمعرفة قوانإدراسة اللعبة بدقة و  -1
 . ذها یتنف ةیفیاستخدامها وك وقت  دیوتحد ه ا،یف

الالزم  ة   وتر یوذل ك بالتأك  د م  ن س المة أجه  زة الكمب   ة؛یمیالمناس  بة إلج راء اللعب ة التعل  ةیمیالتعل ئ  ةیالب ئ ةیته -2
 . اللعبة   ذیلتنف

 وممارسة األلعاب ومعالجة المشكالت.  لیالالزمة لتشغ وتر یلمهارات الكمب ذ یالتأكد من مدى إتقان التالم -3

ورب ط  قیعنص ر التش و  ج اد یالف وز م ن أج ل إ  ةیفیوك ه ا یف ي  أه داف اللعب ة وقواع دها وخط وات الس  حیتوض  -4
 . ىمي یالتعل بالموقف اللعب ة

:  71) ص 2006وأضاف زهران ) وط أخرى ه   إل ما سبق أربعة شر

راء وقت إج د یستفسارات خاصة باللعبة واإلجابة عنها، ثم تحدإللسؤال عن أي  ذ یإتاحة الفرصة للتالم -1
 اللعبة. 

 . حدثیإلزالة أي توتر قد  انا یاللعبة والتدخل أح ذ یمتابعة تنف -2

ع دم الوق وع ف ي و  ق ةیودق  ةیاأله داف بص ورة علم  قیالراجع ة بدق ة، وذل ك لض مان تحق ةیمتابعة التغذ -3
 . الفهم األخط اء وس وء

  ذ یلتالموردود فع ل ا قه ا یوخط وات تحق  ة،یمیذل ك وض وح األه داف التعل تض منیو  ة،یمیاللعبة التعل میتقو  -4
 اللعبة.  عن وانطباع اتهم
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(    من أهمها ما ( 133   ص 2010كما أضاف الحرنر 
 
وطا  : ىل  یشر

 اللعبة.  ذ یالوقت والمكان المناسب لتنف ار یختإ -1

 الزمن الالزم إلجراء اللعبة.  د یتحد -2

ي تنف ةیالجد -3
ز
 اللعبة.  ذ یف

 أثن اء التنف  -4
ً
 ومرش دا

ً
 اركة تهم عل ى المشورف ع ق درا  ذ،یللتالم  دةیإلث ارة اهتمام ات جد  ذ؛یك ون المعل م موجه ا

 . ةیمیالتعل المواقف الفعال ة ف ي

ي تحو  ذ یمساعدة المعلم للتالم -5
ز
ز من سلب لهمیف ز وانعزال یي  ز إىل مشارك یي  ز جابیإ ي  فاعل من خالل الت یي 

 اللعب.  أثناءجتماغي اإل 

ون د یالعد فیهذا وقد تم توظ ب ةیمن األلعاب اإللكي  ي مجال الي 
ز
 نكانثانیدراسة ج نها یومن ب ة،یف

(Jayakanthan,(2002 ب قیتطب ةیحول أهم ي مجال الي 
ز
أوضحت الدراسة أن األلعاب  ة،یألعاب الحاسوب ف

نها  إو  د،یل جبشك ةیمیالتعل ةیلخدمة العمل فها یتوظ مكنیوبالتاىلي  ذ،یللتالم ةیأحد أكير الطرق متعة وتسل
ج ف ةیللتسل لةیكوس ز ي تمي 

 ةیمیلأللعاب التعا ةیللتعلم، و أن تقن ذ یالتالم ةیدافع ادةیز  المعرفة أدت إىل ها یالت 
 میصموقام الباحث بت هما،ي  األبعاد وغ ةیثالث ةیمرتبطة بالذكاء االصطناغي والتقن دةیمكونة من مجاالت عد

نت، ةیمیألعاب تعل   عىل اإلني 
ُ
 . ذ یللتالم ةیمیتضم مجموعة من المغامرات التعل ئةیوفر بت

ز تبیومما سبق  ون ةیمیاأللعاب التعل ةیأهم ي  ي مساعدة التالم ةیاإللكي 
ز
ز والمعلم ذ یف  للمم ،ي 

ً
ز نظرا ي  دةیالعد اتي 

الت 
ي تصمخاصة إذا ُر  ها،ی  تحتو 

ز
بو  ةیالفن یي  المعا مها یوغي ف بو أومن أجل ذلك  دة،یالج ةیوالي   فها یبتوظ ونیهتم الي 

ي العمل
ز
امج ر یاألمر الذي دعا إىل تطو  ة،یمیالتعل ةیف ي معإالخاصة إلنتاجها، خاصة وأنها  الي 

ز
الجة ستخدمت ف

ز ولعل من أهمها مقرر اللغة اإلنجل ة،یمیالمقررات التعل بعض هیالذي تعانالقصور   . ةیي 

 

  : اللغة اإلنجل
 
:  لیوالتحص ةیت   المحور الثان  الدراس 

 : ةیت   اللغة اإلنجل (أ

عد اللغة اإلنجل 
ُ
ز ت ي والعلىمي ب ةیي 

ز
ز لغة العرص، وهي األساس للتواصل الفكري والثقاف للطالع  لةیالدول، ووس ي 

 إل  د؛یما هو جد كلعىل  
ً
لغ عدد ب ثیاألوىل عىل مستوى العالم، ح ةینتشارها الواسع أصبحت اللغة الرسمونظرا

ز المتحدث ز ناطقمن ال ي  أكير بكث ةیأو بصفتها لغة ثان ة،یأهلها سواء بصفتها لغة أجنب ي  غ منبها  ي  ز األصل ي  بها،  یي 
ي أكير من ثالث ةیرسمخاصة أنها لغة 

ز
ز ف ز حتلت اللغة اإلنجلأكذلك ، (2008،  المطوع بها ) ناطقة ي  دولة غ ي   ةیي 

 متم
ً
ز موقعا  ي 

ً
ي التعل ا
ز
ي جامعات الص میأصحبت لغة التعل ثیلبعض دول العالم، ح العاىلي  میف

ز األوىل، ففز  ي 
عتي  

 
ز ت اللغة اإلنجلا ي  ةیي 

ز
 (.  2007الحشاش ،  .)میالتعلاللغة األوىل ف

اتوالدراسات اإل  اتیو لقد تناولت األدب    تعل اتیجیستر
 
 ة یكلغة ثان  ةیت   اللغة االنجل میوالطرق المستخدمة ف

  ىل  ی ما یوف
 
اتألهم هذه اإل  عرضا  : اتیجیستر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتجإ -1  : ةیكلغة ثان  ةیت   وطرق تعلم اللغة اإلنجل اتیستر

اتإتعددت   ز وطرق تعلم اللغة اإلنجل اتیجیسي  طرق التعلم ك  ةیمیظهرت فلسفات تعل ثیح ة،یكلغة ثان  ةیي 
ز اللغة االنجل میوهذه الطرائق أثرت عىل طرق تعل ة،یالتسل قیعن طر  والتعلم المفتوح ز ومن ب ة،یي  هذه الطر  ي 

 : ىلي یائق المتنوعة ما 

جمة: القواعد طريقة  -1  : (Grammar-Translation Method)والتر

ح، وهي طر  ةیتعطي أهم قةیوهي طر   ي الرسر
ز
جمة والقراءة والكتابة، وتستخدم اللغة األم بإفراط ف تركز عىل  قةیللي 

جمة وعىل حفظ الكلمات. إالقواعد و  میتعل  ستخدام الي 

 : (Audio-Oral Method) : الطريقة السمعية والشفهية -2

 ، وتنظر إىل أن إمن أكير الطرق  وتعد 
ً
 وترى نهما،یبتعلم اللغة األم، وال فرق ب هیشب ةیكتساب أي لغة أجنبإ نتشارا

ي القدرة عىل التحدث، ب أن
ز
ء ثانوي.  نما یاللغة هي ف ي

 .(Koumy-El, 2002)الكتابة سر

 : (Audio-Visual Method)الطريقة السمعية البرصية  -3

ي األلفاظ مع توض میوهي تهتم بتقد 
اسبة، ثم للصور مع األلفاظ المن طیعرض رسر  تمی ثیبالصور، ح حها یمعائز

  عرضه عاد ی
ً
 ستجابة للصور باأللفاظ المناسبة. اإل  ذ یالتالم عیستطی؛ حت   مرارا

ة -4  : (Direct Method) : الطريقة المباشر

ز اللغة اإلنجل سیبالمناقشة والمخاطبة، وتجعلهما أسلوبا لتدر  قةیوتعتز هذه الطر     ة؛یي 
ُ
لل من شأن قولكنها ت

جمة   الي 
ً
ابط المبارسر ب ة،یلعدم اهتمامها باللغة األصل نظرا ي من خالل الي 

ز وتوصل المعائز دلولها، الكلمة وم ي 
د عىل قةیوتركز هذه الطر   والحفظ.  د یالي 

 : (Cognitive Code Method)الطريقة اإلدراكية المعرفية:  -5 

ي للقاعدة، وتتخذها وس قةیتعتمد هذه الطر  
  میلتعل لةیعىل االستنتاج الذائ 

ُ
هذه  ذ یلتالمحاول إكساب االلغة، وت

 لتعلمها.  لةیستنتاج وسمن خالل المحاورة والنقاش مع بعضهم البعض، وتتخذ اإل  المهارات

 : (The Silent Way)الطريقة الصامتة:  -6

ي إطار الموقف  ذ یللتالم حیتیوذلك ل ذ؛یالمعلم أقل من التالم تحدثی ها یوف 
ز
الفرصة للتحدث والمناقشة ف

،یالتعل ، 2008ي،. )البخار تناقشوا یو  تحدثوا یل ذ؛یك المجال للتالم ي  ی ثیتقلل من تحكم المعلم، ح وهي  ىمي
 . (53-52ص

 : (Memory Way) طريقة الذاكرة:  -7

ي ساعة واحدة،  میتهدف إىل تعل قةیوهي طر  
ز
 عىل إحدى إأكي  عدد ممكن من الكلمات ف

ً
اتإعتمادا  اتیجیسي 

 قةیالدق لیوتصور التفاص لیبالتصور، أي كلما تم تخ ةیعىل ربط الروابط الذهن قةیوتعتمد هذه الطر  الذاكرة،
ي هذه الطر  اءیتلك األش رتبطتا كلما   اءیلألش

 بیبتقر  ذ ی"للتالم cowكلمة "  میمثال تعل تمی قةیبالذاكرة، ففز



   
   

                                                        جلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                            الم  
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   - 236 177) ص: تاسع الالبحث  – الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

199 

   
ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مكنیومما سبق  (2009وسف،ی"كاكاو" مع عرض صورة لبقرة تأكل قطعة كاكاو.) لكلمة ي  نطقها من المقطع األخ
ات د یتحد ز نجلاللغة اإل  میتعل اتیجیأهم إسي  اتإ تبعا لمهارات تعلمها، فهناك ةیي  تركز  ةیسمعرائق أو ط اتیجیسي 

 ةیرص وهناك طرائق ب الكتابة،تركز عىل مهارة القراءة و  ةیستماع والتحدث، وهناك طرائق برص عىل مهارة اإل 
ز تجمع ب ةیسمع لم بأهم یُ  جعلهیبشكل  ناسبه؛ولكنیمن هذه الطرائق ما  ختار یأن  ذ یالمهارات، وعىل التلم ي 

 مدلوالتها. 

  تعل ةیمیالتعل اتیالوسائل والتقن -2
 
 : ةیت   نجلاللغة اإل  میالمستخدمة ف

  دة،یج ةیمیتعل اتیوتقن ناتیأي لغة بحاجة إىل مع میإن تعل
ُ
ي ت ما یّ خاصة الس  ةیأهم ذ یوىلي التلمت

ز
لغة  میعلف

ز نجلاللغة اإل  مثل ةیأجنب بو  ة؛یي  ي تعل د یتف دةیوسائل عد میعىل تقد ونیلذلك حرص الي 
ز
ز للغة اإلنجلا میف  ة،یي 

مجموعة من هذه الوسائل (53-50،ص2007قادي،؛ و  192، ص 2003)العمري،  منوقد ذكرت دراسة كل 
ي تعل

ز
ز اإلنجلاللغة  میالمستخدمة ف ز ومن ب ة،یي   : ىلي یهذه الوسائل ما  ي 

1-  :  الحاسب اآلل 

ي العملإإن  
ز
ي تعل ةیمیالتعل ةیستخدام الحاسب اآلىلي ذو أثر فعال ف

ز
ز اللغة اإلنجل میبصفة عامة، وف بصفة  ةیي 

ي توف خاصة،
ز
 لدوره ف

ً
ح المادة الدراس ي  نظرا ي رسر

ز
ي تنم ة،یالوقت والجهد ف

ز
 قیفعن طر  ،ةیتجاهات العلماإل  ةیو ف

شد التلم اتیستفادة من تقناإل  مكنی اآلىلي الحاسب 
َ
ي تعزز التعلم، وت

 ،ي   متابعة المثإىل ذ یالوسائط المتعددة الت 
 یأ قهیوعن طر 

ً
نت، واإل االتصال بشبكة األ  مكنی ضا ي تعلني 

ز
 ف
ً
ي تقدم دروسا

اللغة  میستفادة من المواقع الت 
ز اإلنجل  . ةیي 

 : ةیمیاأللعاب التعل -2

  
ُ
جیُ  لةیكوس  ةیمیستخدم األلعاب التعلت ز ف ها یف مي  ز اللغة اإلنجل میلتع لیلتسه دةیوهي مف م،یبالتعل هیالي  كلغة   ةیي 
ز ب ومن ة،یثان ي  ي 

 : ىلي یما  قها یتطب مكنیهذه األلعاب الت 

 ( Communicative Games) لجماعیةا بأللعاا -1

 (ESL Vocabulary Games)  رداتبالمف لخاصةا بأللعاا -2

 ( Primary Writing Games) ألساسیةا لكتابةا بلعاأ -3

ز باللغة اإلنجل ي  ألعاب التعب -4  (Games Composition English) ةیي 

5-  
ُ
ز اللغة اإلنجل میلتعل ةیكاهاأللعاب الف  (English Learning for Games Fun) ةیي 

 ( Flash Cards) تاقاطلبا بلعاأ -6

 ( Elementary Reading Games) ألساسیةا راءةلقا بلعاأ -7

 ( Spelling Games)  ءإلمالا بلعاأ -8
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

؛  د یبشكل ج ةیمیالحاسب اآلىلي و األلعاب التعل ةیستفادة من تقناإل  مكنیو 
ً
ونلإذا تم دمج هذه الوسائل معا

َ
 تك

ون ةیتكتسب من تقن ثة،یحد ةیمیتعل لةیوس ز م ةیمیومن األلعاب التعل ة،یالحاسب اآلىلي الصفة اإللكي   ةي 
 من ألعاب تعل ة،یالتسل

ً
مج دةیتستخدم الحض والحجر تظهر ألعاب جد ةیمیفبدال  ة؛یمیالتعل اتیتستخدم الي 

 یتعللتنقل 
ً
 بالكث ما

ً
 ممزوجا

ً
 من المرح.  ي  فاعال

 : ةیكلغة ثان  ةیت   مشكالت تعلم اللغة اإلنجل -3

اإلحتكاك ب نشأ یخاصة وأن تعلم أي لغة  دة یمشكالت عد ةیكلغة ثان  ةیت   اللغة اإلنجل تعلمونی نیالذ واجهی
 ومن أهم تلك المشكالت:   یی   األصل ها یبمتحدثالمباشر 

 مدة التعرض للغة:  -1

مارس داخل الفصول الدراس لة،یللغة قل ذ یإن مدة تعرض التالم 
ُ
 فیفقط، لذلك كان البد من تكث ةیفاللغة ت

وبالتاىلي  ة،یاللغو  ي  من التأقلم مع أنماط وأشكال الجمل والتعاب ذ یالتالم تمكنیل ة؛یالفصول الدراس داخلالعمل 
 ادةیإىل أن ز ( 2006ومن ثم كتابتها بالقدر المعقول، وقد أظهرت نتائج دراسة الحازمي ) اللغة،تحدث  عوا یستطی

ي اللغة  ذ یالتالم لةیحص
ز
ز اإلنجلف  لز  ةیي 

ً
ة تعلمها.  ادةیتكون تبعا  في 

 ظروف غرفة الصف:  -2

ي تعلم اللغة، فكل ي  بها من أجهزة له دور كب التیووجود التسه ذ یغرفة الصف من عدد التالم إن ظروف
ز
 كانتما  ف

 یومجهزة ج ذها یالفصول ذات حجم مناسب لعدد تالم
ً
 والفهم، وعىل عابیستعىل اإل  نیقادر  ذ یكان التالم  دا

هم تصبح والف عابیستاإل  ةیفإن عمل ةیمیالتعل اتیالتقن ها یتكون الفصول مكتظة وتنعدم ف عندما العكس 
 . (2006صعبة. )شان،

 ضعف الدافعية للتعلم:  -3

ي الحاجة إىل ةیلتعلم اللغة كلما كانت هناك مشكلة، وكلما كانت هناك دافع ذ یالتالم ةیكلما قلت دافع
ز
تصال إ االف

 .(Borg, 2010, p: 55) تصال كان هناك إقبال عىل تعلم اللغة. مهما كان مستوى اإل  نیباآلخر 

ة المعلم:  -4  قلة ختر

ي إ
ز
ة المعلم ف  د یستفیكتسابها، خاصة أنه المصدر الخي الذي إ عائقا أمام  عد ی ذهیاللغة إىل تالم صالیإن قلة خي 

ي العمل ةیفالمعلم هو حجر الزاو  ذ،یالتالم منه
ز
ذلك وجب النجاح أو الفشل، ل ةیتقع مسؤول هیوعل ة،یمیالتعل ةیف

ي اللغة، وذو مستوى عال ومعقول، ولد كونیأن  هیعل
ز
 ف
ً
ي طرائق التعلم.  هیبارعا

ز
ة ف  المعرفة والخي 

ز إىل وجود مشكالت متعلقة بمعلم اللغة اإلنجل (2008) يي  فقد أشارت دراسة المط إعداده  ثیمن ح ةیي 
ورة العمل عىل تطو  و  س،یللتدر  ز برامج إعداد المعلم ر یضز ي التعل ةیالتقن ةیبأهم فهمیوتثق ي 

ز
أجرى  ثیح م،یف

 56الباحث البحث عىل 
ً
  ةیبدرجة عال ذ ی، وتوصلت النتائج إىل وجود مشكالت تتعلق بخصائص التالم معلما

ً
جدا

ي  ةیدیأن الطرق التقل ثی، ح
راغي خصائص التالم تبعها یالت 

ُ
ة بعض الم ذ،یالمعلمون ال ت ز علموذلك لقلة خي   ،ي 

ي التعل ثةیوجهلهم بالطرائق الحد
ز
ام وصي یلذلك  م؛یف ي الي 

ز
ورة التوسع ف واالستفادة  ةیبیالتدر  جالباحث برصز

ات و  ز بداعات المتمإمنخي   منهم.  نیي 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز حرص أهم مشكالت تعلم اللغة اإلنجل مكنیُ  ف ي تل ك المش كالت المتعلق ة بص عوبة مه ارات   ةیكلغ ة أجنب  ةی ي 
ز اإلنجل اللغة میومف اه   ذ یالتالموتل ك المتعلق ة ب س،یوطرق التدر  ةیمیالتعل اتیوتلك المتعلقة بالتقن ة،یي 

ون  ةیمیاأللع اب التعل عیتس تط وق د   تهم،ینخف اض مس توى دافعإو  حس ن  أن تتالف ى تل ك المش كالت  ةیاإللكي 
 
إذا أ

 إ
ُ
،   ئیهس تخدامها، فه ي ت  د یوبالتاىلي تز  ة؛یمیاأللعاب التعل ةیمع برمج ذ یالتالم هیف تفاعلیص ف دراس ي تف اعىلي

س رع م ن زم ن ال تعلم، وق د   تهم،یمن دافع
ُ
، األلعاب خارج غرفة الصف ةیممارسة برمج من  ذ یالتالم عیس تطیوت

 مدة التعرض للغة.  د یوبالتاىلي تز 

ية كلغة أجنبية مراعاتها:  -4  أمور يجب عىل المعلم اللغة اإلنجلت  

ي ی
ز عىل معلم اللغة اإلنجل نبغز عىل  ةیأن هذه اللغة لغة أجنب راغي یاإللمام بجوانب مادته، و  ةیكلغة أجنب  ةیي 
ي، ٥٧- 53،ص 2006وذكر كال من )شان  ذه،یتالم ي ( 44-43،ص 2009؛ و العي 

ي یمجموعة من األمور الت 
عىل  نبغز

ز اللغة اإلنجل معلم :  ةیكلغة أجنب  ةیي   مراعاتها، ومن أهمها التاىلي

 و مناسبة.  لةیوبالتاىلي وضع خطط بد ذ،یمستوى التالم د یللدرس، وتحد د یستعداد الجاإل  -1

ي العمل ذ یدور التلم لیتفع -2
ز
 : قیعن طر  جادهیإ مكنیوهذا  ة،یمیالتعل ةیف

 ي إعطائه.  ي  عىل التحض ذ یحث التالم
ز
وع ف  للدرس قبل الرسر

 ي مجموعات صغ
ز
 حواجز الخجل والخوف من المعلم.  كرس یمع بعضهم  ذ یفتفاعل التالم ة،ي  التعلم ف

  ي القطعة، ثم  بدأ یالسلسلة، وهي أن  قةیالقراءة بطر
ز
ي القراءة  ذ یالتالم تسلسلیالمعلم بقراءة أول جملة ف

ز
ف

 جملة.  جملة

 كیالمعلم، وهي أن  ذ یالتلم قةیطر  قیتطب افه.  ةیمیالتعل ةیإلدارة العمل ذ یالمعلم المجال للتالم ي   تحت إرسر

 ي  ي  الفرصة للتفك ذ یوذلك بمنح التلم ذ،ینسبة كالم المعلم، ورفع نسبة كالم التلم لیتقل
ز
 اإلجابة، ثم ف

 یج اإلنصات
ً
 إلجابته.  دا

 ك ز الي  ك ةیعىل عمل ي  ز التعلم أكير من الي  ي ت بیبمعتز مراعاة األسال م،یالتعل ةیعىل عمل ي 
 ناسب الت 

ي تناسب المعلم.  ذ یالتالم
 أكير من تلك الت 

 ي صنع الوسائل التعل
ز
اك الطلبة ف  . ةیالمحل ئةیمن الب ةیمیإرسر

  التعليم: إ -3
 
 ستخدام التقنيات التعليمية الحديثة ف

ز اللغة اإلنجل میعىل تعل ي  األثر الكب ثةیالحد ةیمیالتعل اتیستخدام التقنإن إل  دراسة أبو لوم  وضحت ثیح ة،یي 
ي تعل اتیمدى أثر تقن( 2006)وآخرون

ز
ز اللغة اإلنجل میالوسائط المتعددة ف  150ن الدراسة م نةیوتكونت ع ة،یي 

 یتلم
ً
 یعشوائ عهمیالثالث المتوسط، تم توز  الصفمن  ذا

ً
ز عىل مجموعت ا ي النتائج تفوق المج نتیوب ،ي 

موعة الت 
ورة إجراء أبحاث مشابهة تتناول وحدات  اتیدرست من خالل تقن الوسائط المتعددة، وأوصت الدراسة برصز

ورة   . ثةیالحد اتیستخدام التقنإمختلفة من مواد مشابهة، وضز

ي تنمإ ةیإىل فاعل( 2010كما أشارت دراسة األحمري )
ز
 الدراسي لطالبات لیالتحص ةیستخدام كائنات التعلم ف

ي مادة اللغة اإلنجل الصف
ز
ز األول متوسط ف النتائج مدى  نتیوب ذة،یتلم 42الدراسة من  نةیتكونت ع ثیح ة،یي 

ي  د یإجراء المز  ةیحول أهم اتیوقدمت الباحثة توص ة،یبیالتجر  المجموعةتفوق 
ز
ائنات ك  ستخدامإمن البحوث ف

ي 
ز
ي مراحل تعل ةیمیتعل اتیتقن ستخدامإالتعلم وف

ز
 مختلفة.  ةیمیأخرى ف
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

امج التدر  ی   التواصل مع المختص -4  حنر  ة؛یبیمن خالل الدورات والتر
ُ
 جد ن المعلمكو َی

 
 . دةیأفكارا

 ي  تستثو  ذه،یتتناسب مع خصائص تالم ةیوسائل تقن ستخدمیهذه األمور، وأن  راغي یُ أن  د یوعىل المعلم الج
ي تقد لهم،یوتنىمي تحص تهم،یدافع

ز
ون ةیمیألعاب تعل میولعل ف   ةیإلكي 

ً
 . ذهیلمعلم لتالما حتاجهیما قد  راغي یُ أمرا

 : ةیالسعود ةیبالمملكة العرب ةیت   اللغة اإلنجل میلمحة عن تعل -5

ز اإلنجلاللغة  میلقد بدأ تعل ي المملكة العرب ةیي 
ز
 ار یختإم ذلك بوقد ت م،ینطالقة األوىل للتعلمع اإل  ةیالسعود ةیف

ي تدر  مجموعة
ز
ز اللغة اإلنجل سیمن الكتب المتخصصة ف ز كونة من مجوعتوكانت تلك الكتب مُ  ة،یي  حداهما أ ي 

ابطة وتختلف من مرحلة إىل أخرى؛ وبالتاىلي بدأت  ي  إال أنها غ ة؛یواألخرى للمرحلة الثانو  المتوسطةللمرحلة  مي 
ي تلك الكتب  وبیع

ز
بالظهو  ف وعا لتغ میوالتعل ةیر، األمر الذي دعا وزارة الي  كتب اللغة   لیعدوت یي  أن تتبتز مرسر

ز اإلنجل   ،ةیي 
 
كة ماكم فها یتألسندت مهمة وأ  ة،یدالسعو  ةیمناهج خاصة بالمملكة العرب میلتقوم بتصم ان،یلیإىل رسر

ي أو 
 إال أنها  سنوات،ستمر العمل بتلك المقررات ثمائز

 
ز یالسعود ي  من غ ها ینتقدت بشدة خاصة وأن مؤلفأ  ،ي 

 
 
ز نجلاإل  العمل إىل لجنة من أساتذة اللغة وكللذلك أ ز السعود ةیي  ة الشعب من واقع وثقاف بةیمناهج قر  فیلتأل یي 

 . (2008)البخاري، السعودي. 

رات تعل -6  : ةیالسعود ةیبالمملكة العرب ةیت   اللغة اإلنجل میمتر

ز إن القائم ي المملكة العرب میعىل التعل ي 
ز
ز اللغة اإلنجل ةیأدركوا مدى أهم ةیالسعود ةیف لذا  ة،یلعالمومكانتها ا ةیي 

ي جاء 
ز
ي المملكة العرب میلتعلا اسةیس ف

ز
ي المرحلت ةیقرارها كمادة إجبار إهتمام بهذه اللغة و إلعىل ا د یالتأك ةیف

ز
ز ف  ي 

رات عدإل ومن ثم الصف السادس ا ةیوالثانو سطة المتو  ؛ وذلك لمي  ي
 : ىلي یو من ضمنها ما  دة،یبتدائ 

بوض وح   ا هیب الرد عل ن هیاإلدع اءات الت ي توج ه لد واج هیاألول ى ، فعل ى ك ل مس لم أن   ةیأص بحت اللغ ة العالم -1
 . اإلسالملنش ر 

ك  ل س  نة آالف الحج  اج م  ن ك  ل أنح  اء الع  الم، بلغ  اتهم المختلف  ة لك  ي   ةیالس  عود   ةیالمملك  ة العرب فیتستض   -2
كة ب ض ةیفر    ؤدوا ی ز ه ي اللغ ة اإلنجل  نهمیالح ج ، واللغ ة المش ي   تخدام ه ذه سإتعل م و  تطل بیوه ذا الموق ف   ة،یي 

،. وفهمیتصال مع ضمن اإل  تمكنوا یاللغ ة لك ي   (2006)الحازمي

ز كثي  من شعوب العالم. إلغة  -3  تصال وتفاهم بي 

ز باللغة اإلنجل دةیالوافدة تتطلب معرفة ج اتیفمعظم التقن ثة،یالحد ةیلغة العلم والتقن -4  . ةیي 

.  میللتعل لةیوس -5  والبحث العلىمي

ي التجارة والعالقات اإل ةیسیلغة رئ -6
ز
 (2010. ) األحمرى، ةیوالثقاف ةیاسیوالس ةیقتصادف

ز تبیومما سبق  ز أن اللغة اإلنجل ي  ي مواسم  ةیسیهي اللغة الرئ ةیي 
ز
 ف

ُ
ي ت
تعمل للرد عىل سالحج والعمرة، وهي اللغة الت 

ر رئ اإلدعاءات ز لتعلم اللغة اإلنجل سي یالموجهة ضد اإلسالم، وهذا بحد ذاته مي  ي المملكة العرب ةیي 
ز
 ةیف

 . ةیالسعود
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ب -7   مجال اللغة اإلنجل میوالتعل ةیجهود وزارة التر
 
 : ةیت   ف

ب ي مجال تعل میوالتعل ةیقدمت وزارة الي 
ز
 واسعة النطاق ف

ً
ز نجلإل اللغة ا میجهودا ز ومن ب ذها،یلتالم ةیي  هذه  ي 

وع إعداد معرض ثابت للمواد والوسائل التعل الوزارة امیالجهود ق ي فروع اللغة ا ةیمیبمرسر
ز
ز نجلإل ف هذا  هدفی  و  ة،یي 

وع إىل:   المرسر

ز روح التنافس بإذكاء  -1 ز المعلم ي   . دةیج ةیمیبتكار وسائل تعلإل  ي 

ي تدر  ةیمیالوسائل التعل لیتفع -2
ز
ز نجلإل اللغة ا سیف ي المدارس.  ةیي 

ز
 ف

ز المعلم بیتدر  -3  . دةیج ةیمیعىل عمل وسائل تعل ي 

ز المعلم فیتعر  -4  . ةیمیستخدام الوسائل التعلإل بالطرق المثىل  ي 

ز براز جهود المعلم -5 ز المم ي  ي إعداد الوسائل التعل ةي 
ز
ز المعرض من قبل المعلم ارةیز  قیعن طر  ة،یمیف  نیوالزائر  ي 

 . للمنطقة

ز المعلم د یتزو  -6 ات ج ي  ي مجال الوسائل التعل دةیبخي 
ز
وورش عمل  ةیبیوذلك بعقد لقاءات ودورات تدر  ة،یمیف

ي 
ز
 . المعرضف

، وتوظإل ا -7 ي المشار  فها یستفادة من معامل الحاسب اآلىلي
ز
مج عی    ف  (2007.)قادي،اتیوالي 

 كب ةیالسعود ةیوترى الباحثة أن المملكة العرب
ً
ز اللغة اإلنجل میلتعل ةي  تبذل جهودا بشكل  دها یحدت مكنیو  ة،یي 

 : ىلي یمجمل كما 

 ي تشمل توف ذ،یالجهود المبذولة للتالم
 . ةیمیالتعل التیوالتسه ةیالمواد الدراس ي  والت 

 ز الجهود المبذولة للمعلم امج التدر  ،ي  ي تضم إقامة الدورات والي 
ز إلطالع المعلم ة؛یبیوالت   ل ما هو عىل ك ي 

 مفيد. 

  المرحلة المتو سطة:  ةیت   اللغة اإلنجل سیأهداف تدر  -8
 
 ف

ز اللغة اإلنجل سیمن أهداف تدر  ب ةیي  ي المرحلة المتوسطة حسب خطة وزارة الي 
ز
: ( 2010) میوالتعل ةیف ي

 اآلئ 

ز اللغة اإلنجل اتیتعلم أساس -1  ستفادة منها مسوالقدرة عىل اإل  ة،یي 
ً
 . تقبال

ي مواقف الح ي  التعب ذ یللتالم تستز یتعلم مفردات اللغة المقررة، حت   -2
ز
 لفة. المخت اةیعن أنفسهم ف

ز نجلستماع، وفهم اللغة اإل درة عىل اإل الق -3  . حیبشكل صح ةیي 

 یعن أنفسهم شفو  ي  التعب -4
ً
ز مستخدم ا ز نجلإلغة  ي   . حةیصح ةیي 

ز القراءة بفهم للكلمات اإلنجل -5  المكتوبة.  ةیي 

6-   
ُ
ككتابة قطعة ت  . میوسل طیبس بیقارب نصف صفحة 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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز اللغة اإلنجل ةیاإللمام بمدى أهم -7  یعالم ةیي 
ً
.  ةیكلغة دول  ا ي

 وكأداة للتواصل اإلنسائز

ز اللغة اإلنجل ةیإلحاطة بمدى أهم -8 ي الدعوة للد ةیي 
ز
، ودحض اإلدعاءات الواه نیف  ضد اإلسالم.  ةیاإلسالمي

ز المقبل ذ یإعداد التالم -9  . ةیلمعرفتهم اللغو  د یمن خالل بناء أساس  ج ةیعىل الدراسة الثانو  ي 

ز اللغة اإلنجل میومما سبق فأهداف تعل ي المملكة للمرحلة المتوسطة تحدد األساس ةیي 
ز
ي  اتیف

عىل كل  جبیالت 
ي عنرص  دها یتحد مكنیعند تعلم اللغة، و  معرفتها  ذ یتلم

ز
 إذا دمجا مع نیف

ً
حققا األهداف المنشودة؛ وهما ا

ي یالعنرص الد
وناإل ةیمیلأللعاب التعل مها یوقد تم مراعاة هذه األهداف عند تصم ،ىمي یالتعلوالعنرص  تز  . ةیلكي 

 : المرحلة المتوسطة ذ یخصائص تالم -9

فأعم ار الط الب تك ون   اتهم،یعام ة خاص ة وأنه م ف ي فت رة حرج ة م ن حإن لط الب المرحل ة المتوس طة خص ائص 
ز ب  م ا  ز ،وه  ي الفت  رة الت  ي تك  ون م  ا ب   16إل  ى  12 ي  مرحل  ة المراهق  ة المبك  رة. )زه  ران،    ةیالطفول  ة المت  أخرة وبدا ي 

 . (337ص، 2005

 : ىل  یهذه المرحلة ما  ذ یومن أبرز سمات تالم

 الخصائص النفسية :  -1

 : ةیالتال ةیالمرحلة المتوسطة بالخصائص النفس ذ یتالم ت   تمیو 

 ز الرصاع ب   ظلی، أو أن  ةیالمسؤول تحملیو  كي  یالسغي ألن  ي 
ً
 باألمن.  نعمیطفال

 ز ب الرصاع ز ، أو لالستقالل غي سال ي   . (،2005. ) زه       ران، والدعم المساندة الحاجة إىل بي 

  للعزلة عن األهل.  لیالخجل والقلق والخوف والم 

 رف اقهم  رةیإل ى مس ا ل ونیمیفه م  رة،یهتم ام بالدراس ة خاص ة وأن م ن س ماتهم المس اإلالتم رد والمل ل وفق دان ا
 یجابیا

ً
 یسلب أو   ا

ً
 . (27، ص  2000مر،ی. )مخ ا

 لخصائص تالم
ً
 ة،یمیالتعل تهمي  بحاجة لدعم مس ذ یفإن هؤالء التالم ةیالمرحلة المتوسطة النفس ذ یونظرا
  اتیتقن میوتقد

ُ
ي كرس حواجز الخوف والقلق والملل، وتعمل عىل ترغت

ز
ولعل  درسونه،ی وتحببهم بما  بهمیساعد ف

ي تقد
ز
ون ةیمیتعللعبة  میف   ةیإلكي 

ُ
 . لیبد ي  خفف عنهم تلك المخاوف خت

 : ةیجتماعالخصائص اإل  -2

اب الص  فات المرغوب  ة، سكتإ المراهقون  اولحیو    رة،یكث    راتیحل  ة تغجتم  اغي ف  ي ه  ذه المر   و اإل النم ش  هد ی
الثق ة   ادةیإل ى المرحل ة المتوس طة إل ى ز   ةینتق ال م ن المرحل ة االبتدائاإل   ؤديیالمرغوب ة، و   ر یغ الص فاتوتجن  ب 

، حالنش  اط اإل  عیوتوس    ةیباألهمف ي ال نفس والش عور    ي الخب رات ف نیس  عد المراه  ق بمش اركة اآلخ  ر یَ    ثیجتم اغي
 (67،ص 2000بالعزل ة ع ن أص دقائهم )زه ران، ش عروا إذا  تض  جرونیوالمش  اعر، فه  م 

المث ل   هیف توس میالبح ث ع ن ش خص  ك ذلكالرغب ة ف ي المنافس ة والتح دي،    ةیجتماعإل وم ن مظ اهر العالق ات ا
 (. 37،ص2000مر،ی)مخ رةیإعجاب ه بالبط ل إل ى درج ة كب ص لیو   هیحتذیلنفس ه أن  هیرتض یاألعل ى ال ذي 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لخصائصهم اإل 
ً
، كالمرحلة المتوسطة بحاج ة للتفاع ل والتواص ل اإل  ذ یفإن تالم ةیجتماعونظرا  ذلك إل ى جتم اغي
ي تقد هم،یالمنافسة والبطولة لد روحإش باع 

ز
ون ةیمیلعبة تعل میولعل ف  ع هذه الرغبات. إلشبا  لیبد ي  خ ةیإلكي 

 خصائص العقلية :  -2

 ودقة من ذي قبل، 
ً
ا  تعبي 

صبح القدرات العقلية أكير
ُ
قدرات المراهق بالتمايز، حيث تزداد القدرة عىل وتبدأ ت

ي نهاية هذه إالتحصيل و 
ز
ة إىل أعىل قمم النضج، وتكتساب المهارات والعلومات، ويصل ذكاء المراهق ف زداد الفي 

ة ،  لخصائصهم العقلية فإن تالميذ المرحلة المتوسطة  (60،ص2009لدية آقاف التخيل. )غباري،وأبو شعي 
ً
ونظرا

ي تقديم الدروس عىل شكل بحاجة إل 
ز
شباع آقاف التخيل مع المحافظة عىل القدرة عىل التحصيل لديهم، ولعل ف

ونية بديل جيد إل   ثارة خياالتيهم وتنمية تحصيلهم. ألعاب إلكي 

 الخصائص التعليمية:  -3

مرحلة هذه العىل الرغم من أن تالميذ المرحلة المتوسطة تزداد عندهم القدرة عىل التحصيل، إال أن الشائع عند 
ة الهروب منها، وم  التذمر من المدرسة وكير

ً
ىل عسايرة أصدقاء السوء الخضوع إلغرائتهم، األمر الذي يؤثر سلبيا

 . ز أن تالميذ هذه المرحلة ( 199، ص2000)مخيمر ،  مستوى تحصيلهم الدراسي وبالنظر إىل هذه المشكلة تبي 
 جاذبية وب  هجة لهم؛ لكي تدفعهم إىل 

بحاجة إىل ترغيبهم بالمدرسة وذلك عن طريق تقديم تقنيات تعليمية أكير
ي ت هتمام بتنمية تحصيلهم؛ و لذلك تم تقديم مجموعة من األلعاباإل

ونية الت   اغي خصائصهم. ر التعليمية اإللكي 

 ب( التحصيل الدراس  : 

  مـادة اللغـة اإلنجل
 
 ـةیطـالب المرحلـة المتوسـطة بالمملكـة العرب لیفـي تحصـ د ینخفـاض شـدإمـن  ـةیت   تعـان

 و  ة یالسـعود
ُ
 بأنه:  لیعرف التحصی

  ةیمیأه داف الم ادة التعل  قیالطال ب ف ي تحق ح رزهیبأن ه: " التق دم ال ذي ( 9،ص 2007الق دومي )  د یعرفت ه تغر  -
ي  قاسی والذي المدروس ة،

ي اإل  ها یعل حصلیبدرجة عالمته الت 
ز
 لیالتحص     فیتعر  نمكیُ و  ". ىلي یختبار التحصف

ات فم  روره بمواق  ج  ةیم  ن مع  ارف ومعلوم  ات، نت   ذ یالتلم كتس  بهیالدراس  ي بأن  ه:" مق  دار م  ا   ةیمیتعل وخي 
ي  اسهیق مكنیمختلفة، و 

ي اإل  ذ یالتلم ها یعل حصلیمن خالل الدرجة الت 
ز
 ".  ختبار المخصص لهف

 البحث:  اتت  عىل الدراسات السابقة المرتبطة بمتغ بیتعق

 : ىل  یستعراض الدراسات السابقة  الحظت الباحثة ما إبعد 

 ي العملية التعليمية، ومن هذه تقت العديد من الدراسات عىل أ
ز
ونية ف أهمية توظيف األلعاب التعليمية اإللكي 

، ودراسة جكانثان (Cheung&Brian,2002)(، ودراسة شوق وبراين 2000الدراسات: ودراسة دويدي )
(2002,Jayakanthan) ي (2004)، ودراسة سالم (2004)، ودراسة عواد وعبد الرحمن

 
، (2004)، ودراسة الدسوف

ي (2008)، ودراسة بدوي (2006)سة عبد الجواد ودرا
سر ودراسة خليفة  (Kebritchi,2008)، ودراسة كيي 

ي  (،Hull,2009)، ودراسة هال (Bayatak,2009)، ودراسة بيتاك (2009)، ودراسة زهران (2009) ودراسة الحرئ 
ي (2010) ز (2010)، ودراسة عسي   .(Reed, 2010)، ودراسة ريد (Goldstein, 2010)، ودراسة جولدستي 
  يدرك اسكي وريسلر  (Frederic,2009)بينما أختلفت نتائج دراسة كل من في   & Charsk)وكذلك دراسة شي 

Ressler,2011) ونية، فقد أسفرت نت ز إىل عدم وجبشأن فعالية األلعاب التعليمية اإللكي  ود ائج الدراستي 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي فروق 
إىل عدم فعالية  (Frederic,2009)شارت أستخدمت األلعاب، حيث أإحصائية لصالح المجموعات الت 

اكسي وريسلر  ز توصلت نتائج دراسة شي  ي حي 
ز
ز القراءة والمفردات، ف ي تحسي 

ز
ونية ف األلعاب التعليمية اإللكي 

(Charsk & Ressler,2011)  .ي تنمية المفاهيم التاريخية للتالميذ
ز
ونية ف  إىل عدم فعالية األلعاب اإللكي 

  ز تلك ورة تنمية التحصيل الدراسي فيها، ومن بي  ية وضز ز كما تناولت دراسات عديدة مشكلة اللغه اإلنجلي 
، (2008)، ودراسة البخاري (2006)وأبو جابر أبو لوم و  ، ودراسة(2001)الدراسات : دراسة رعود والرفاغي 

ي  ي (2008)ودراسة الزهي  ي (2008)، ودراسة المطي 
، ودراسة (2009)، ودراسة زيلغي (2009)، ودراسة القرئز

 .  (2010)األحمري 
  ي العلمية التعليمية؛ إال

ز
ونية ف ة الدراسات حول أهمية توظيف األلعاب التعليمية اإللكي  وعىل الرغم من كير

ي  –عىل حد علم الباحثة  –أنه توجد ندرة 
ز
ونية لعالج الضعف ف ي توظيف هذه األلعاب التعليمية اإللكي 

ز
ف

ية. مادة اللغة اإل  ز  نجلي 

ون ةیمیاأللعاب التعل ةیالبحث الحاىلي لتقضي فاعل سغیلذلك  ي تنم ةیاإللكي 
ز
ي مادة اللغة  لیالتحص ةیف

ز
الدراسي ف

ز اإلنجل ي تقد ذاتیلدى تلم ةیي 
ز
ون ةیمیاأللعاب التعل میالمرحلة المتوسطة، ولعل ف وتعلم مادة  میللتع ةیاإللكي 

ز اللغة اإلنجل طرابات ض فاأللعاب قد تساعد عىل التخلص من بعض حاالت التوتر والقلق واإل  لة،یوس ي  خ ةیي 
عات العدوان ز ي  ساعد یهذه المرحلة، األمر الذي قد  ذ یتالم هیعانیوالضجر الذي  والمللوالكبت  ةیواليز

ز
 ةیتنم ف

.  لیالتحص  الدراسي

 فروض البحث : 

ز ب 05,0عند مستوى  ةیتوجد فروق ذات داللة إحصائ -1 ز المجموعت ذ یمتوسطي درجات تالم ي   ةیبیالتجر  ي 
ي االختبار البعدي لصالح المجموعة التجر  والضابطة
ز
 . ةیبیف

ز ب 05,0عند مستوى  ةیتوجد فروق ذات داللة إحصائ -2 ي  ةیبیالمجموعة التجر  ذ یمتوسطي درجات تالم ي 
ز
ف

 ختبار البعدي. القبىلي والبعدي لصالح اإل  اإلختبار 

 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث 

ية لدى عينة من تلميذات  ز ي تنمية التحصيل الدراسي لمادة اللغة اإلنجلي 
ز
يتضمن هذا الفصل المنهج المستخدم ف
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ي ا
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ً
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية، بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وُيمثل الجدول التاىلي التصميم  التعليمية اإللكي 
ي المستخدم:   التجريت 

 

ي البحثال (2)الجدول رقم 
ز
ي المستخدم ف  تصميم التجريت 

 اإلختبار البعدي المعالجة اإلختبار القبىلي  المجموعة
   الطريقة التقليدي   الضابطة

  التجريبية
  

إستخدام األلعاب التعليمية 
ونية  اإللكي 

 
  

 

: مجتمع البحث وعينته: ثا
 
 نيا

ي المملكة العربية السعودية، بينما تكونت عينة البحث 
ز
مجتمع البحث مكون من تلميذات المرحلة المتوسطة ف

ي من 
ز بجدة، موزعة عىل  72العشوائ  ي  36تلميذة من تلميذات الصف األول المتوسط بالمدرسة بالثماني 

ز
تلميذة ف

ونية، و ي تستخدم األلعاب التعليمية اإللكي 
ي  36المجموعة التجريبية الت 

ي المجموعة الضابطة الت 
ز
تلميذة ف

 تستخدم الطريقة التقليدية. 

 

: مواد وأدوات البحث: 
 
 ثالثا

ونية:   أ ( برمجية األلعاب التعليمية اإللكتر

 لمرونة وسهولة بعد اإلطالع عىل مختلف نماذج التصميم التعليىمي 
ً
أختارت الباحثة نموذج " الجزار " نظرا

 تطبيقة باإلضافة إىل فاعليته. 

 

 

 

 

 التحليل و مرحلة الدراسة 

Analysis 

    تحديد خصائص المتعلمی 

 تحديد الحاجات التعليمية أو الغرض من التعلم 

 والمصادر التعليميةد ر دراسة مواقع الموا 

 التغذية

 الراجعة

 المراجعة

 والتعديل
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 نموذج عن اللطيف الجزار للتصميم التعليىمي  (2)شكل رقم 

 للمراحل التالية: 
ً
ونية وفقا  وعىل أساس هذا النموذج تم بناء األلعاب التعليمية اإللكي 

 

 

  
 
 صياغة األهداف التعليمية سلوكيا

   تحديد عنارص المحتوى التعليم 

 بناء اإلختبار المحك  المرجع 

  إختيار طريقة تجميع المتعلمی   وأساليب

 التدريس

   إختيار الوسائط التعليمية )المحتوى  المواد

 األجهزة( والتسهيالت

  الرسالة عىل الوسائط المطلوبة إنتاجهاتصميم 

 تصميم عنارص عملية التعلم 

 اجية تنفيذ التعلم / الدروس  وضع إستتر

 مرحلة التصميم

Design 

 مرحلة اإلنتاج واإلنشاء الحصول عىل الوسائط وإعداد التسهيالت 

 مرحلة التقويم 

(Evaluation) 

 مرحلة اإلستخدام

(Use) 

   
 
 تجريب مصغر لعمل التقويم البنان

   
 
 تجريب موسع لعمل التقويم النهان

   
 
 اإلستخدام الميدان

 المتابعة والتقويم المستمر 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 ((Analysis األول: المرحلة الدراسة والتحليلالمرحلة  -1

 :  وتشمل أربــع خطوات وه 

1-  :  تحديد خصائص المتعلمی  

ي اإلطار النظري. 
ز
 وقد تم تناول خصائص تالميذ هذه المرحة بشكل مفصل ف

 تحديد الحاجة التعليمية أو الغرض من التعلم:  -2

ي تنمية التحصيل
ز
شكل معالجة تتحدد الحاجات التعليمية لهذه المرحلة ف

ُ
، حيث ت لتحصيل الضعف ا الدارسي

الدراسي من أوىل هذه اإلحتياجات؛ لذلك كان البد من تطبيق تقنية تعليمية تتناسب مع خصائص التالميذ، 
ونية.  ز هذه التقنيات تقنية األلعاب التعليمية اإللكي   معها، ومن بي 

ً
 بشكل يجعلهم أكير تجاوبا

كون التلميذة عبارات سليمة عىل األنواع المختلفة 14الوحدة ) ويتناول الغرض أو الهدف العام من
ُ
( أن ت
ية، وقد راغ البحث التاىلي  ز هذا الهدف عند تصميم برمجة األلعاب  –قدر اإلمكان  –لألطعمة باللغة اإلنجلي 

ونية.   التعليمية اإللكي 

 دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية:  -3

لكافة الوسائل والمصادر التعليمية الخاصة بتدريس هذه الوحدة وفق  لقد تم القيام بعمل مسح شامل
 : ونية وه  اتيجية األلعاب التعليمية اإللكتر  إستر

1-  .  وجود معمل خاص للحاسب اآلىلي

 التأكد من صالحية كل ملحقات أجهزة الحاسب اآلىلي من لوحة المفاتيح والفأرة والسماعات.  -2

ي  -3
 .(Data Show)جهاز العرض الضوئ 

ونية لتدريس  اتيجية األلعاب اإللكي  ي المدرسة أصبح من الممكن إختيار إسي 
ز
ويتوفر هذه اإلمكانيات التقنية ف

 ." Food" وحدة 

 (Design) المرحلة الثانية: مرحلة التصميم

 خطوات رئيسية: وتتامن مرحلة التصميم ثماِن 

 صياغة األهداف التعليمية 

ياغة بشكل سلوكي ملحوظ، وتتضمن الص ية تحدد ما عىل التلميذ القيام بهالتعليمإن الصياغة الجيدة لألهداف 
 :  األهداف التعليمية ما يىلي
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحديد األهداف العامة للوحدة:  -1

وا عبارات سليمة ع"  Foof"  الخاصة بموضوع (14)ُيتوقع من التلميذات بعد اإلنتهاء من الوحدة 
َ
 ىلأن ُيكون

ية.  ز  أنواع المختلفة لألطعمة باللغة اإلنجلي 

 صياغة األهداف السلوكية الخاصة بالوحدة:  -2

تم صياغة األهداف السلوكية الخاصة بالوحدة وفقا للمستوايات المعرفية: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل 
ي تعكس أهم المفاهيم المراد قياس تحصيل الطالبات فيها، وقد ب

كيب، والت   (15)لغ عددها والي 
ً
ز  هدفا ، ويبي 

من كتاب الصف األول المتوسط للفصل الدراسي  (14)األهداف السلوكية الخاصة بالوحدة  (2)الملحق رقم 
 . ي
 الثائز

3-  :  تحديد عنارص المحتوى التعليم 

ي يتم تنميتها 
يتم تحديد عناض المحتوى التعليىمي من خالل تحليله، للوصول ألهم المفاهيم األساسية الت 

ي منظم؛ لوصف المحتوى الظاهري للمادة التعليمية 
وُيمكن تعريف مفهوم تحليل المحتوى بأنه أسلوب بحتر

 وفق معايي  محددة. 
ً
 كميا

ً
 منظما

ً
 موضوعيا

ً
 وصفا

 توى للوحدة التعليمية المقررة: أهداف التحليل المح -أ

ي هذا البحث إىل تحقيق االمور التالية: 
ز
 يهدف تحليل المحتوى ف

ة، وبالتاىلي يمكن تحديد األهداف المنبثقة من كل فقرة.  -1  تجزئة المحتوى التعليىمي إىل فقرات صغي 

التحليل، وكذلك أمام تحديد أهم المفاهيم األساسية للمحتوى؛ حت  تكون واضحة أمام الباحث أثناء  -2
 . ز  مجموعة المحكمي 

تحديد أهم األهداف التعليمية السلوكية المراد تقويمها؛ حت  يمكن تحديد نواتج التعلم بسهولة وتحديد  -3
 األوزان السبية لهذه األهداف. 

 وتحقيق األ -4
ً
ا ز  وتركي 

ً
ي تقديم الدروس، بحيث يصبح بالتدريس أكير توجيها

ز
لتعليمية هداف اتجنب العشوائية ف

 المحددة. 

ي إعداد األ  -5
ز
ونية وفقإستفادة من تحليل المحتوى ف ي تصميم األلعاب التعليمية اإللكي 

ز
 ختيار تحصيىلي جيد، وف

ً
ا

 ألهم المفاهيم. 

ز الملح تم تحديد أهم المفاهيم األساسية للوحدة من خالل  د هذا وق أهم تلك  (3) ق رقمتحليل المحتوى، ويبي 
تم عرضه عىل إحدى معلمات الصف األول المتوسط؛ من أجل حساب ثبات تحليل  المفاهيم، ثم بعد ذلك

: تفاق و اإل المحتوى؛ وذلك من خالل تحديد بنود اإل   ختالف كما يىلي

 0.7=           10=              10=         ثبات التحليل=          بنود االتفاق            

 15              5+10االختالف             +بنود االتفاق                       
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ليشمل أهم المفاهيم (Food)عند تحليل المحتوى التعليىمي لوحدة  -قدر اإلمكان   –وقد راغ البحث التاىلي 

، للتأكد من مدى  ثماألساسية،  ز  عناض المحتوى مع رتباطإتم عرض تحليل المحتوى عىل السادة المحكمي 
المستويات المعرفية المحددة لكل عنرص ، وقد أبدى المحكمون موافقتهم عىل تحليل محتوى الوحدة 

ز ملحق رقم   ستمارة تحليل المحتوى. إ( 4)الدراسية، و يبي 

 

  ختبار المحك  المرجع: بناء اإل 

؛لقد تم بناء اإل  ليقيس المستويات المعرفية من تذكر وفهم تطبيق وتحليل وتركيب، وقد تم  ختبار التحصيىلي
 .  تناول خطوات إعداده بالتفصيل ضمن فقرة اإلختبار التحصيىلي

  :ات التعلم وطريقة تجمع المتعلمی   وأساليب التدريس  إختيار ختر

ي الوحدة التعليمية وفقا لألهداف التعليمية السلوكية،
ز
ات التعلم ف ات وقد كانت جميع ت تم تحديد خي  لك الخي 
ات بديلة، عىل أساس أ ي ظروف واقيعة. خي 

ز
ات ال تتم ف  نها خي 

ي معمل الحاسب لتدريسهن وحدة إ
ز
عن طريق  (Food)ما عن طريقة التجميع التلميذات فقط تم تجميعهن ف

ي برمجيات األلعاب 
ز
ونية وفق مجموعات تعاونية، وقد تم توزي    ع التلميذات ف المجموعات   هذهالتعليمية اإللكي 

 بمعاونة معلمة المادة حسب مستوياتهن التعليمية. 

 إختيار الوسائط التعليمية والتسهيالت : 

ي تتوافق 
ونية، الت  ي بناء برمجيات األلعاب التعليمية اإللكي 

ز
تم إختيار الوسائط التعليمية المناسبة ف

هذه الوسائط مجموعة من النصوص و الصور الثابتة المتحركة وبعض  وتتضمن ،(Food)مع محتوى وحدة 

ساعد عىل جذب  المؤثرات الصوتية،
ُ
 من صور إنتباه التالميذ تم إوحت  ت

ً
ختيار صورة متحركة ألشخاص بدال

ي أي لحظة، كما تمت برمجة  ساكنة لجمادات و إضافة
ز
ات جديدة عىل كل لعبة، مع إمكانية إعادة العرض ف مثي 

بوية والفنية الالزمة لتصميم هذه   من التفاعلية المطلوبة مع مراعاة المعايي  الي 
ً
األلعاب بشكل يضيف قدرا

مجيات التعليمية.   الي 

  :تصميم الرسالة عىل الوسائط المطلوب إنتاجها 

ونية، تتكون من سبع ألعاب بإستخدام برنامجتم تصميم مجموعة من األلعاب التعليمية ا   إللكي 

(Swish Max) نامج  Sound)، وكذلك برنامج  لمعالجة الصور  (Adobe Photo Shop)، وهذا قد تمت إستعانة بي 

forge)   ،متعددة 
ً
للتعامل مع المؤثرات الصوتية، وتكيفها حسب المواقف التعليمية، وتتناول األلعاب أنواعا

تشمل ألعاب األلغاز والعب األدوار وألعاب السباق والرياضة والمحاكاة، وتتدرج جميعها تحت مصنف ألعاب 
علم قواعد الل

ُ
ي ت
ي تكون عبارة عن مجموعة من األلعاب، الت 

ية ومفرداتها. اللغات، والت  ز  غة اإلنجلي 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :تصميم عنارص عملية التعليم 

ونية تتوافق مع محتواه،  (Food)كل عنرص وكل موضوع من موضوعات وحدة  نم تصميم ألعاب تعليمية إلكي 
ز الملحق رقم وبطريقة قد تحقق   السيناريو الخاص باأللعاب.( 5)األهداف المعرفية المحددة له، ويبي 

  اتيجية تنفذ  التعليم / التدريس: وضع إستر

ح وحدة  ونية لرسر اتيجية األلعاب التعليمية اإللكي  للمجموعة التجريبية، وذلك بعد ، (Food)تم إستخدام إسي 
 تقسيمهم إىل مجموعات تعاونية وقد قامت التلميذات بإستخدام الحاسوب لممارسة هذه األلعاب. 

 (Production)نتاج المرحلة الثالثة: اإل 

ي فإنه يتم الحصول عىل مواد الوسائط التعليمية المختلقة بوفق لنموذج 
ز
 : حدى الطرق التاليةإالجزار ف

ي مما هو موجود من وسائط تعليمية متوافقة مع محتوى المادة.  -1
 التبتز

 تعديل عىل ما هو متوفر؛ لتقليل نفقة اإلنتاج وذلك بعمل بعض التعديالت.  -2

 بإستخدام أجهزة وأساليب اإلنتاج الجديدة اإلنتاج واإلستحداث للمواد والوسائط -3

 . (2008)مبارز، سامح، 

 لذلك تم إنتاج األلعاب بإستخدام برنامج
ً
، وإضافة الوسائط المتعددة إليها من نصوص  (Swish Max)وتبعا

 وصور ثابتة ومتحركة ومؤثرات صوتية مناسبة. 

ونية:   تحكيم برمجية األلعاب التعليمية اإللكتر

ونية تم عرضها بإستخدام بعد اإل  أللعاب إستمارة تحكيم انتهاء من تصميم برمجة األلعاب التعليمية اإللكي 
ونية )ملحق التعليمية ي مجال 6 :  اإللكي 

ز
ز ف ز من أعضاء هيئة التدريس المتخصصي  ( عىل مجموعة من المحكمي 

التعليمية المنشودة، و من من مدى تحقيقها لألهداف د تأك(؛ وذلك لل1 :  كنولوجيا التعليم )ملحقتالمناهج و 
 ، و بالتاىلي يسهل تحديد نقاط القوة و الضعف فيها، فيمكن إضافة ما هو مناسب أو حذف و 

ً
مدى سالمتها فنيا

مجية، وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات   تعديل ما تحتاجه الي 
 
ي أ
ز اإلعتبار ، ومن هذه الت  خذت بعي 

 : التعديالت ما يىلي 

ورة كتابة مسميات لأللعاب المقدمة.  -1  ضز

ونية.  -2 مجية األلعاب التعليمية اإللكي  ورة إعادة صياغة األهداف السلوكية لي   ضز

ورة قبول األلعاب للجابة الصحيحة فقط، وعدم قبول اإلجابة الخاطئة لتوفي  الوقت.  -3  ضز

ي توحي بإنتهاء كل لعبة.  -4
ورة وجود بعض التلميحات الت   ضز

ي أبدأها السادة المحكمون، أصبح باإلكمان تجريبها و التحقق من صالحيتها 
وبعد إجراء التعديالت النهائية الت 

 بشكل فعىلي أمام التلميذات. 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (Evaluation) المرحلة الرابعة: مرحلة التقويم

 وحسب نموذج الجزار فإن مرحلة التقويم تتناول خطوتی   مهمتی   هما: 

  تجريب مصغر لعمل  -1
 
 التقويم البنان

ونية، ومن مدى خلوها من األخطاء  مجية األلعاب التعليمية اإللكي  لكي يتم التأكد من سالمة المادة العلمية لي 
تلميذات من  10الفنية فقد تم تطبيق تجربة اإلستطالعية عىل عينة عشوائية غي  عينة البحث، تكونت من 

 و أثناء إجراء التجربة اإلستطالعية تم تسجيل مالحظات التلميذات حول برمجيةالصف األول المتوسط، 
ي 
ونية، والصعبات الت  ز  جهنهاوااأللعاب التعليمية اإللكي   لمحاولة تالفيها عند إجراء التجربة الرئيسية، ومن بي 

 :  هذه المالحظات ما يىلي

ونية. األلعاب ال أبدت التلميذات مدى سعادتهن إلستخدام برمجياتأ(   تعليمية اإللكي 

ية. ب(  ز ي المادة اللغة اإلنجلي 
ز
ي حل مشاكلهن ف

ز
 أظهرت التلميذات مدى إعجابهن إلستخدام الحاسوب ف

ي لعبة الحروف األكواد ال أتضت( 
ز
ز لو أجابت التلميذة بصيغة حت أن ف ي حي 

ز
تقبل إال كلمة بصيغة المفرد، ف

. الجمع فاإلجابة صحيحة؛ لذلك تم عمل أن يقبل الكود 
ً
 بكلمة بصيغة المفرد و الجمع معا

  تجريب موسع  -2
 
 لعمل التقويم النهان

من خارج عينة البحث، وذلك للتأكد من  تلميذة من الصف األول المتوسط 30تم عرض برمجية األلعاب عىل 
نتقال فعالية النموذج الذي تم تصميمه بشكل موسع، وقد تأكدت الباحثة من نجاح التجريب، وبعد ذلك تم اإل 

 . ي
 لمرحلة اإلستخدام النهائ 

 (Use) المرحلة الخامسة: مرحلة اإلستخدام

 وتشمل خطوتی   رئيسيتی   هما: 

   
 
 اإلستخدام الميدان

اتيجية  ونية بشكل فعىلي عىل عينة البحث، وبناء عىل رغبة معلوفيها تم تطبيق إسي 
مة األلعاب التعليمية اإللكي 

األلعاب التعليمية  (؛ وذلك لتسهيل مهمة إستخدام7 :  األلعاب )ملحقالفصل تم إعداد دليل خاص ببعض 
ونية، وقد تم تصميم  ي و الثالث بينما ُعرضت لعبة  7اإللكي 

ز لكل من الدرس األول و الثائز ألعاب، بمعدل لعبتي 
عىل أجهزة الحاسوب الخاصة بالتلميذات، وتم تقسيم  واحدة فقط للدرس الرابع؛ وتم تحميل برمجية األلعاب

، مكونة من تسع مجموعات، تكونت كل التلميذات ضمن مجموعات  ي المعمل الحاسب اآلىلي
ز
تعانونية ف

ونية بعد  تلميذات، وقد تمت  4مجموعة من  استثارة دافيعة التلميذات من خالل عرض األلعاب التعليمية اإللكي 
، بينما قامت التلميذات بإستخدام الحاسوب  4توى كل عنرص من  عناض المح ي

من خالل جهاز العرض الضوئ 
ي الجزء الخاص بها. 

ز
ي كل لعبة، وقد تم تناول إجراءات تنفيذ التجربة بشكل مفصل ف

ز
 ف

 المتاعبة والتقويم المستمر 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي متابعة التلميذات أثناء إستخدامهن لأللعاب المقدمة، وتوجيه اإلرشادرات لهن، كذلك تقديم 
لتغذية اوهي تعتز

ي كل مرحلة من مراحل التصميم التعليىمي 
ز
ونية، وهذا من شأنه تشجيع الراجعة ف األلعاب التعليمية اإللكي 

ي نموذح الجزار ليست مرحلة التلميذات والتأكد من سالمة سي  خطة العمل، والمتابعة والتغذي
ز
ة الراجعة ف

 مستقلة بذاتها؛ ولكنها عملية ترتبط بكل مرحلة من مراحل النموذج. 

 

ونية عىل نموذج الجزار، وكذلك من خالل تحليل  ومن خالل بناء تصميم التعليىمي األلعاب التعليمية اإللكي 
ي 
ي للبحث، والذجالمضمون وشكل كل لعبة، فقد تمت اإل المحتوى، ووضع تصور مبدئ 

ي بة عىل التساؤل الثائز
ونية لتنمية مفاهيم  ح لأللعاب التعليمية اإللكي  ية لدىينص عىل: " ما التصور المقي  ز تالميذ  اللغة اإلنجلي 

 المرحلة المتوسطة؟ ". 

 :  ب( اإلختبار التحصيىل 

 تحصيلي للخطوات التالية:، وقد مرإعداد (Food)الخاصة بموضوع  14تم إعداد إختبار تحصيىلي خاص بالوحدة 

 تحديد المفاهيم األساسية للوحدة:  -1

ة  ذلك لتحديد أهم تم تحليل محتوى الوحدة؛ و  (Food)من خالل اإلطالع عىل محتوى الوحدة الرابعة عرسر
ز الملحق رقم   أهم تلك المفاهيم.  (3)المفاهيم األساسية فيه، ويبي 

 ختبار: الهدف العام من اإل  -2

ونية عىل تنمية الرئيسي من اإل يتحدد الهدف  ي قياس فاعلية األلعاب التعليمية اإللكي 
ز
ختبار التحصيىلي ف

التحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف األول المتوسط، وبناء عىل ذلك إعداده لقياس الجوانب المعرفية 
وقد اقترص ، وقد تضمنت هذه الجوانب المستويات المعرفية لتصنيف بلوم، (Food) 14المتعلقة بوحدة 

كيب.   اإلختبار عىل قياسيات مستويات: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والي 

 لإلختبار:  ةیالسلوك ةیمیاألهداف التعل د یتحد -3

 وف اغتها یت ص  موق  د ت ة،یالس  لوك   ةیمیع  د مجموع  ة م  ن األه  داف التعلالمُ  ىلي یار التحص  ختباإل  سیق  ی
ً
 ق  ا

ك  لیوالتحل قی: التذكر والفهم والتطبةیالمعرف اتیللمس  تو    ةیمیعلبل غ ع دد ه ذه األه داف الت  ثیح  ب،یوالي 
  (15) ةیالس لوك

ً
ز لم نهج اللغ ة اإلنجل (Food) 14م ن الوح دة هدفا ز ب یو ، للص ف األول المتوس ط  ةیي   (2)الملح ق  ي 

، وق د تم ت   من (14)الخاص ة بالوح دة  ةیاأله داف الس لوك ي
كتاب الصف األول المتوسط للفص ل الدراس ي الث ائز

 للمع ا اغتها یص 
ً
ز بیو ، (2011العمر،) ةیالمعرفبل وم لأله داف  فیالخاص ة لتص ن یي  وفق ا هذا  (8)ملحق رقم  ي 

 النموذج. 

 : ىل  یختبار التحصإعداد جدول المواصفات لإل  -4

ز ب  جم عی ىلي یتفص ج دول المواص فات ه و عب ارة ع ن مخط ط  ز وب   ةیمیمحت وى الم ادة التعل ي  األه داف  تایمس تو  ي 
 : ةیبناء عىل جدول المواصفات، وذلك من خالل الخطوات التال ىلي یختبار التحصوقد تم بناء اإل  ة،یمیالتعل
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ةیالتال المعادلة قیذلك من خالل تطب تمیو  حساب الوزن النسنر  لكل موضوع من موضوعات الدراسة  -1

ي ألهمية الموضوع  100×                  عدد الحصص الالزمة لتدريس الموضوع الواحد     =  الوزن النست 

 عدد الحصص الالزمة لتدريس جميع موضوعات الوحدة                                                

 

ز ف ي حص ت س هیتدر   تمیوك ل موض وع  ع،یمواض تتن اول أرب ع  (Food) أن الوح دة المح ددة إلج راء البح ث  ثیوح  ،ي 
ي حصص، وعل عیجم سیفعدد الحصص الالزمة لتدر  وبالتاىلي 

ي حس اب ال وزن ا  تمی هیالموضوعات هي ثمائز لنس ت 
:   موضوعك ل    ةیألهم  كالتاىلي

      ×1008/2= 

=  0.25   ×100 

=25% 

ز بیو  ي المحدد لكل موضوع من موضوعات وحدة  ي   :(Food)الجدول التاىلي الوزن النست 

 الوزن النسنر  ألهمیة كل موضوع من موضوعات الوحدة  (3)جدول رقم

 الوزن النسنر  ألهمية الموضوع عدد الحصص الالزمة لتدريس الموضوع (Food)موضوع وحدة 

 %25 2 الموضوع األول

  
 
 %25 2 الموضوع الثان

 %25 2 الموضوع الثالث

 %25 2 الموضوع الرابع

 %100 8 مجموع الحصص

 

 حساب الوزن النسنر  لكل هدف سلوك  -2
ُ
المعادلة  قیذلك من خالل تطب تمیو  ذات یراد تحققه لدى التلمی

 : ةیالتال

ز  ي لألهداف المعرفية عند مستوى معي   100× عدد األهداف المحددة عند مستوى معی     = الوزن النست 

 عدد جميع أهداف الوحدة                                                                                                 

 ، فمن خ الل تحل (15)تتناول  (Food)أن الوحدة المحددة إلجراء البحث  ثیوح
ً
  د یالمحت وى ت م تحد  لیهدفا

ه داف تل ك األ  عیالمختلفة لكل موضوع من موضوعات الوحدة، ث م ت م جم ع جم اتها یبمستو  ةیالسلوكاأله داف 
ي ن احساب الوز  تمی هیالمحددة له، وعل ةیالمعرف اتیهدف حسب المستو  كل  فیبش كل ع ام، و ت م تص ن لنست 

ز لألهداف عند مستوى مع  : ىلي یكما   ي 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لألهداف عند مستوى التذكر   %33,33=  100× 5/15=إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  %6.66=  100× 1/15=الفهم  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  %20=  100× 3/15=التطبيق  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  %20=  100× 3/15=التحليل  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى كيب  إذن الوزن النست   %20=  100× 3/15=الي 

 

 لألوزان النسبیة لألهداف المعرفیة (4) جدول رقم

 تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر مستوى الهدف

 
 عدد األهداف

 

5 
 

1 
 

3 

 

 

3 

 

3 

 %20 %20 %20 %6.66 %33,33 الوزن النسنر  

 

 : ةیاألهداف من خالل المعادلة التال اتیحساب عدد أسئلة كل موضوع عند كل مستوى من مستو -3

الوزن النسنر  لألهداف الموضوع عند مستوى × الموضوع  ةیالوزن النسنر  ألهم× العدد الكىل  لألسئلة  =
 ی   مع

ي لألهداف عند مستوى التذكر   1.24= %33,33×، 25× 15=إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  0,24= %6.66، 25× 15=الفهم  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  0.75= %20، 25× 15=التطبيق  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  0,75= %20، 25× 15=التحليل  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى كيب  إذن الوزن النست   0.75= %20، 25× 15=الي 

ي الموضوعات. 
 
طبق المعادلة عىل باف

ُ
 وت

 حساب درجات أسئلة كل موضوع عند كل مستوى من مستویات األهداف من خالل المعادلة التالیة:  -4

 الوزن النسنر  ألھداف الموضوع× الموضوع  ةیالوزن النسنر  ألهم× لالختبار  ةیالدرجة الكل =
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لألهداف عند مستوى التذكر  1.24= %33,33×، 25× 15= إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  0,24= %6.66، 25× 15=الفهم  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  0.75= %20، 25× 15=التطبيق  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى  0,75= %20، 25× 15=التحليل  إذن الوزن النست 

ي لألهداف عند مستوى كيب  إذن الوزن النست   0,75= %20، 25× 15=الي 

ي الموضوعات. 
 
طبق المعادلة عىل باف

ُ
 وت

 لجدول المواصفات الخاص باالختبار التحصیىل   (5)دول رقم 

 تحديد نوع المفردات اإلختبار التحصيىل  و ضياغتها:  -5

مفردة، وقد تم تحديد مفردات األسئلة الموضوعية من نمط اإلختبار من ( 15)تكونت مفردات اإلختبار من 
مفردات، وكل مفردة من ( 10)مفردات، بينما تم تحديد مفردات األسئلة مقالية لتضم  (5)متعدد لتشمل 

 من األهداف السلوكية المحددة للوحدة، وتمت صياغة مفردات اإلختبار بشكل 
ً
المفردات اإلختبار تناولت هدفا

بكل شفافية  المفردات حت  تقيس تلك؛ (295-294ص،2010الفايز،)تفق مع المعايي  المحددة لصياغة األسئلة ي
عدت من أجله. 

 
 ما أ

 ألهمها: 
 
 وقد راعت الباحثة مجموعة من اإلعتبارات عند صياغة األسئلة الموضوعية  وفيما يىل  عرضا

  تفسي  واحد، بمعتز 
ي قد تحتمل أكير

كون أن تتضمن البدائل بديل واحد صحيح، بينما تتجنب األسئلة الت 
 بقية البدائل خاطئة. 

  .إرتباط بدائل السؤال بنص السؤال 

 
 الموضوعات

 

 
عدد 

 الحصص

  األهداف السلوكية اإلجرائية
مجموع 
 األسئلة

 
مجموع 
 الدرجات

األوزان 
النسبية 

كيب التحليل التطبيق الفهم التذكت   للموضوعات  التر

 %25 4 4 1 2 - - 1 2 الدرس األول

  
 
 %25 4 4 1 - 1 - 2 2 الدرس الثان

 %25  4 1 - - 1 2 2 الدرس الثالث

 %25 3 3 - 1 2 - - 2 الدرس الرابع

   15 3 3 3 1 5 مجموعة األسئلة

  15  3 3 3 1 5 مجموع الدرجات

 
 األوزان النسبية لألهداف

 

 

33,33 

% 

 

66.6 

% 

 

20 

% 

 

20 

% 

 

20 

% 

   

100% 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  . ز ي أخطاء التخمي 
ز
 توزي    ع اإلجابات الصحيحة بصورة عشوائية عىل المفردات، لتالف

  .أن تخدم المستويات المعرفية المطلوب الحكم عليها 

 مجموعة من اإلعتبارات عند صياغة األسئلة المقالية  ومنها : 
 
 هذا وقد راعت الباحثة أياا

  .تجنب الغموض و اللبس عند صياغة مفردة السؤال 

  .تناسق مفردات األسئلة المقالية من حيث الزمن اإلجابة ودرجة السهولة والصعوبة 

  .تجنب تكرار المفردة الواحدة عىل أكير من سؤال 

  ي المفردات اإلختبار. وجتجنب
 
ي باف

ز
 ودد عبارات تحوي باإلجابة ف

 كتاب تعليمات اإلختبار:   -6

 للختبار وطريقة 
ً
 مخترصا

ً
ي الصفحة األوىل لورقة اإلجابة، وهي تتضمن وصفا

ز
تمت كتابة تعليمات اإلختبار ف

ام بالتعليمااإلجابة ع ز  اء اإلختبار. ت الواضحة أثنلية؛ وذلك لتتهيأ التلميذة للختبار ؛ وحت  يتستز لها اإللي 

 التأكد من صدق اإلختبار:  -7

مثل مفردات اإلختبار الموضوع الدراسي ُيراد قياسه، وهذا يتم من خالل التأكد من صدق اإل 
ُ
ختبار ينغي أن ت

، ثم عرض أسئلة 
ً
 ، وتحديد أهدافها وأوزانها النسبية أوال

ً
صدق المحتوى كتحليل محتوى الوحدة الدراسيةجيدا

ي تدرس 
ز
ز ف ز من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصي  ي عىل مجموعة من المحكمي 

اإلختبار التحصيىلي بشكل مبدئ 
ية؛ وذلك للتأكد من الجوانب التالية:  ز  اللغة اإلنجلي 

  .مدى مناسبة األسئلة للمستويات المعرفية المحددة لها 

  .مدى سالمة أسئلة اإلختبار من األخطاء اللغوية والعلمية 

  تغطية أسئلة اإلختبار لجميع مفاهيم المحتوى. مدى 

  اإلستمارة الخاصة باإلختبار التحصيىل  
 
احات السادة المحكمی   ف وبناء عىل مالحظات وتوصيات وإقتر

:  (9ملحق : )  
ر
 تم تحديد اآلن

  فقرة؛ وذلك بحذف فقرة قد تحدث بعض اللبس عند مفهوِم  15فقرة إىل  16تقليص عدد أسئلة اإلختبار من
ز ملحق رقم ، ويبي  ز  باإلختبار التحصيىلي بصورته األولية.  (10) معي 

  للتلميذات؛ وذلك بإستخدام ألفاظ سهلة وبسطية عىل 
ً
صياغة فقرات اإلختبار بشكل أكير وضوحا

 التلميذات. 

ي صورته النهائية، والملحق رقم 
ز
ي ضوء ذلك خرج اإلختبار ف

ز
 مفردات اإلختبار التحصيىلي ( 11)وف

ز بصورتها  يبي 
ز الملحق رقم  ، وتوزي    ع الدرجات عليه.  النموذجية (12)النهائية، بينما يبي  ي

 للختبار التحصيىلي بشكل نهائ 

8-  :  القيام بالتجربة اإلستطالعية لإلختبار التحصيىل 

و التأكد من صدق اإلختبار ، تم تجريب اإلختبار بصورته األولية عىل عينة غي  عينة ل المحتوى، بعد تحلي
 تلميذة من الصف األول متوسط، وقد تم ذلك بغرض القيام باألمور التالية:  30البحث، مكونة من 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  : التأكد من ثبات اإلختبار 

 الفرد عىل نفس الدرجة أو قريبة منها عند تطبيقهفإذا حصل نفس  ساقه،دقة المقياس أو أتويقصد بالثبات ال
ي أن اإلختبار عىل درجة عالية من الثبات

 . (481،ص2007أبو عالم،) ألكير من مرة فهذا يعتز

رونباخ                     كة، وبإستخدام معادلة ألفا  ولكي يتم التأكد من ثبات اإلختبار قامت الباحثة بالتجربة اإلستطالعي
(Cronbach's Alpha)  (0,9)تساق مفردات اإلختبار بلغت درجة ثبات اإلختبار بعد خذف مفردة منه ألقياس ،

ي هذا البحث. 
ز
 إىل إستخدام هذا اإلختبار كأداة للقياس ف

ً
 وهذه الدرجة مطمئنة جدا

  :حساب الزمن المحدد لإلختبار 

ستغرق اإلجابة عىل 
 
ومن خالل القيام بالتجربة اإلستطالعية للختبار التحصيىلي تم تسجيل الزمن المحدد أ

 تلميذة فقط، تم حساب متوسط الزمن، وذلك عن طريق:  15مفردات اإلختبار لدى 

  اإلجابة لدى
 
  300                   =            تلميذة 15 الزمن المستغرق ف

                                                     15                                                                   15 

 دقيقة.  20 و هالتحصيىلي  ر ختباإلا رداتمف على للجابة رقلمستغا نمزلإذن ا

مت الباحثة ز  بزمن اإلجابة عىل مفردات اإلختبار التحصيىلي عند تطبيق اإلختبار التحصيىلي القبىلي والبعدي.  وقد ألي 

 : الخطوات اإلجرائية لتنفيذ تجربة البحث: 
 
 رابعا

بعد اإلنتهاء من عملية إعداد وتحكيم أدوات البحث بدأت الباحثة بتطبيق إجراءات تنفيذ تجربة البحث، وفيما 
 تلك اإلجراءات: يىلي عرض ألهم 

: اإلجراءات القبلية لتطبيق تجربة البحث: 
ً
 أوال

 :   تسبق التطبيق تجربة البحث  من أهمها ما يىل 
 قامت الباحثة بالعديد من اإلجراءات النر

، وذلك بهدف إيجاد مدرسة تتوافق مع ة المتوسطةللمرحل قيام الباحثة بزيارات ميدانية لمدارس عديدة -1
من حجم عينة مناسب ومعامل حاسب جيدة؛ باإلضافة إىل تدريس التلميذات مقرر اللغة المتطلبات البحث، 

بية والتعليم بمحافظة جدة، وقد أتفقت الباحة مع معلمة  80 ؛ وقد تم إختيار المتوسطةاإلنجيلزية التابع لوزارة الي 

المعلمة مدى تعاونها مع والتي تم تطبيق البحث عليها، وأبدت  ،14من الصف األول المتوسط بشأن الوحدة 

 تلميذات المرحلة المتوسطة. الباحثة،كما حصلت الباحثة على قائمة بأسماء

من قسم شؤون الطالبات  "، نموذج تدريب الطالبات للجهات المعتمدة حصول الباحثة على خطاب " -2

 هذا الخطاب.( 13)بالكلية،ويبين ملحق رقم

، بجدة ويرالتطو  من سعادة مديرة إدارة التخطيط " للجهات المعتمدةتسهيل مهمة  " حصول الباحثة على خطاب -3

 هذا الخطاب. (14)ويبين ملحق رقم 

 الضابطة من تلميذات الصف األول المتوسط بالمتوسطة الثمانين.ي للمجموعتين التجريبة والتعيين العشوائ -4
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
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ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
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وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 إعداد بيئة التعليم:  -5

، والتأكد من  ز معمل حاسب اآلىلي عمل جميع أجهزة الحاسب وملحقاتها، ومدى إستيعاب المعمل حيث تجهي 
 ألعداد عينة البحث. 

  قد تؤثر عىل نتائج البحث: -6
 ضبط العوامل النر

  قد تؤثر عىل نتائج البحث  - قدر اإلمكان - قامت الباحثة
من خالل إتباع عدد من  بابط عوامل النر

 اإلجراءات  من أهمها: 

  :ز فقط. لقد تم تحديد مدة  مدة تطبيق  التطبيق بأسبوعي 

  :ز قد  إن الناج  ضبط عامل النضج لدى عينة البحث. تحديد مدة التطبيق بأسبوعي 

  :ز و القيام بالتجربة  أداة القياس تم التأكد من صدق وثبات أداة البحث بعرضها عىل مجموعة المحكمي 
 اإلستطالعية. 

  :ي  تحت   المجرب
ز
كلت المهمة لمعلمة المادة. تم األخذ بالحسبان عدم تدخل الباحثة ف

 
 التجربة، وأ

7-  :  تطبيق اإلختبار التحصيىل  القبىل 

ي يوم األربعاء الموافق: تم القيام بتطبيق اإلختب
ز
ز التجريبية و الضابطة ف  ار القبىلي عىل المجموعتي 

؛ ومن أجل مقارنة نتائجه فيما بعد اإلختبار التحصيىلي 23-5-1432
ز ـه، ذلك من أجل التأكد من تكافؤ المجموعتي 

ز أن قيمة الداللة بلغت  مما  0,05وهي أكي  من قيمة  (0.96)البعدي وإيجاد داللة الفروق اإلحصائية، ولقد تبي 
، مما  ز ز المجموعتي  ي عدم وجود داللة إحصائية، أي ال يوجد فرق بي 

.  يعتز ز  يدل عىل تجانس المجموعتي 

، وتحليل   من( 14)ومن خالل تحليل محتوى الوحدة  ي
كتاب الصف األول المتوسط للفصل الدراسي الثائز

المفاهيم األساسية فيها، وبناء اإلختبار التحصيىلي عليها، فقد تمت عىل التساؤل األول للبحث، والذي ينص 
ية"؟ ز ي مادة اللغة اإلنجلي 

ز
ونية ف ي يتم تنميتها بإستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

 عىل: " ما المفاهيم الت 

: اإلجراءات الالزمة أثناء تطبيق تجربة البحث: ثا
 
 نيا

 لقيام بتنفيذ التجربة تم تطبيق اإلجراءات التالية: 

 ي يوم السبت
ز
تم تدريس المجموعة ، حيث 2011-5-1 الموافق 1432-5-26 تم البدء بتطبيق التجربة ف
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ي داخل 
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ز
المتوسط، ف
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ز
وتم تقسم التلميذات ف

ية إىل مجموعات تعاونية، مكونة من تسع مجموعات، تكونت كل مجموعة من  ز ، وقد تم تلميذات 4اإلنجلي 
ونية عىل أجهزة الحواسيب،  إستشارة دافعية التلميذات من خالل تحميل برمجية األلعاب التعليمية اإللكي 

مجة بشكل عام، ثم عرض كل لعبة بعد كل عنرص وعرض جميع األلعاب التعليمية اإل ونية الموجودة بالي 
لكي 

، وتمت مناقشة التلميذات باألنواع المختلفة لألطعمة، ثم  ي
ي المحتوى من خالل جهاز العرض الضوئ 

ز
ف

هن بتكريم المجموعة وتم  "  Letter Game"عرض اللعبة األوىل  تشجيع مشاركة التلميذات من خالل تذكي 



   
   

                                                        جلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                            الم  
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   - 236 177) ص: تاسع الالبحث  – الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

221 

   
ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
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وعىل حسب ما ورد ف
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ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المتفوقة، وقد أتضح من أول لعبة مدى سعادة التلميذات، وقامت التلميذات عىل شكل مجموعات ممارسة 
مجية تم تعزيز إجابات  ي الي 

ز
األلعاب من خالل أجهزة الحاسوب، ومن خالل التغذية الراجعة المقدمة ف

ي اليوم التاىلي تم عرض اللعبة التلميذات، وبذلك ق
ز
ي للدرس قد تحقق، وف

 د يكون الهدف األول والثائز
 "Collecting Countable and Uncountable Nouns " ، ي كل حصة تم

ز
وتم تبطيق اإلجراءات السابقة، وف

، بواقع أرب   ز ة التطبيق أسبوعي 
ة تطبيق األلعاب، حيث إستمرت في   ععرض لعبة واحدة، إىل أن أنتهت في 

ي الوحدة الدراسية. 
ز
ي المدة الزمنية للتطبيق وف

ز
 حصص باألسبوع، وقد تماثلت المجموعتان ف

  .فت الباحثة عىل المجموعة التجربيبة ، بينما أرسر ز  قامت معلمة المادة بتدريس المجموعتي 

  :ي اليوم األربعاء الموافق
ز
ة التطبيق ف  م. 2011-5-12، الموافق: ـه1432-6-7 أنتهت في 

 :
 
 اإلجراءات البعيدة للتطبيق تجربة البحث: ثالثا

 تذكي  التلميذات 
ً
ز بعد اإلنتهاء من الوحدة، حيث تم أوال تم تطبيق اإلختبار التحصيىلي البعدي للمجموعتي 

باألهداف التعليمية السلوكية بالوحدة، ثم تم إعادة عرض المحتوى بشكل رسي    ع، ثم بدأ تطبيق اإلختبار، وكان 
ي يوم األربعاء الموافق 

ز
ز من قبل ـه1432-6-7ذلك ف  المجموعتي 

ً
، ومن ثم تم تصحيح درجات ورصدها لكال

 إلجراء المعالجات اإلحصائية. 
ً
 الباحثة؛ وذلك إستعدادا

 الجة اإلحصائية: أساليب المع

؛ وذلك (Statistical Package for Social science)زم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية تم إستخدام برنامج الح

 بإجراء المعالجات اإلحصائية، وهي كالتالي:

إستخدام إختبار " ت " لمجموعات المستقلة والمرتبطة لحساب المتوسطات الحسابية وحساب تكافؤ  -1

 المجموعتين.

 (.149، ص1984س   )يحيى هندام، -صإستخدام معادلة قياس حجم الفعالية وهي: الفعالية =  -2

 س-د                                                                            

ونية:   تحليل البيانات إحصائية لقياس فاعلية األلعاب التعليمية اإللكتر

ونية، وهذا ما وبعد الحصول عىل  ؛ وذلك لبيان فعالية األلعاب التعليمية اإللكي 
ً
البيانات تم تحليلها إحصائيا

ي الفصل الرابع. 
ز
 سوف توضحة الباحثة ف

ومما سبق فقد تناول هذا الفصل منهج البحث، وإعداد وتصميم أدوات البحث، وطرق التأكد من الصدق 
ي أتبعتها الباحثة إلجراء

 تجربة البحث.  والثبات، والخطوات الت 
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ي الطب                    . و 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف
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ز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الفصل الرابع 

حات  النوائج و التوصيات والمقتر

ي تم التوصل إليها 
للتحقق من صحة فروض البحث بإستخدام األساليب ُيناقش الفصل التاىلي التنائج الت 

ونيةالبحث حول مدى فاعلية اإلحصائية، وكيفية اإلجابة عن السؤال الثالث  ي  األلعاب التعليمية اإللكي 
ز
 تنمية ف

ية لدى تلميذات المرحل ز ي مادة اللغة اإلنجيلي 
ز
ؤال بينما تمت اإلجابة عن السة المتوسطة، التحصيل الدراسي ف

ي ضوئها تعرض الباحثة المجموعة من 
ز
 لنتائج البحث، وف

ً
ا ي فصل اإلجراءات، كما ُيقدم الفصل تفسي 

ز
األول ف

حات.   التوصيات و المقي 

: التحقق من صحة فروض البحث: 
ً
 أوال

 أ( التحقق من صحة الفرض األول: 

ز متوسطي درجات  0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ينص الفرض األول للبحث عىل:" بي 
ي اإلختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ". 

ز
ز التجريبية و الضابطة ف للتأكد من صحة و  التالميذ المجموعتي 

ز  Independent SampleTest ))دام إختبار"ت" للعينات المستقلةالفرض تم إستخ لدراسة الداللة الفروق بي 
ي اإلختبار 

ز
 .البعدي لصالح المجموعة التجريبيةمتوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة ف

 :  وقد جاءت نتائج البحث عىل النحو التال 

ز متوسطي درجات المجموعة التجريبية ( نتائج إختبار " ت " 6)جدول رقم  العينات المستقلة لداللة الفروق بي 
ي اإلختبار البعدي

ز
 والضابطة ف

 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسانر  

اإلنحراف 
 المعياري

درجات  
 الحرية

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

داللة 
 الفروق

المجموعة 
 التجريبية

36 902,12 2,258 
 

 
70 

 
11.235 

 

 
0.00 
 

توجد 
فروق ذات 

المجموعة  داللة
 الاابطة

36 8,173 1,130 

 

ي اإلختبار التحصيىلي البعدي 
ز
ي للمجموعة التجريبة قد بلغ ف ويتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسائ 

ي للمجموعة الضابطة (902,12)  بلغ المتوسط الحسائ 
ز ي حي 

ز
ي (8,173)، ف ي إرتفاع المتوسط الحسائ 

، وهذا يعتز

ز ُوجد أنها تساوي (4,729)للمجموعة التجريبة بمقدار  ز المتوسطي  ، وبحساب قيمة "ت" لداللة الفروق بي 

 . (0.00)، وبلغت قيمة الداللة (0,05)عند مستوى الداللة  (11.235)
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أن هناك فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  ز متوسطي درجات  (5.05)وبحسب هذه النتيجة يتبي  بي 

ي اإلختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وبالتاىلي يتم 
ز
تلميذات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف

 : ي التاىلي
 قبول الفرد األول للبحث، ويمكن توضيح هذه الفروق من خالل الرسم البيائز

 

  اإلختبار التحصيىل  البعدي (3)شكل رقم 
 
  لمتوسط  درجات المجموعتی   التجريبية والاابطة ف

 
 رسم بيان

ز تفوق المجموعة التجريبية عىل الضابطة، حيث كان متوسط المجموعة التجريبيةأعىل من  ومما سبق يتبي 
ي درست األلعاب 

ونية التعليمية اإللكي  المتوسط المجموعة الضابطة، وهذا دليل عىل مدى تفوق المجموعة الت 
 عىل تلك الىلي إستخدمت الطريقة التقليدية. 

 :  
 
 ب( التحقق من صحة الفرض الثان

ي عىل: " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ز متوسطي درجات تالميذ  0,05ينصالفرض الثائز بي 

ي اإلختبارالقبىلي والبعدي لصالح اإلختبار البعدي". 
ز
 المجموعة التجريبية ف

ي 
 لدراسة Independent SampleTest))للعينات المرتبطة   تم إستخدم إختبار"ت"وللتأكد من صحة الفرض الثائز

ز متوسطي درجات  ي اإلختبار القبىلي و البعدي لصالح اإلختبارالبعدي، وقد داللة الفروق بي 
ز
المجموعة التجريبية ف

 :  جاءت نتائج البحث عىل النحو التاىلي

ز متوسطي درجات المجوعات التجريبية اإلختبار القبىلي  (7)جدول رقم  "ت" للعينات المرتبطة لداللة الفروق بي 
 والبعدي
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي اإلختبار القبىلي قد بلغ  ويتضح
ز
ي للمجموعة التجريبية ف ز (3.27)من الجدول السابق أن المتوسط الحسائ  ي حي 

ز
، ف

ي اإلختبار البعد
ز
ي للمجموعة التجريبية ف ي (12.90)ي بلغ المتوسط الحسائ  ي إرتفاع المتوسط الحسائ 

، وهذا يعتز

ي اإلختبار البعدي بمقدار
ز
ز  داللةل، وبحساب قيمة "ت" (9.63)للمجموعة التجريبية ف ز المتوسطي  الفروق بي 

 . (0.00)، وبلغت قيمة الداللة (0,05)عند مستوى الداللة  (-23,517)وجد أنها تساوي 

ز أن هناك فروق  ز متوسطي درجات 0,05ذو داللة إحصائية عند مستوى )وبحسب هذه النتيجة يتبي  ( بي 

ي 
ي اإلختبار القبىلي والبعدي لصالح اإلختبار العدي، وبالتاىلي يتم قبول الفرض الثائز

ز
تلميذات المجموعة التجريبية ف

ي اإلختبار القبىلي والبعدي من خالل 
ز
ز متوسطي درجات المجموعة التجريبية ف للبحث، ويمكن توضيح الفروق بي 

: ا ي التاىلي
لرسم البيائز

 

ي اإلختبار التحصيىلي القبىلي والبعدي (4)شكل 
ز
ي لمتوسطي درجات المجموعة التجريبية ف

 رسم بيائز

، حيث كان متوسط  ي اإلختبار العبدي عىل اإلختبار القبىلي
ز
ز تفوق درجات المجموعة التجريبية ف ومما سبق يبي 

ي اإلختبار البعدي أعىل من متو 
ز
ي اإلختبار القبىلي وهذا دليلالمجموعة التجريبية ف

ز
عىل  سط المجموعة التجريببة ف

ونية.   تفوق المجموعة التجرييبة بعد إستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

: إجابة التساؤل الثالث للبحث: 
 
 ثانيا

ونية  ىل عللجابة عن التساؤل الثالث للبحث، والذي ينص عىل: " ما فعالية إستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

ية لدى تلميذات مرحلة المتوسطة " ؟ ز ي مادة اللغة اإلنجلي 
ز
 تنمية التحصيل ف

 تم إستخدام المعادلة التالية: 

 س-الفاعلية = ص                                              

 س-د                                                               

ي القياس البعدي. حيث ص = متوسط درجات 
ز
 التلميذات ف

 . ي القياس القبىلي
ز
 حيث س = متوسط درجات التلميذات ف
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (. 149،ص1984حيث د = الدرجة النهائية للختبار. )يحت  هندام،

 

 

بت هذه النسبة من الواحد الصحيح؛ ثبتت الفاعلية؛  : وكلما اقي   ولحساب معادلة الفاعلية، تم حساب التاىلي

  القياس البعدي 
 
  القياس القبىل   –معادلة الفاعلية = متوسط درجات التلميذات ف

 
 متوسط درجات التلميذات ف

  القياس القبىل           -الدرجة النهائية لإلختبار                                         
 
 متوسط درجات التلميذات  ف

                                                      =  12.902               –          3.277   

                   =                                     15       –            3.277  

                                                                    =9.625 

                                                                     11.723 

                                                                       0.82   

ي تم توصل إليها 
ي زيادة التتوضح أن نسبة الفاعلية والنسبة الت 

ز
نية ف حصيل إلستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

ي زيادة 
ز
ية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة كانت ممتازة، وهذا دليل عىل مدى فاعليتها ف ز ي مادة اللغة اإلنجلي 

ز
ف

 .  التحصيل الدراسي

: تفست  ومناقشة النتائج: 
 
 ثالثا

: أ( تفست  نتائج البحث الخاصة   
 
 بالفرد األول والثان

ي 
تشي  نتائج البحث الخاصة بالفرض األول إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الت 

ي 
ز
ي إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ونية، كمان تشي  نتائج الفرض الثائز
درست وفق األلعاب التعليمية اإللكي 

ي اإلختبار 
ز
 البعدي. المجموعة التجريبية ف

 ، ودراسة شونق وبراين(2000)وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة لكل من دراسة دويدي 

(Cheung&Brian,2002)، جيكانثان  ودراسة(Jayakanthan,2002ودراسة عواد وعبد الرحمن ،) (ودراسة 2004 ،)

ي 2004)سالم 
 
ي 2008) (، وبدوي2006) (، ودراسة عبد الجواد2004) (، ودراسة الدسوف

تسر  (، ودراسة كيي 

(Kabritchi,2008ودراسة خليفة ،) (ودراسة زهران2009 ،) (ودراسة 2009 ،)بيتاك (Baytak,2009ودراسة هال ،) 

(Hull,2009 ي ي2010) (، ودراسة الحرئ  ز 2010) (، ودراسة عسي  (، ودراسة Goldstein,2010) (، ودراسة جولدستي 

 .(Reed,2010) ريد
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (، ودراسة شارسكي وريلرسFrederic,2009)بينما تتعارض نتائج البحث مع نتائج دراسة فيدريك 

(Charsky&Ressler,2011ي توصلت إىل عدم ف
ونية. اعلية األ(، والت   لعاب التعليمية اإللكي 

 

 

 

 ب( تفست  نتائج البحث الخاصة بالتساؤل الثالث: 

شي  نتائج البحث إىل فاعلية ا
ُ
ونيةلعاب ألت ي تنمية التحصيل الدراسي لدى التلمي التعليمية اإللكي 

ز
ذات المرحلة ف

 المتوسطة، حيث كانت نسبة الفاعلية. 

ونيةاألوترى الباحثة بأن فاعلية  ي تنمية التحصيل لدى التلميذات المرحلة المتو  لعاب التعليمية اإللكي 
ز
سطة  ف

 إىل عوامل عديدة، وفيما يىلي عرض ألهم هذه العوامل: 
ً
 كان راجعا

ونيةاأل برمجية تصميم د عن وغي ُر  -1 ز  د جی لتفاع كهنا يكون أن لعاب التعليمية اإللكي   بأللعاا برمجية بي 

ونيةلعاب التعليمية األ برمجية رتفو د فق ،التلميذاتو   في مالتحك فيللتلميذات  الحرية من مساحة اإللكي 

 لعاباألالمؤيدة إلستخدام  تسادرالا نتائج مع يتفق ذا هو الذاتية، نعتهرلس فقاًو محتواها  رضعو للعبةا إختيار 

ونية ي (، 2004)الرحمن  د عبو عواد  سةدرا منهاو التعليمية اإللكي 
 نبی لتفاعلیةاتوفر عنرص  رورةض على أكدت والت 

ط  بأللعاوا التلميذ   بأللعاا أنشطة لخدا التجول يتستز للتلميذ  بالتاليو؛ دفلهالتحقيق  أساسي  كرسر

 . الحرية نم د  یزم معالمعروضة 

ي  وعيتُر  -2
فته وال حيث كانت برمجة األلعاب ذات ألوان جذابة إنتباه التلميذات تؤدي إىل جذب العوامل الت 

  ،وتية فيها ص توفر مؤثرات باإلضافة إىل، من البيئة المحيطة ألشخاصومتحركة  للنتباه، مع وجود صور ثابتة

ذب ج والسمغي فيها ساعد عىل الجانب البرصي أن توفر  شك فيه ومما ال  تتجاوب مع إستجابات التلميذات،

، اإلنتباه ز كي 
وني نتائج الدراسات المؤيدة إلستخدام يتفق معوهذا وزيادة الي  ة ومنها األلعاب التعليمية اإللكي 

ي  دراسة ي شددت ،(2010) الحرئ 
جيدة لجذب إنتباه التالميذ من خالل عرض صور  توفر عناض  عىل أهمية والت 

 ثابتة و متحركة مع وجود مؤثرات صوتية. 

صمم بشكل جيد وبسيط وغي عند تصميم شاشات األلعابُر  -3
ُ
لمادة امع تفاصيل قليلة، بحيث تتناسب  أن ت

هن، ، وبالتاىلي إىل زيادة تالمعروضة عليها مع حجم الشاشة، مما ُيساعد عىل تجنب تشتت إنتباه التلميذات ز ركي 

ونيةاألوهذا يتفق مع نتائج الدراسات المؤيدة إلستخدام   ي  لعاب التعليمية اإللكي   ،(2010)ومنها دراسة عسي 

ي وضحت مدى أهمية
 مادة المعروضة. تناسق شاشات األلعاب مع ال والت 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ُروغي أن يكون محتوى األلعاب المقدمة يتناسب مع إهتمامات وميول التلميذات، فكل لعبة تتناول أفكار  -4

 هناك لعبة عن صيد أسماك ولعبة عن ركوب قطار ولعبة عن التسوق، وهذا 
ً
هن، فمثال سهلة قريبة من تفكي 

يساعد عىل جذب اإلهتمام، وبالتاىلي أدى إىل نمو التحصي ( 2008)ل لديهم، وهذا يتماسر مع نتائج دراسة المطي 

يةحول أهمية إستخدام طرق تتالئم مع خصائص التالميذ  ز ي التعليم اللغة اإلنجلي 
ز
شبع اإلهتمامات والميول ف

ُ
 ، وت

 . 

5-  
ً
ُروعيت أن تكون تعليمات وتوجيهات تنفيذها مخترصة وواضحة ومحددة، بحيث تتضمن كل لعبة هدفا

 أنها واحد فقط، 
ً
درك تماما

ُ
مثل وتعكس بدقة مفهوم واحد، فعندما تتجاوب التلميذة من كل لعبة فهي ت

ُ
وبالتاىلي ت

؛ فيسهل بذلك عليها ممارسة  ي
، وأقرب لتحقيق الهدف المعتز

ً
ا ز  تركي 

تتعامل مع مفهوم واحد، مما يجعلها أكير

دة عض األلعاب من صعوبة فهم اللعبة وزياهذه األلعاب، وبالتاىلي تجنبت األلعاب المقدمة اإلنتقادات الموجة لب

 التعقيد فيها. 

ي كل لعبة، مما ساعد عىل تنبه التلميذات لخطئهن،  -6
ز
قدم التغذية الراجعة والتعزيز بشكل فوري ف

ُ
ُروعيت أن ت

ي التقليل من األخطاء، وهذا يتفق مع
ز
 ووجههن إىل اإلجابة الصحيحة، فال شك أن التغذية الراجعة لها دور فعال ف

ي 
 
ونية ومنها دراسة الدسوف ي أك(2004)نتائج الدراسات المؤيدة إلستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

 دت عىل، الت 

 ذية الراجعة الفورية خالل اللعبة. تقديم التغ

ساعدت األلعاب المتقدمة عىل زيادة دافيعة التلميذات لتعلم، فالفوز باللعبة وتقديم التغذية الراجعة شجع  -7

 عند المجموعة التجريبية، بينما لم تظهر هذه الدافعية التلميذ
ً
ات عىل التعلم، وقد ظهر هذا بشكل واضح جدا

ودراسة  (Kibritchi,2008) عند المجموعة الضابظة وهذا يتفق مع نتائج الدراسات المؤيدة إلستخدام األلعاب 

ي 
تسر ونية ومنها دراسة شونق (Chung,Brian,2002)كيي    وبراينالتعليمية اإللكي 

ونية مدى تأثي    ككما أيدت دراسة فردير(Frederic,2009)األلعاب التعليمية اإللكي 

(Goldstien,2010) ز  ودراسةجولدسي 

ؤيد تأثي  هذه األلعاب عىل التحصيل. 
ُ
 عىل زيادة الدافعية، عىل رغم من أن هذه الدراسة لم ت

 من األلفة والمحبة عىل الحصص، فتقبل تطبتقبل التلميذات لأللعاب، وساعدتهن أثناء اللعب أضفز جو  -8
ً
يق ا

، ولكن التلميذات أنجذبن لدرس مع بداية اإلستخدام  اتيجية كان الجو العام للحصة يشوبة بعض الفوصز اإلسي 
 من الهدوء واألنضباط، وهذا ما أيدته 

ً
؛ ذلك ألن هذه األلعاب خلقصت جوا األلعاب، وبالتاىلي قلت الفوصز

 . (2009)دراسة خليفة 

عمل التلميذات بشكل مجموعات تعاونية لحل لغز األلعاب ساعدهن عىل التنافس الفاعل وعزز ثقتهن  -9
ن التلميذات بأنفسهن،   فائدة، وقد عي 

ومما ال شك فيه أن هذا أدى إىل إكتسابهن للمعلومات بطريقة أرسع وأكير
ي المواد الدراسي

 
اتيجية عىل باف دراسة بيتك  ة، وهذا ما أيدته   عن مدى رغبتهن لتطبيق هذه اإلسي 

(Baytak,2009) ونية ساعد  من أن األلعاب التعليمية اإللكي 
ُ
عىل بناء شخصية التالميذ، فتجعلهم قادرين عىل  ت

 حل المشكالت، وتشجعهم عىل تقبل النقد والتوجية بروح عالية. 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات األلعاب التعليمية اإللكي   ز ؤكد أهمية وممي 
ُ
ي تنمية التحصيل الدراسي وهذه النتيجة اإليجابية ت

ز
، أما عن ونية ف

ونية فمن خالل البحث، لم تظهر أي سلبيات إلستخدام هذه األلعاب.   سلبيات األلعاب التعليمية اإللكي 

 : توصيات البحث: 
 
 رابعا

 بناء عىل نتائج البحث الحال  قدمت الباحثة عدد من التوصيات  وفيما يىل  عرض ألهمها: 

انأن تتبتز وزارة  -1 ز خصص مي 
ُ
راغ فيها المعايي  الفنية والتعليمية، وت

ُ
بية والتعليم إنتاج برمجبات تعليمية ت ية الي 

 خاصة لها. 

ونية عىل المقررات المختلفة؛ حت   -2 اتيجية األلعاب التعليمية اإللكي  هر نتائجها تظأن ُيعمم إستخدام إسي 
ي جميع المواد المختلفة. 

ز
 بشكل متكامل ف

ؤكد ال -3
ُ
ونية كعترص فعال لتنمية التحصيل أن ت جهات المعينة بالتعليم عىل أهمية األلعاب التعليمية اإللكي 
 .  الدراسي

ي واإلنفعاىلي واإلجتماغي  -4
ز
ونية؛ لتضم برامج هادفة لدعم النمو المعرف طور نوعية األلعاب التعليمية اإللكي 

ُ
أن ت

 لمختلف أعمار التالميذ. 

اتيجيات التعليم عن طريق أن يستفيد معلم ومعلمة  -5 ي تطوير إسي 
ز
ية من نتائج البحث الحاىلي ف ز اللغة اإلنجلي 

ونية مناسبة لتالميذهم.   إستخدام ألعاب تعليمية إلكي 

ي المواد  -6
ز
ونية المناسبة؛ لمعالجة الضعف ف أن يوجه أولياء أمور التالميذ أبنائهم نحو األلعاب التعليمية اإللكي 

 المختلفة.ُ 

عد  -7
ُ
ي المواد أن ت

ز
ات الالزمة؛ حت  ُيستفاد منها ف ز معامل الحاسب اآلىلي بشكل جيد وقد ُوزود بكافة التجهي 

مجيات التعليمية بأنفسهم.  ي يحتاجها تالميذها ممارسة الي 
ية الت  ز  المختلفة، وخاصة مادة اللغة اإلنجلي 

ة  -8 ز والمعلمات عىل مستوى عاىلي من الخي  عقد دورات تدريبية للمعلمي 
ُ
نتاج لتدريبهم عىل برامج خاصة إل أن ت

ونية.   األلعاب التعليمية اإللكي 

ي حصص النشاط كأنشطة إثرائية لهم، ثم  -9
ز
ونية ف أن ُيدرب التالميذ عىل برامج إنتاج األلعاب التعليمية اإللكي 

قام مسابقة ألفضل ألعاب منتجة من قبل التالميذ وُيكرم فيها الفائزين. 
ُ
 ت

اتيجيات تعليمية جيدة بإستخدام الحاسوب، وُيشاد أن يتم تكريم  -10 ز الذين يطبقوا إسي  المعليمي 
ي للمعلم 

خصص درجة ضمن درجات األداء الوظيفز
ُ
ي المقررات الدراسية، وأن ت

ز
بمجهوداتهم لمعالجة القصور ف

 . ز  المتمي 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حات البحث:  : مقتر
 
 خامسا

ح البحاثة إجراء الدراسات التالية:   تقتر

ية لدى تلميذات المرحلة فاعلية األلعاب  -1 ز ي تنيمة مهارات اللمالء بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
ونية ف التعليمية اإللكي 

 اإلبتدائية. 

ي تنيمة مهارات -2
ز
ونية ف ية لدى تلميذات المرح فاعلية األلعاب التعليمية اإللكي  ز لة القراءة بمادة اللغة اإلنجلي 

 المتوسطة. 

ونية األلعاب التعلأثر  -3 ية لدى تلميذات المرحلة  يمية اإللكي  ز ي تنيمة الخيال العلىمي بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
ف

 الثانوية . 

ية لدى تلميذات المرحلة  -4 ز ي تنمية التفكي  اإلبداغي بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
حة ف ألعاب تعليمية إلكتورنية مقي 

 المتوسطة. 

 ملخص البحث

ونية من ألعاب الفيديو  ونية ما هي إال توظيف لتلك األلعاب اإللكي  عاب الحواسيب أل إن األلعاب التعليمية اإللكي 
نت لخدمة هدف تعليىمي  ي تصميمها؛ ونتيجة لذلك كان هناك أو اإلني 

ز
 فيها المعايي  المحددة ف

ً
محدد ُمراعيا

ونية خاصة بعد اإلنتشار الواسع للحواسيب، وقد تناول  أهتمام كبي  نحو دمج األلعاب التعليمية بالتقنية اإللكي 
ي 
ز
مجية التعليمية بقديم لعبة مشوقة تتضمن ف البحث بشكل حدد برمجيات األلعاب التعليمية، حيث تقوم الي 

ي الواقع يتعلم سياقها مفهوم أو مهارة معينة، وعىل الرغم من إستهالك الوقت أثناء اللعب إال أن
ز
 التلميذ ف

 معلومات ومهارات جديدة. 

ية مما يتطلب تطبيق طرق  ز ي مادة اللغة اإلنجلي 
ز
ي إنخفاض مستوى تحصيل التلميذات ف

ز
تنحرص مشكلة البحث ف

حديثة وجديدة لتنميتة، ولعالج هذه المشكلة قامت الباحثة بتقضي فاعلية إستخدام األلعاب التعليمية 
ونية عىل  ية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة. اإللكي  ز ي مادة اللغة اإلنجلي 

ز
 تنمية التحصيل ف

 ويتستلزم ذلك اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 

ية؟ -1 ز ي مادة اللغة اإلنجلي 
ز
ونية ف ي يتم تنميتها بإستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

 ما المفاهيم الت 

ح لأللعاب التعليمية اإللكي   -2  ونية لتنيمة التحصيل الدى تلميذات المرحلة المتوسطة؟ما التصور المقي 

ي  -3
ز
ونية عىل تنمية التحصيل لدى تلميذات المرحلة المتوسطة ف ما فاعلية إستخدام األلعاب التعليمية اإللكي 

ية؟ ز  مادة اللغة اإلنجلي 

ي يتم تنميتها بإستخدام األلعاب التعليمية 
ي مهدف البحث إىل تحديد المفاهيم الت 

ز
ونية ف ادة اللغة اإللكي 

ية، وإىل تصم ز ونية لتنمية المفاهيم اإلنجلي  ز يم ألعاب تعليمية اإللكي  ات المرحلة ية لدى تلميذاللغة اإلنجلي 
ي تنيمة التحصيل الدراسي بمادة اللغة 

ز
ونية ف المتوسطة، كما هدف إىل قياس فاعلية األلعاب التعليمية اإللكي 

ية لدى تلميذات المر  ز  حلة المتوسطة. اإلنجلي 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية،  ي للوصول للمعايي  الخاصة بتقويم تصميمات األلعاب التعليمية اإللكي 
تبع البحث المنهج الوصفز

 
وقد أ

ونية عىل عينة البحث لمعرفة أثر المتغي   ي من خالل تطبيق ألعاب تعليمية إلكي  باإلضافة للمنهج شبه التجريت 
ونية  المستقل عىل المتغي  الثابت، حيث أن المتغي   هو: متغي  التابع والالمستقل هو: األلعاب التعليمية اإللكي 

 تنمية التحصيل. 

ي المملكة العربية السعودية، بينما تكونت عينة 
ز
وقد تكون جتمع البحث من تلميذات المرحلة المتوسطة ف

ي المجموعة  36من تلميذات الصف األول المتوسط بجدة موزعة عىل  تلميذة 72البحث العشوائية من 
ز
تلميذة ف

ونية ( و ي المجموعة الضابطة) مجموعة التعليم التقليدي (.  36التجريبية ) مجموعة األلعاب اإللكي 
ز
 ف

ونية ، وعرضها عىل مجموعة من  وقد تم تحديد أهم المفاهيم المراد تنيمتها، ثم تم تصميم ألعاب تعليمية إلكي 
، وثم ، ثم تم تطبيق اإلختبار القبىلي

ز ونية عىل المجموعة  المحكمي  جرى تطبيق األلعاب التعليمية اإللكي 
ستخدمت األساليب اإلحصائية لقياس الفروق. وتوصلت النتائج 

 
التجريبية، ثم تم تطبيق اإلختبار البعدي، وا

 إىل: 

ز التجريبية  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1 ز متوسطي درجات تالميذ المجموعتي  بي 
ي اإلختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.  والضابطة
ز
 ف

ي  0.05 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2
ز
ز متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ف بي 

 اإلختبار القبىلي والبعدي لصالح اإلختبار البعدي. 

 :   ضوء ما توصل إلية البحث من نتائج  قدمت الباحثة عدد من التوصيات وه 
 
 وف

انية  -1 ز خصص مي 
ُ
راغي فيها المعايي  الفنية والتعليمية وت

ُ
بية والتعليم إنتاج برمجيات تعليمية ت أن تتبتز وزارة الي 

 خاصة لها. 

ونية ع المقررات المختلفة؛ حت  تظهر نتائجها بشكل  -2 اتيجية األلعاب التعليمية اإللكي  أن ُيعمم إستخدام إسي 
ي جميع المواد المختلفة. 

ز
 متكامل ف

ونية كعنرص فعال لزيادة التحصيل.  -3 ؤكد الجهات المعنية بالتعليم عىل إهمية األلعال التعليمية اإللكي 
ُ
 أن ت

تيجيات التعليم عن طريق  -4 ي تطوير إسي 
ز
ية من نتائج البحث الحاىلي ف ز أن يستفيد معلم ومعلمة اللغة اإلنجلي 

ونية مناسبة لتالميذهم.   إستخدام ألعاب تعليمية إلكي 

ي المواد  -5
ز
ونية المناسبة؛ لمعالجة الضعف ف أن يوجه أولياء أمور التالميذ أبنائهم نحو األلعاب التعليمية اإللكي 

 المختلفة. 

حات  منها:   من المقتر
 
ح الباحثة عددا  كما تقتر

ية لدى تليمذ -1 ز ي تنمية مهارات القراءة بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
ونية ف ت المرحلة افاعلية األلعاب التعليمية اإللكي 

 األبتدائية. 



   
   

                                                        جلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                            الم  
  م 2020 – حزيران  – 15                                                           (   - 236 177) ص: تاسع الالبحث  – الثالثالعدد  – خامسالمجلد ال

 

231 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية لدى تلميذات المرحلة  -2 ز ي تنيمة مهارات القراءة بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
ونية ف فاعلية األلعاب التعليمية اإللكي 

 المتوسطة. 

ية لدى تلميذات المرحلة  -3 ز ي تنمية الخيال العلىمي بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
ونية ف أثر األلعاب التعليمية اإللكي 

 الثانوية. 

ية لدى تلميذات المرحلة  -4 ز ي تنمية التفكي  اإلبداغي بمادة اللغة اإلنجلي 
ز
حة ف ونية مقي  أللعاب التعليمية إلكي 

 المتوسطة. 

ي تنمية المفاهيم العلمية لذوي األحتياجات الخاصة.  -5
ز
حة ف ونية مقي   ألعاب تعليمية إلكي 

 المراجع العربية: 

بوية وتقنيات إنتاجها األلعاب . (2003)الحيلة، محمد محمود.  ة للنرسر والتوزي    ع والطباعة. . التر  عمان: دار المسي 

  الطفولة المبكرة. (2007)قنديل، محمد متوىلي ، بدوي، رمضان مسعد. 
 
بوية ف عمان: دار الفكر  . األلعاب التر

ون وموزعون.   نارسر

 . ي
ونية . (2008)الشحروري، مها حستز   عرص العولمة ما لها وما عليها. األلعاب اإللكتر

 
ة للنرسر ف  عمان: دار المسي 

 لطباعة. والتوزي    ع وا

. . (2010)مبارز، منال عبد العال ، إسماعيل، سامح.   
ر
ون  تفريد التعليم والتعلم الذان عمان: دار الفكر نارسر

 وموزعون، األردن. 

ز .  . ل الرياض: دار الصلوتية  التعليم. أساسيات الوسائل التعليمية وتكنولوجيا . (2007)زيتون، حسن حسي   لنرسر

ي التحصيل ونمو (2003)دويدي، عىلي محمد جميل. 
ز
. " أثر إستخدام ألعاب الحاسب اآلىلي وبرامجه التعليمية ف

ي مقرر القراءة والكتابة بالمدينة المنورة ". رسالة دكتوراة،  
ز
ي ف

التفكي  واإلبداغي لدى تالميذ الصف األول اإلبتدائ 
بي  ة، فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. كلية الي 

، عبيد مزعل عبيد .  ي ونية عىل التحصيل الدراسي وبقاء أثر (2010)الحرئ  . " فاعلية األلعاب التعليمية اإللكي 

بية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  ي الرياضيات ". رسالة الدكتوراة، كلية الي 
ز
 التعلم ف

ي، فوزية محمد.  حة عىل تنمية بعض مهارات اإلمالئية (2010)عسي  . " أثر إستخدام ألعاب تربوية محسوبة مقي 

ي ". رسالة ماجستي  ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة. 
ي اإلبتدائ 

 لدى تلميذات الصف الثائز

، طاهرة عيس.  ي . (2001)رعود، عبيد يسلم؛ الرفاغي
بوية مؤدية إىل تدئز " دراسة تحليلية لبعض العوامل الي 

ية كما يراها المدرسون والطالب ". جامعة عدن، اليمن.  ز ي اللغة اإلنجلي 
ز
 التحصيل العلىمي ف

ي تدريس النحو عىل تحصيل طالبات الصف (2004)أبو شتات، سمي  محمود احمد. 
ز
. " أثر توظيف الحاسوب ف

بية، جامعة   غزة. الحادي عرسر وإتجاهاتهن نحوها واألختفاظ بها ". رسالة ماجستي  ، كلية الي 
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، فواز سعيد األسود.  ي
ي تلعم مهارة قراءة اللغة (2009)القرئز

ز
ي تواجه طالب المرحلة الثانوية ف

. " الصعوبات الت 

بية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  ي مدينة مكة المكرمة ". رسالة ماجستي  ، كلية الي 
ز
ية ف ز  اإلنجلي 

. " أثر إستخدام الوسائط (2006)إيمان محمد. لوم، أحمد محمد، أبو جابر ، ماجد عبد الكريم، أحمد، أبو 

ية  ز ي تدريس اللغة اإلنجلي 
ز
للصف الثالث األساسي عىل التحصيل الدراسي للتالميذ ". مجلة العلوم المتعددة ف

بوية والنفسية، المجلد السابع، العدد الرابع.   الي 

ي، راشد زنان عيظ ي مستوى تحصيل تالميذ (2008)ة. الزهي 
ي تعلم اللغة . " أسباب تدئز

ز
المرحلة المتوسطة ف

ي مكة والطائف "
ز
ز ف في  ز والمرسر ز والمعلمي  ية من جهة نظر األكاديميي  ز بية، . رسالة ماجستي  ، كلية الي  اإلنجلي 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

ي، متعب عيد ثالب.  ية بالمرحلة اإلبتدائي(2008)المطي  ز . رسالة ة". " المشكالت التدريسية لمعلم اللغة اإلنجلي 

بية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  ، كلية الي   ماجستي 

، رياض أحمد إبراهيم.  ية (2009)زيلغي ز . " أثر إستخدام أحد برامج الحاسب اآلىلي عىل تعلم قواعد اللغة اإلنجلي 

بية، جامعة أم القرى، مكة المكرم ، كلية الي   ة. لطالب الصف األول ثانوي بمدينة جدة ". رسالة ماجستي 

ي تنمية التحصيل الدراسي لطالبات  . (2010)األحمري، ريمة راشد أحمد. 
ز
" فاعلية إستخدام كائنات التعلم ف

ية ". رسالة ماجستي  ، جامعة الملك عبد العزيز ، جدة.  ز ي مادة اللغة اإلنجلي 
ز
 الصف األول متوسط ف

الرياض: اشبيليا للنرسر و التوزي    ع،  . المراهقةو علم النفس النمو الطفولة . (2000)مخيمر ، هشام محمد. 
 المملكة العربية السعودية. 

 .  عمان: جرير للنرسر والتوزي    ع، األردن. . ضعف التحصيل الدراس  أسبابه وعالجه. (2008)عابد، رسىمي عىلي

ي إكساب تالميذ الصف . " أثر إستخدام األلعاب التعليمية (2010)األحمدي، أحمد عبد هللا محمد عىلي . 
ز
ف

ية بمدينة جدة ". رسالة ماجستي  ، جامعة إل السادس ا ز ي الحروف الهجائية والمفردات لمادة اللغة اإلنجلي 
بتدائ 

 أم القرى مكة المكرمة. 

ي (2008)البخاري، إيمان محمد ترسن هاشم. 
ز
نت ف ية عىل شبكة اإلني  ز . أهمية إستخدام مواقع تعلم اللغة اإلنجلي 

ي اإلستمتاع والتحدث من وجهة
ز مهارئ  فات المرحلة الثانوية بمدينة جدة ". رسالة  تحسي  نظر معلمات ومرسر

 ماجستي  ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،المملكة العربية السعودية. 

ي تحصيل التالميذ المعرسي(2000)مطاوع، ضياء الدين محمد. 
ز
 . " فعالية األلعاب التعليمية الكمبيوترية ف

( لبعض مفاهيم العلوم بالمرح ي ي المملكة العربية السعودية ". بحوث ودراسات، )الديسلكست 
ز
لة المتوسطة ف

 جامعة الملك خالد ، أبها، المملكة العربية السعودية. 

  التعليم. (2002) سالمة، عبد الحافظ. 
 
 عمان: األهلية للنرسر والتوزي    ع، األردن.  . الحاسوب ف

ي تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى أطفال . " فاعلية برامج األلعاب الكمبيوتر (2004)سالم، رانيا حامد محمد. 
ز
ف

بية، جامعة المنصورة. ،   مرحلة الرياض ". رسالة ماجستي    كلية الي 
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر

  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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ية لدى تلميذات المرحلة  ةفاعلي            الجهن    تنمية التحصيل بمادة اللغة اإلنجلت  

 
ونية ف  سطةالمتو األلعاب التعليمية اإللكتر
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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                    . و 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)االكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي القرن ال 
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغيةوف  حادي والعرسر

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء ال
ُ
فّية". وت ز لذي دماغ" االدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %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  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها ج أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف ة، سكتة لطة قلبيتصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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