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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  اكتساب المفاهيم العقدية لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة ]
 
فاعلية التدريس بالقصة الرقمية ف

بية اإلسالمية [التر  
 
ي عرابةإعداد الباحثة: ] 

 [وفاء بنت عىلي بن سعيد بتز
بية والتعليم]   [سلطنة ُعمان -وزارة الي 
 

الدراسة: ملخص   

ي وحدة 
ز
ي اكتساب المفاهيم العقدية ف

ز
العقيدة بكتاب هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية القصة الرتمية ف

. تكونت العينة من ) بية اإلسالمية لدى طاللات الصف الحادي عرسر ( طاللة. لتحقيق هدف الدراسة أعد 64الي 
 متوسطي 20ايتلاًرا تحصيلًيا مكون من )

ز . وتد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا بي 
ا
( سؤاًل

ي ا
ز
ز التجريبية والضابطة ف ي درست درجات طاللات المجموعتي 

إليتلار التحصيىلي لصال  المجموعة التجريبية الت 
 بالقصة الرتمية. 

 القصة الرتمية, اكتساب المفاهيم العقدية.  الكلمات المفتاحية: 
 

 
[The Effectiveness of Teaching by Digital Story to Acquire Creed- concepts For the 

Eleventh Grade Female Students of Islamic Education] 

 
Abstract 

The study aimed to measure the impact of the use of teaching using the Digital Story to acquire Creed 

concepts in the unit of creed which contained in the book of Islamic education for students in The 

Eleventh Grade Female Students. The sample of the study consisted of (64) female students, who were 

chosen randomly. To achieve the objectives of the study, a 20-question achievement test been 

prepared. The results indicate that the experimental group has outperformed the controlled group in 

both achievement. In particular, the average score of the experimental group was higher than that of 

the controlled group. 

Keywords: Digital Story, Acquire Creed Concepts. 

 

 المقدمة

ي ظ  ما كانت عليم الجاهلية من معتقدات وتناعات وأفكار ومفاهيم 
ز
جاء اإلسالم يدعو الناس لعقيدة التوحيد, ف

ز زيفها, فغي  اخأفكار, وأبدل المعتق ي دات, وصوب المفاهيم, و فاسدة, تام اإلسالم بنقدها وهدمها بعد أن بي 
ز
أثر ف

 .  سلوكهم أيما تأثي 

تمث  العقيدة اإلسالمية المرتكز اخأساسي لحياة اإلنسان المسلم, ف ي تحدد هدفم, وتزن أيالتم وسلوكم, وعليها 
ي تنبثق عنها القيم جميعا, 1986يتوتف تبول أعمالم؛ خأنها القوة الدافعة للعم  )يالجن,

(. وهي القيمة العليا الت 
ائع اإلسالم كلها,  ى, أساسها القرآن الكريم والسنة النبوية, وامتدادها رسر تعتير جوهر رسالة اإلسالم وحقيقتم الكير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية )الجالد,  ي النفس البرسر
ز
جاءت بمفاهيمها لتصحي  التصور الفكري عند الناس, وتلبية نداء الفطرة الكامن ف

2007 .) 

, وتبتز عليم كافة يؤسس منهج العقيدة ُعىل المفاهيم العقدية, ف ي
 ي اخأساس الذي ينطلق منم السلوك اإلنسائز

ة )الغبيوي,  عد المفاهيم العقدية ذات أهمية كبي 
ُ
(. كما تكتسب أهميتها من أهمية العقيدة 2018الترصفات لذا ت

ي ص  هلل ىلذاتها, فالعقيدة هي أص  الدين وأساسم, ومنها تتفرع بقية أركان الدين؛ ولهذا فال عجب أن يض  النتر
ي الجليلة, ب  إنم 

ي أصحابم عىل هذه المفاهيم اخأساسية, والمعائز  ُيرئر
ً
ي مكة المكرمة ثالثة عرسر عاما

ز
عليم وسلم ف

ي المدينة المنورة؛ خأنها نقطة اللدء, ولبنة اخأساس )حسان, 
ز
 (. 2007لم يكف عنها حت  ف

عَرف المفاهيم بأنها" مجموعة من المعلومات توجد بينها عالتات
ُ
ي الذهن, وتشتم   وت

ز
ز تتكون ف حول سر  معي 

, , ي
ء" )نشوائ  ي

ة لهذا السر ز كة والممي 
( 633, 2009(. ويشي  أبو حطب وصادق )434,2004عىل الصفات المشي 

ي 
كة, ويتضمن عمليت  ات فيها يصائص مشي  ي " فئة من المعلومات أو المثي 

ي علم النفس يعتز
ز
بأن المفهوم ف

ز والتعميم, كما يتضمن عملي ها, وتعميمها, ثم التميي  ز ي يتم تميي 
ات الت  ة التصنيف, وهذه المعلومات أو المثي 

 أو غي  ذلك". 
ً
 أو أشخاصا

ً
كة تد تكون أشياء أو أحداثا  لما بينها من يصائص مشي 

ً
 تصنيفها إىل فئات تلعا

 
ً
 أساسيا

ً
 بثقافة اخأمة اإلسالمية, وتشك  ركنا

ً
 وثيقا
ً
ي ببينما ترتلط المفاهيم الدينية ارتلاطا

ز
, ف ي

ز
ناء نسقها المعرف

بتز عليم حقائق 
ُ
 منهجيا, ت

ً
, ومقوما

ً
 عقديا

ً
ي حقيقتها عمقا

ز
, وامتدادها الفكري والحضاري, وتمث  ف ي

ائ  وعمقها الي 
ي )
ي اخأفكار, وحقائق اخأشياء, أو 97, 2004اإلسالم, وتد عرفها الطائ 

( بأنها" تلك التصورات العقلية لمعائز
كة, تمتاز اخأحداث, أو المواتف, أو ال معلومات, أو القيم, أو السلوكات ذات صلة بالدين, تجمعها يصائص مشي 

ي ال تدل عىل أشياء متعددة  
بصفة الذاتية واالستقالل, بحيث ال يكون لها نمي  أو مثي  كالذات اإللهية, أو تلك الت 

ز المفاهيم الدين ". تتمي  ز  ليست ية بالتكام  واالنسجام, ف ي كالجنة والنار, ويمكن أن ُيعير عنها بكلمة أو رمز معي 
, وتعتير المفاهيم العقدية 

ا
 متكامال

ً
 لتشك  بنيانا

ً
 وثيقا
ا
مفاهيم منفصلة, ب   أبنية محكمة تتص  بلعضها اتصاال

ي 
ز
؛ لذلك يزيد اإلهتمام بالخطأ ف  وجزاءا

ً
 وسلوكا

ً
سس عليم بقية الشعائر الدينية فهما

َ
هي أساس هذا البناء, وتؤ

ي )2005, المعتقد )تناوي
( المفاهيم العقدية, بأنها " اخألفاظ الموافقة لقصد 14, 2012(. وتد عرف البيضز

ي يقع فيها". بينما عرفها الغبيوي )
 للمرحلة العمرية الت 

ً
ي إطار العقائد, كما يتصورها المتعلم عقليا

ز
, 2018الشارع ف
ان ها, وتطع بثبوتها, وآمن بها سواء أك( : "مجموعة التصورات العقلية انعقد عليها تلب الفرد وجزم بصحت230

 إليها شك, وال تزعزعها الشبهات, تشتق من المصادر اإلسالمية 
 
منشؤها العق  أو السمع أو الفطرة, ال يرف

 الصحيحة". 

ة, وُيعير  ز , لم يصائص ممي  ي
ز متص  بالجانب اإليمائز ء معي  ي

فالمفاهيم العقدية علارة عن تصورات الفرد عن سر
 . عنم برمز لغوي

ي 
ز
ومن منطلق هذه اخأهمية للمفاهيم بشك  عام, والمفاهيم العقدية بشك  ياص أصب  تعلمها واستعمالها ف
ي ميادين التعلم والتعليم؛ وذلك خأن أنواع التعلم 

ز
ز ف ايد من المهتمي  ز

المواتف التعليمية مح  اهتمام بالغ ومي 
ي توسع آفاق المعرفة, وتسه 

اآليرين  عمليات اإلتصال, وتلادل المعلومات مع والتفكي  تستند عىل المفاهيم الت 
 , , وتعم  عىل تنمية 1998عىل نحو رسي    ع وفعال )تطامي

ً
 سليما

ً
 دينيا
ً
ي إعداد اخأفراد للحياة إعدادا

ز
ز ف عي 

ُ
(. كما ت

مكنهم من مواجهة الفكر الديي  أو تحريف لمفاهيم الدين الصحيحة  وتضليلها, 
ُ
الجوانب الدينية لديهم, وت

بية اإلسالمية من تيم تؤدي إىل تكام  شخصية عاملة مؤمنة وتعتير  أداة المعرفة الجيدة لتنمية ما تحملم الي 
ي صورة أحكام وتواعد أو حقائق أو 

ز
يعة, وما تحملم اخألفاظ ودالالتها وصياغتها ف بخالقها, وفاهمة لمقاصد الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عية تنمم حياتهم دون يلط أو تحريف )تاسم و محمود,  (. فإكساب الطالب للمفاهيم العقدية 2008ملادئ رسر
ي نفوس الطللة 

ز
ي أن يكون لها واتع عمىلي ملموس ف

يقيهم من أنماط الخل  والنقص والقصور؛ لهذا ينلغز
ي 2015وسلوكهم, ف ي ليست مادة نمرية, أو معلومات تقدم لهم, )الدورسي, 

ز
(. لذلك البد من غرسها ف

 (.  2017تحقق هذا الهدف من يالل ما تقدمم الداؤود ) نفوسهم, ويجب عىل جميع الملاحث الدراسية أن

اتيجيات  بوين وأجريت العديد من الدراسات حول استخدام مختلف اإلسي  ز والي  لذا حميت باهتمام اللاحثي 
ي نفوس الطللة, كدراسة عياضة )

ز
ي هدفت إىل معرفة أثر استخدام الخرائط المفاهيمية 2018لتنميتها ف

( الت 
ي اك
ز
ي مادة التوحيد بمنطقة الجوف بالمملكة المحوسلة ف

ز
تساب طاللات اخأول المتوسط للمفاهيم العقدية ف

. تكونت عينة الدراسة من  ي ي الصف  39العربية السعودية.  استخدمت الدراسة المنهج شلم التجريتر
ز
طاللة ف

رت نتائج الدراسة فقرة من نوع اإليتيار من متعدد, واسف 30اخأول متوسط, اعدت ايتلار للمفاهيم تكون من 
 عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصال  المجموعة التجريبية. 

ي تنمية المفاهيم العقدية 2018ودراسة الغبيوي )
ز
اتيجية الخرائط الذهنية ف ي هدفت إىل تياس أثر اسي 

(الت 
. وتكونت ي لعينة من ا لطالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. استخدمت المنهج شلم التجريتر

(90 
ً
: تجريبية وضابطة, اعد اللاحث ايتلارا ز  من طالب الصف اخأول المتوسط, تسمت إىل مجموعتي 

ً
( طاللا

اتيجية الخرائط  ز مفردة. وأسفرت الدراسة عن فاعلية اسي  لقياس المفاهيم الفقهية تكون من ارب  ع وثالثي 
ي تنمية المفاهيم العقدية. 

ز
 الذهنية ف

ي تنمية المفاهيم ( درا2018وأجرى صير )
ز
اتيجية التعلم المعكوس ف سة هدفت إىل معرفة أثر استخدام اسي 

. تكونت عينة الدراسة  ي العقدية لدى طاللات الصف الثالث المتوسط. استخدمت الدراسة المنهج شلم التجريتر
سمت , حي( طاللة من طاللات الصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية70من )

ُ
ث ت

رست بالطريقة 
ُ
اتيجية التعلم المعكوس, وضابطة د رست باستخدام اسي 

ُ
: تجريبية د ز عينة الدراسة إىل مجموعتي 
( طاللة, , وُجمعت البيانات عن طريق ايتلار المفاهيم العقدية. 35اإلعتيادية بلغ عدد طاللات ك  مجموعة )

ز لصا ز المجموعتي   ل  المجموعة التجريبية. واسفرت النتائج عن وجود فروق بي 

ي 2017أما دراسة أبو لطيفة )
ز
اتيجية التعلم المستند إىل الدماغ ف ( هدفت إىل الكشف عن أثر فاعلية اسي 
بية اإلسالمية لدى طللة الصف العارسر  ي كتاب الي 

ز
ي وحدة العقيدة ف

ز
اكتساب المفاهيم العقدية المتضمنة ف

ي مدينة السلط بالمملكة اخأردنية. 
ز
. تكونت عينة الدراسة من  اخأساسي ف ي استخدمت الدراسة المنهج شلم التجريتر

: تجريبية وضابطة. اعد اللاحث ايتلار من نوع اإليتيار من متعدد 97) ز  وطاللة تم توزيعهم إىل مجموعتي 
ً
( طاللا

ي اكتساب المفاهيم العقدية لصال 
ز
 لجمع البيانات. توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية ف

ي اكتساب المفاهيم 
ز
اتيجية التعلم المستند إىل الدماغ ف ورة استخدام اسي  المجموعة التجريبية. وأوصت برصز

ز عليها.   العقدية وتدريب المعلمي 

ي تحصي  المفاهيم العقدية لدى 2016بينما أجرى الجبوري )
ز
( دراسة هدفت إىل معرفة أثر أنموذج ريجيليوث ف

. طالب تسم علوم القرآن بكلية الي   ي ي الدراسة المنهج شلم التجريتر
ز
بية بجامعة القادسية بالعراق. استخدم ف

: تجريبية وبلغ عددهم )126تكونت عينة الدراسة من ) ز سموا إىل مجموعتي 
ُ
( طالب 65( طالب وطاللة ت

اتيجية ريجيليوت, ومجموعة ضابطة وبلغ عددهم ) رسوا بالطريقة 61وطاللة تم تدريسهم باستخدام اسي 
ُ
( د

( سؤال. واسفرت النتائج عن وجود 30عتيادية. استخدم اإليتلار التحصيىلي كأداة لجمع البيانات مكون من )اإل 
ز لصال  المجموعة التجريبية.  ز المجموعتي   فروق ذات داللة إحصائية بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هدفت إىل معرفة درجة اكتساب الصف الرابع اخأساسي للمفاهيم العقدية 2012كذلك دراسة السعودي )
(. الت 

ا بالمملكة اخأردنية, تكونت عينة الدراسة  ي لواء بصي 
ز
بية اإلسالمية للصفوف الثالثة اخأوىل ف ي كتب الي 

ز
الواردة ف
ي 333من)

 وطاللة تم ايتيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية, استخدم اللاحث فيها المنهج الوصفز
ً
( طاللا

رت نتائج الدراسة ان متوسط اكتساب طللة الصف فقرة. اسف 30التحليىلي وأعد ايتلاًرا تحصيلًيا مكون من 
 وبمختلف مستويات تحصيلهم العلىمي للمفاهيم العقدية بلغ 

ً
 واناثا
ً
وهو أت  من المستوى  %52الرابع ذكورا

ز عىل طرق وأساليب تدريس المفاهيم.  ورة تدريب المعلمي  . وأوصت برصز
ً
 المقبول تربويا

ي    خ ) ي يمر بها نمو المفاهيم العقدية لدى ( دراسة  هدفت إىل ا2013وأجرى أبو رسر
لتعرف عىل مراح  التطور الت 

( طالب وطاللة 100عينة من طللة المرحلة اخأساسية بمحافمة جرش بالمملكة اخأردنية. شملت عينة الدراسة )
. استخدم اإليتلار كأداة  ي المسخي

. استخدم اللاحث المنهج الوصفز  اخأساسي
من الصف اخأول حت  الصف العارسر

ز طالب المرحلة اخأساسية لصال  المرحلة المرحلة ل جمع البيانات. واسفرت الدراسة عن وجود فروق بي 
 تتناسب 

ً
 متلاينا

ً
ي فهم المفاهيم العقدية, وأن طالب المرحلة اخأساسية يفهمون المفاهيم فهما

ز
اخأساسية العليا ف

 .  مع مستوى ادراك الطللة ونموهم العقىلي

ي تربية الفرد المسلم, وصق  شخصيتم, وبلورة فكره, من يالل  
ز
بية اإلسالمية ذا أهمية ياصة ف ويعد منهاج الي 

بية اإلسالمية  بوية, فالي  ي العملية الي 
ز
 ف
ً
 أساسيا

ً
يعتم, وهذا االرتلاط يجعلم محورا ارتلاطم بعقيدة اإلسالم ورسر

,  لحفظ البناء العقيدي والقيىمي
ً
 أساسيا

ً
, والمفاهيم الدينية بما فيها المفاهيم العقدية  تمث  مصدرا ي

ز
والمعرف

 بشك  متوازن متكام  )صوان, 
ً
(. فتعلم المفاهيم ُيسه  من تعلم المادة التعليمية ويزيد من 2007تعم  معا

ز التعلم الساب ي تفعي  التعلم, وانتقال أثره, كما يحرس الفجوة بي 
ز
ي الذاكرة والبتز العقلية, وتسهم ف

ز
 قتثبتها ف

ات المنهاج, لهذا كلم فإن أساليب تدريس المفاهيم تشك  مسألة  ي تخطيط يير
ز
 عن اسهامها ف

ا
والالحق, فضال

ز )الخوالدة وآيرون,  ي تعلمها وتسهي  استيعابها عىل المتعلمي 
ز
 (. 1995ذات أهمية ف

ورة تعدي  ي مجال تعليم وتعلم المفاهيم عىل ضز
ز
المفاهيم  وتصويب لذا أشارت الكثي  من الدراسات الحديثة ف

اتيجيات تعليم وتعلم جديدة, تتي  لهم بناء المفاهيم  الخاطئة لدى الطللة من يالل اتلاع مداي  واسي 
ي,   من كشف ما لديهم من المفاهيم الخاطئة )إبراهيم محمد تاج, اسماعي  صير

ً
الصحيحة بأنفسهم انطالتا

2000 .) 

ي رأت اللاحثة
اتيجيات الت  ي تعلم المفاهيم العقدية, واكتساب  ومن أمثلة هذه اإلسي 

ز
من أهميتها ما تد يساهم ف

ي غرس وتصويب الكثي  من المفاهيم 
ز
اتيجية القصة الرتمية. فقد استخدم القرآن الكريم القصة ف الطللة لها اسي 

ة عىل تدري ي صىل هلل عليم وسلم. تعم  القصة بطريقة غي  ملارسر ة تل  بعثة النتر
ي كانت منترسر

 بالعقدية الت 
 المقدمات واخأسلاب والنتائج؛ حيث تتي  مواتف تستدغي من 

ز الطللة عىل مهارات التفكي  العلىمي الذي يربط بي 
الطللة دتة المالحمة, والتأم , والربط والتعلي , واالستنتاج, وحسن ادراك اخأمور, ك  هذه العمليات العقلية 

 عىل طريقة تحلي  الطالب لما يقدم لم من 
ً
ي أثناء التعلم تنعكس ايجابا

ز
معلومات, وما يصادفم من صعوبات ف

 (. 122, 2005)الجالد, 

بوي  بية أن القصة بما تمتلكم من عناض تعليمية وتعلمية تمث  الطريق الي  وُيشي  أغلب علماء النفس والي 
ي شك  حي معير مؤثر)امب

ز
ز ف ات لعقول المتعلمي  سعيدي و الصحي  لتقديم الحقائق, واخأفكار والمفاهيم, والخير

 , ي
 (. 608, 2011والللوسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أو  
ً
وخأن اخأدب مرآة العرص, وشديد االلتصاق بحياة الناس, من عامة وياصة, فقد كان البد لم من التأثر, طوعا

ي انتاج انماط 
ز
ي الحديث, والتداي  معها, واإلفادة منها, وتوظيف معطياتها ف

وئز  بمستجدات العرص اإللكي 
ً
كرها

, 2015تكن لتمهر تل  هذا العرص بما يتيحم من امكانيات غي  محدودة )شكر, أو أجناس أدبية جديدة لم 
اتيجيات التدريس ظهرت القصة الرتمية كتطور 236 ي أساليب واسي 

ز
(.ومن أمثلة توظيف معطيات العرص ف

اتيجية القصة بمزاياها المتعددة.  ي وأصالة اسي 
ز التطور التقتز اتيجية القصة, جمعت بي 

 حادث عىل اسي 

ؤدي إىل ايجاد بيئة يصلة 
ُ
ي ت
, والت  ي

وئز عد القصة الرتمية من التطبيقات الهامة والنماذج الجديدة للتعلم اإللكي 
ُ
وت

ي جو واتغي تريب من 
ز
, وحثهم عىل التفاع  النشط مع المادة التعليمية ف ز ساعد عىل استثارة دافعية المتعلمي 

ُ
ت

تساعدهم عىل التفكي  بأسلوب علىمي سليم )الصقرية,  مدركاتهم الحسية فتجعلهم ينجذبون إليها, غي  أنها 
2018 ,180 .) 

ز السيناريو المكتوب أو 238, 2015وتد عرف شكر ) ( القصة الرتمية بأنها " عملية إنشاء فيلم تصي  يجمع بي 
 ما يكون 

ً
, والرسد, وغاللا نص تصة أصلية مع مختلف الوسائط  المتعددة, مث  الصور والفيديو, والموسيف 

 تعليق المصاحب لرسد القصة بصوت منتج القصة". ال

اها بأنها" فن رواية القصص المدمج مع الوسائط المتعددة من صوت Hayes, 2011, 291أما هايز ) ( في 
ز بموضوع ما".   وصورة وفيديو وبرمجيات تقنية؛ بهدف حكي الحكايات أو رسد اخأحداث أو أعالم المتعلمي 

ة, كدراسة الصقرية )وخأهمية القصة الرتمية كطريقة  ي 2018من طرق التدريس أجريت عليها دراسات كثي 
( الت 

ي تحصي  طاللات الصف الحادي عرسر 
ز
هدفت إىل ايتلار فاعلية التدريس بالقصة الرتمية ببيئة التعلم المدمج ف

ي لديهن, تكونت عينة الدراسة من )
 
بية اإلسالمية وتنمية التفكي  اخأيالف

 تم ( طاللة اي60لمادة الي 
ً
ت عشوائيا تي 

 تكون من )
ً
 تحصيليا

ً
ي ايتلارا

ز
ز تجريبية وضابطة. تمثلت ادوات الدراسة ف ,  30تقسيمهن إىل مجموعتي 

ا
( سؤاًل
 متوسطي درجات 

ز . توصلت الدراسة  إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بي  ي
 
 للتفكي  اخأيالف

ً
ومقياسا

ي اإليتلار التحصي
ز
ز التجريبية والضابطة ف ي لصال  المجموعة التجر المجموعتي 

 
يبية ىلي ومقياس التفكي  اخأيالف

بية  ي تدريس مادة الي 
ز
ي درست بالقصة الرتمية ببيئة التعلم المدمج. وأوصت  باستخدام القصة الرتمية ف

الت 
 اإلسالمية. 

ي ت2018ودراسة المسعود )
ز
ي هدفت إىل التعرف عىل أثر برنامج تائم عىل القصة الرتمية التفاعلية ف

مية ن( الت 
ي دراستم, حيث 

ز
ي ف ي لدى طالب المرحلة اإلبتدائية بالكويت. استخدم اللاحث المنهج شلم التجريتر

الفهم القرائ 
: مجموعة تجريبية مكونة من ) ز (طاللة من طاللات احدى المدارس 25تام بتقسيم الطاللات إىل مجموعتي 

ي من يالل برنامج تائم 
لثانية عىل القصة الرتمية التفاعلية, والمجموعة ااإلبتدائية ثم تدريبهم عىل الفهم القرائ 

ي كأداة لجمع 25مكونة من )
نامج المقي  , وتم اعداد ايتلار لقياس الفهم القرائ  ( طاللة لم يتم تدريبهم عىل الير

 متوسطي درجات المجموعة التجريبية تل  وبعد 
ز  بي 
ً
البيانات. ونتج عن الدراسة وجود فروق دالة احصائيا

 متوسطي تطبيق الير 
ز  بي 
ً
ي اللعدي, كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا

نامج لصال  الفهم القرائ 
ي   التجريبية والضابطة لصال  المجموعة التجريبية, ويعزي اللاحث ذلك إىل اخأثر اإليجائر

ز درجات المجموعتي 
ي تنمية الفهم 

ز
نامج المقي   القائم عىل القصة الرتمية التفاعلية ف ي لدى طالب المرحلة اإلبللير

تدائية. بينما القرائ 
ي تنمية دافعية التالميذ نحو 2016هدفت دراسة السنيدي )

ز
ي أسلوب الرواية ف

ز
( إىل تفعي  دور القصص الرتمية ف

ي المملكة العربية 
ز
ي ف
ي تدريس مادة الفقم لطالب الصف السادس االبتدائ 

ز
التعلم وكذلك بقاء أثر التعلم ف

ي  مقياس  السعودية, وتد تسم
ز
ز تجريبية وضابطة, وتمثلت أدوات الدراسة ف اللاحث عينة الدراسة إىل مجموعتي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

للدافعية وايتلار تحصيىلي لقياس بقاء أثر التعلم, ونتج عن الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية لصال  
ي الدافعية وبقاء أثر التعلم. 

ز
 المجموعة التجريبية ف

ي تنمية مهارات اإلستماع ( أجرى درا2016أما أبو عفيفة )
ز
سة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام القصة الرتمية ف

, وتكونت  ي ستخدم المنهج شلم التجريتر
ُ
ي مادة اللغة العربية, ا

ز
النشط والتفكي  اإلبداغي لطللة الثالث اخأساسي ف

ان, تم تو 36العينة من ) ي العاصمة عمة
ز
 لتمث  ( طالًلا وطاللة من مدارس ادارة التعليم الخاص ف

ً
زيعها عشوائيا

َرست باستخدام القصة الرتمية, وتكونت 19احداهما المجموعة التجريبية وعددها )
ُ
 وطاللة, د

ً
( طاللا

 وطاللة, وتم تدريسها بالطريقة المعتادة. أما  أدوات الدراسة فقد تكونت  من 17المجموعة اخأيرى من )
ً
( طاللا

ي 
ز
. اسفرت النتائج عن وجود فروق ذات ايتلار اإلستماع اللعدي وايتلار التفكي  ف  ضوء تدرات التفكي  اإلبداغي

ي مادة اللغة العربية لصال  المجموعة 
ز
ي ايتلار اإلستماع اللعدي وايتلار التفكي  اإلبداغي ف

ز
داللة إحصائية ف

 التجريبية. 

ي 2015وأجرى شكر )
ز
وية تنمية اله( دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام أسلوب رواية القصص الرتمية ف

الثقافية لألطفال ذوي صعوبات التعلم, كما هدفت إىل إعداد مجموعة من القصص الرتمية المناسلة لطبيعة 
( طالب من 3ويصائص اخأطفال ذوي صعوبات التعلم لتنمية الهوية الثقافية. تكونت عينة الدراسة من )

ية لصعوبات التعلم بالرياض. تمثلت أدوات الدرا ي مقياس الهوية الثقافية لألطفال من اعالجمعية الخي 
ز
داد سة ف

 متوسطي رتب 
ز . وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  اللاحثة والنشاط القصضي

درجات اخأطفال ذوي صعوبات التعلم عىل مقياس الهوية الثقافية لألطفال بأبعاده الفرعية اخأربعة )اللغة 
, والقيم والعادات, واخأيالتيات اإلسالمية, وحب القراءة والمعرفة العربية, وتيم الوالء, وا ي

إلنتماء الوطتز
 واإلطالع( تل  وبعد استخدام رواية القصص الرتمية لصال  القياس اللعدي. 

يف ) ( دراسة هدفت إىل معرفة أثر استخدام القصة الرتمية عىل التفكي  الناتد 2014وكذلك أجرى الرسر
, تكونت عينة الدراسة والتحصي  واتجاه الطا ي للات نحو القصة الرتمية التعليمية. استخدم المنهج شلم التجريتر

ي جمهورية مرص العربية, وتمثلت 15من )
ز
بية النوعية ف ( طاللة من طاللات تسم تكنولوجيا التعليم  بكلية الي 

, ومقياس التفكي  الناتد,  ي
ز
: ايتلار تحصيىلي لقياس الجانب المعرف ي

ز
حو  ومقياس االتجاه نأدوات اللحث ف

 القلىلي واللعدي 
ز ز التطبيقي  استخدام القصة الرتمية, وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بي 

لصال  التطبيق اللعدي لك  من التحصي  والتفكي  الناتد واالتجاه, وأوصت الدراسة بتحوي  بعض موضوعات 
ز برامج اعداد تدريب المعلم المقررات الدراسية المتنوعة لمختلف المراح   إىل تصص تعليمية رتمية, وتضمي 
ي هدفت إىل التعرف عىل فاعلية القصص 2013أبو مغنم ) عىل انتاج القصة الرتمية التعليمية. ودراسة

(,الت 
ي اإلعدادي, وتم 

ي والقيم اخأيالتية لدى طالب الصف الثائز
ز
ي تنمية التحصي  المعرف

ز
الرتمية التشاركية ف

: تائمة القيم استخدام ال ي
ز
ي هذه الدراسة, وتمثلت مواد الدراسة وأدواتها ف

ز
ي ف ي والمنهج شلم التجريتر

منهج الوصفز
اخأيالتية, بطاتة تقييم القصة الرتمية, دلي  ارشادي للطالب لتطوير القصص الرتمية, دلي  المعلم الستخدام 

, ومقياس القيم  ي
ز
( 66اخأيالتية. تكونت عينة الدراسة من )القصص الرتمية التشاركية, ايتلار التحصي  المعرف

ي محافمة 
ز
ي مدينة طما بمدرسة العتامنة للتعليم اخأساسي ف

ز
ز ف ي اإلعدادي المنتممي 

 من طالب الصف الثائز
ً
طاللا

َرست باستخدام القصص الرتمية التشاركية, 
ُ
: مجموعة تجريبية د ز سوهاج, تم تقسيمهم إىل مجموعتي 

ي تنمية التحصي  ومجموعة ضابطة درست بالطريقة ا
ز
لمعتادة . وكشفت الدراسة عن فاعلية القصص الرتمية ف

ي اإلعدادي لصال  المجموعة التجريبية. 
ي واكتساب القيم اخأيالتية لدى تالميذ الصف الثائز

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( دراسة هدفت إىل تحديد فاعلية استخدام القصة (Kolo & Kuforij, 2011بينما أجرى كولو وكارفوري 
ي التعلم من يالل تيام )الكمبيوتري
ز
(مدرس بإنتاج مجموعة من القصص الكمبيوترية وتدريسها للطالب  29ة ف

, ونتج عن الدراسة ان القصة الكمبيوترية يمكن استخدامها مع 6( مدرسة و )23وشملت عينة اللحث ) ز ( معلمي 
ي تعلم مهارات ح  المشكالت وم

ز
 هارات التفكي  الناتد,أي محتوى, كما أن القصص الرتمية ساعدت الطالب ف

ز كمهارات  ز مهارات المدرسي  , كما أدت إىل تحسي  ي
ورفع مستوى المناتشة داي  الفص  وتنمية العم  التعاوئز
 الكتابة, والمهارات الفنية, ومهارات اعداد العروض التعليمية. 

ز  ز للقصص إىل التعرف عىل استخدامات المعل  ) (Dogan & Robin ,2008وهدفت دراسة دوجان وروبي  مي 
ي غرفهم الصفية, ومعرفة تأثي  هذا اإلستخدام عىل الطللة, وتد توصلت الدراسة أن نسلة )

ز
( من %77الرتمية ف

 
ا
 تليال
ً
عينة الدراسة ليس لديهم أي معرفة باستخدام القصص الرتمية المعدة من تل  اآليرين, وأن عددا

ي يعدونها بأنفسهم, وأن هناك
ي  يستخدم القصص الرتمية  الت 

ي استخدامم عىل القصص الت 
ز
 يعتمد ف

ا
 تليال
ً
 عددا

يتم اعدادها من تل  الطللة, كما وتد توصلت الدراسة إىل أن استخدام القصص الرتمية يرفع من مستوى 
 المهارات التقنية ومهارات العرض لدى الطللة, كما ترفع من مستوى دافعيتهم للتعلم. 

ي دمج  ( فقد هدفتSadig, 2008 أما دراسة صادق )
ز
للتعرف إىل أي درجة يمكن أن تساعد القصص الرتمية ف

ي توفي  بيئة تعلم نشط, والتعرف عىل آراء 
ز
الطللة بالتعلم النشط, والتعرف عىل فاعلية حكي القصص الرتمية ف

ي توفي  بيئة تعلم نشطة للطللة. وتكونت عينة الدراسة من 
ز
 تجاه توظيف حكي القصص الرتمية ف

ز المعلمي 
ز عىل ( طال213) ز ومعلمات موزعي   وطاللة تم توزيعهم عىل ثمانية صفوف دراسية, يدرسها ثمانية معلمي 

ً
لا

ي تم انتاجها من 
 من مدارس التعليم اخأساسي بمدينة تنا, وتوصلت  إىل أن حكي القصص الرتمية الت 

ز مدرستي 
ام, وكذلك ح تل  الطللة ساعدتهم عىل التفكي  بعمق والقدرة عىل طر  آرائهم وأفكارهم بوضو  دوث واحي 

ي تتضمن الحصول عىل الصور, ومعالجتها, واديال الصوت 
ي مهارات الطللة التقنية والت 

ز
تطور ملحوظ ف

ا الرتمية أثناء استخدام القصص  نت, واستخدام الكامي 
والتعام  مع برامج معالجة الكلمات, وتصف  االني 

 الرتمية. 

بوية العديدة و  ي التعليم ارتأت اللاحثة ومن منطلق مزايا القصة الي 
ز
اإلستفادة من التقانة الحديثة بتوظيفها ف

ي تدريس وحدة العقيدة اإلسالمية للصف الحادي عرسر لمعرفة مدى فاعلية هذه 
ز
تجريب القصة الرتمية ف

ي اكتساب الطاللات للمفاهيم العقدية. 
ز
 الطريقة ف

 مشكلة الدراسة وسؤالها: 

نبع من أهمية العقيدة ذاتها, فالعقيدة هي أص  الدين وأساسم ورأس تكتسب المفاهيم العقدية أهمية ياصة ت
أمره, تتفرع منها بقية أركان الدين وفرائضم وتكملها, واكتساب الطاللات لها يقيهن من أنماط الخل  والقصور 
 نوالنقص, وياصة مع ما يشهده هذا العرص من دعوات ضيحة للكفر, واإللحاد, والجنو  الشديد إىل اإليما

ي مدى اكتساب طاللات الصف الحادي عرسر للمفاهيم العقدية من 
ز
ي ف
بالماديات, وتد الحمت اللاحثة وجود تدئز

ي تامت بها اللاحثة لطاللات الصف الحادي عرسر بعد 
تها العملية, وأكد ذلك الدراسة اإلستطالعية الت  يالل يير

ي ايتلار المفاهيم العقدية الذي اعد
ز
 ما اشارت إليم )حصولهن عىل درجة متدنية ف

ً
( 20تم اللاحثة, وهذا أيضا

بية اإلسالمية بمختلف محافمات السلطنة بعد سؤالهن عن مدى اكتساب طاللاتهن  معلمة من معلمات الي 
ي رسر  وحدة العقيدة اإلسالمية عىل 

ز
للمفاهيم العقدية, وتد تعزو اللاحثة ذلك إىل استخدام الطرق االعتيادية ف

ن نسق ال يتجاوز تقديم ت ي تدريس المفاهيم العقدية يقي 
ز
عريف للمفهوم أو المصطل , وترى اللاحثة أن النجا  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تدريس مختلف المواد كما توصلت لذلك دراسة 
ز
بنجا  طرائق تدريسها, ومن منطلق فاعلية القصة الرتمية ف

, ودراسة (2015(, ودراسة شكر )2016(, ودراسة أبو عفيفة )2018(, ودراسة المسعود )2018الصقرية )
يف ) (, ودراسة شيىمي 2013أبو مغنم ) ( ودراسة Yang & Wu, 2012(,ودراسة يانج ووي )2014الرسر

(2009 .) 

ات   ي مختلف المتغي 
ز
ي أجريت عىل طالب السلطنة توصلت إىل فاعلية القصة ف

وبما أن نتائج الدراسات الت 
: (, تسغ هذه الدرا2014(, ودراسة الريامية )2018كدراسة الصقرية ) ي

 سة لإلجابة عن السؤال اآلئ 

ي اكتساب طاللات الصف الحادي عرسر للمفاهيم العقدية؟-
ز
 ما فاعلية التدريس بالقصة الرتمية ف

 فرضية الدراسة

ي ضوء يلفية الدراسة وسؤالها يمكن صياغة الفرضية اآلتية: 
ز
 ف

 متوسطي درجاα  ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
ز ي ( بي 

ز
ت الطاللات ف

عزى إلستخدام القصة الرتمية. 
ُ
ي ايتلار المفاهيم العقدية ت

ز
ز التجريبية والضابطة ف  المجموعتي 

 هدف الدراسة: 

 :  تهدف هذه الدراسة إىل تحقيق ما يىلي

ي اكتساب طاللات الصف الحادي عرسر للمفاهيم العقدية.  -1
ز
 الكشف عن فاعلية التدريس بالقصة الرتمية ف

 أهمية الدراسة: 

ي معرفتها وفهمها  -1
ز
تنبع أهمية الدراسة من أهمية المفاهيم العقدية ذاتها, ومن أهمية اكتسابها المتمث  ف

ي مواتف التعليم والحياة. 
ز
 ف
ا
 فاعال

ً
 واستخدامها استخداما

بية اإلسالمية, من يالل الكشف عن واتع استخدام  -2 ز طرائق وأساليب تدريس ملاحث الي  ي تحسي 
ز
اإلسهام ف

ي تعليم هذه الملاحث, وياصة فيما يتعلق بالمفاهيم.  القصة الرتمية
ز
 ف

ي المدارس ليتناسب  -3
ز
ي ف
وئز ي السلطنة بإديال نمام التعلم اإللكي 

ز
بية والتعليم ف انسجامها مع توجهات وزارة الي 

 . ي  مع التطور والتقدم التكنولوحر

بية اإلسال  -4 تمية , مية بالقصص الر لفت انتلاه مصمىمي المناهج ومطوري  ها إىل أهمية دعم محتوى كتاب الي 
بية اإلسالمية.  ي مراح  تطوير مناهج الي 

ز
اتيجيات التدريس الحديثة أو المطورة ف  والذي يعتير من ضمن اسي 

ي التدريس بشك  عام, والقصص الرتمية عىل وجم  -5
ز
ي مجال استخدام القصة ف

ز
بوي ف ي رفد اخأدب الي 

ز
تسهم ف
 الخصوص. 
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ْ
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ُ
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ز
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 حدود الدراسة

 للفص  الدراسي اخأول. الحدود الموضوعية: وحد -1
 ة العقيدة اإلسالمية من كتاب الصف الحادي عرسر

سيد اخأنصارية بوالية بركاء بمحافمة جنوب اللاطنة.  -2
ُ
 الحدود المكانية: مدرسة هند بنت أ

 م. 2019/ 2018الحدود الزمانية: الفص  الدراسي اخأول للعام اخأكاديىمي  -3

ي م -4
ز
ية: طاللات الصف الحادي عرسر ف  درسة هند اخأنصارية بمحافمة جنوب اللاطنة. الحدود البرسر

 مصطلحات الدراسة

 : الفاعلية

( بأنها: " مدى صالحية العناض المستخدمة للوصول إىل النتائج أو اخأهداف 85, 2006يعرفها الديي  )
 المرغوبة". 

بية اإلسالمية باستخد : مقدار اخأثر الذي يحدثم تدريس مادة الي 
ً
عرفها اللاحثة إجرائيا

ُ
ي ام القصة الوت

ز
رتمية ف

 اكتسابطاللات الصف الحادي عرسر للمفاهيم العقدية. 

 القصة الرقمية: 

ي ابو عفيفة )
ز
ي ف ي يتم تحويلها 7, 2013عرفها نوئر

( بأنها: " مجموعة المواتف التعليمية للقصة التقليدية الت 
 ة والثالثية". باخأبعاد الثنائي باستخدام برامج الحاسب اآلىلي لتحاكي الواتع بالصوت والصورة وتصميم الصور بها 

ز أحداث تصة ما مع مختلف Jakes, 2006وعرفها جاك ) ( بمانها عملية تصميم وتطوير فلم تصي  يربط بي 
 مكونات الوسائط المتعددة, مث  الصور والفيديو والموسيف  والرسد. 

 بأنها "موتف تصي  يتض  من ياللم مفهوم من المفاهي
ً
ي كوتعرفها اللاحثة إجرائيا

ز
تاب الصف م العقدية الواردة ف

الحادي, وتتوفر فيم عناض القصة من أحداث وشخصيات وعقدة وزمان ومكان ورسد وحوار, يتم تقديمها 
 . ي
وئز  بواسطة مقاطع فيديو تمثيليم عير وسيط الكي 

 المفاهيم العقدية: 

ز ( بأنم" هو اإلسم أو المصطل  أو الرمز الذي يشي  454, 2012عرفها السعودي ) كة بي 
 إىل تجريد العناض المشي 

 عدة حقائق ذات صلة بقضايا اإليمان". 

ي اخأفكار ذات 14, 2002بينما عرفها الخروصي )
( بأنها" ألفاظ تجريدية محسوسة أو غي  محسوسة لمعائز

ز مث : درجات الجنة,  ي أدركها العق , ويعير عنها بكلمة مث : الوحدانية, أو بكلمتي 
كة الت  و أالخصائص المشي 

ي يمتنع بها السؤال عن هلل". 
 بجملة مث : اخألفاظ الت 

ة, ويعير  ز , لها يصائص ممي  ي
: هي تصورات الفرد عن سر  أو أشياء متصلة بالجانب اإليمائز

ً
وتعرفها اللاحثة إجرائيا

 عنها برمز لغوي. 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج الدراسة: 

ز )التجريبية ي القائم عىل مجموعتي  س والضابطة(, حيث ستدر  تعتمد هذه الدراسة المنهج شلم التجريتر
ز ستدرس المجموعة  ي حي 

ز
المجموعة التجريبية دروس وحدة العقيدة اإلسالمية باستخدام القصة الرتمية, ف

 الضابطة الوحدة بالطريقة االعتيادية. 

ات الدراسة  متغتر

 : ي
 تضمنت الدراسة متغي  مستق , ومتغي  تابع عىل النحو اآلئ 

: التدريس بالطريقة االعتيادية. المستوى اخأول: ا المتغتر المستقل:  ي
 لتدريس بالقصة الرتمية, والمستوى الثائز

 تنمية المفاهيم العقدية.  المتغتر التابع: 

 مجتمع الدراسة وعينتها
ي محافمة جنوب اللاطنة وتد تم ايتيار عينة 

ز
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طاللات الصف الحادي عرسر ف

مدرسة هند بنت أسيد اخأنصارية بمحافمة جنوب اللاطنة, وبلغ عددهن  الدراسة بطريقة عشوائية من طاللات
: مجموعة ضابطة تكونت من )64) ز سمت إىل مجموعتي 

ٌ
رست وحدة العقيدة اإلسالمية 33( طاللة ت

ُ
( طاللة د

( طاللة درست وحدة العقيدة اإلسالمية بالطريقة 31باستخدام القصة الرتمية, ومجموعة ضابطة تكونت من )
 يادية. اإلعت
 

 تكافؤ المجموعتير  
, واستخدام  ز  عىل المجموعتي 

ً
 تلليا
ً
ز باستخدام ايتلار المفاهيم العقدية تطبيقا تم التأكد من تكافؤ المجموعتي 

 . ز  المعالجات اإلحصائية المناسلة للتأكد من تكافؤ المجموعتي 

 مادة الدراسة وأداتها

ي دروس وحدة العقيدة اإلسالمية تمت اإلستعانة بقصص رتمية جاهزة تتضمن المفاهيم العق
ز
دية الواردة ف

 بكتاب الصف الحادي عرسر الفص  اخأول )وجود هلل, وحدانية هلل, اسماء هلل وصفاتم, محلة هلل تعاىل(. 

سؤال من نوع االيتيار من متعدد  20وهي علارة عن ايتلار تحصيىلي للمفاهيم العقدية يتكون من : أداة الدراسة
ي للمفاهيم العقدية لطاللات بعد الرجوع للدرا

ز
سات السابقة واخأدبيات المختلفة, يهدف إىل تياس الجانب المعرف

 
ً
 لنواتج التعلم المراد ايتلارها طلقا

ً
الصف الحادي عرسر بعد تحديد الهدف منم, وتم اعداد جدول مواصفات تلعا
 التأكد من صدتم وثلاتم.  لمستويات اخأهداف المعرفية المحددة, وحساب معام  السهولة والصعوبة, وتم

 صدق اإلختبار

بية اإلسالمية, وأعضاء الهيئة  ي مادة الي 
ز
ف  من معلىمي ومرسر

ز تم عرض اخأداة عىل مجموعة من المختصي 
حة تم تعدي   التدريسية بجامعة السلطان تابوس من تسىمي المناهج وعلم النفس, وبناءا عىل المالحمات المقي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ثبات اإلختبار

, ألفا كرونلاخ )  Alphaتم التحقق من ثلات اخأداة عن طريق استخدام معادلة معام  االتساق الدايىلي
Cronback عد هذه القيمة عالية, وتدل عىل أن 0.90( , واتض  أن معام  الثلات الكىلي لاليتلار بلغ تيمتم

ُ
, وت

ي أعدت خأج
 . لهااخأداة صالحة للتحقق من اخأهداف الت 

 عرض نتائج الدراسة

 لإلجابة عن سؤال الدراسة: 

بية  ي تنمية المفاهيم العقدية لدى طاللات الصف الحادي عرسر بمادة الي 
ز
ما فاعلية التدريس بالقصة الرتمية ف

 اإلسالمية؟

ي تنص عىل عدم وجود 
ي الدراسة إليتلار فرضية الدراسة والت 

تامت اللاحثة باستخدام ايتلار )ت( لمجموعت 
ز ُيعزى الستخدام القصة الرتمية, وتد تم التحقق ≥ α 0.05فروق ذات داللة احصائية عن ) ز المجموعتي  ( بي 

امج اإلحصائية والجدول التاىلي   يوض  ذلك من ايتلار صحة الفرض من يالل حزمة الير

 (1جدول ) 

   والضابطة التجريبية طالبات المجموعة درجات متوسط   بير   للمفرق  )ت( اختبار نتائج
 
 اختبار ف

 العقدية المفاهيم

اإلنحححح حححح ا   المتوسط العدد المجموعة

 المعياري

درجححححححححححححححححة 

 ال  ية

مسحححححححححتححححو   قيمة )ت(

 الداللة

 

دالححححة عحححح حححد  11.6 58 8.64 88.733 31 الضابطة

مسحححححححححتححححو  

0.01 
 3.8 108.77 33 التج يبية

 

 متوسطي درجات طاللات  0.01بقراءة الجدول السابق يتض  وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
ز بي 

ي ايتلار المفاهيم العقدية لصال  المجموعة التجريبية. 
ز
 الصف الحادي عرسر ف

 تفستر النتائج

ي ايتلار المفاهيم العقدية, وتد ُيعزى ذلك أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عىل المجموعة
ز
 الضابطة ف

ي  ي موتف ايجائر
ز
ي تدريس وحدة العقيدة اإلسالمية خأنها تجع  الطاللة ف

ز
اتيجية القصة الرتمية ف إىل استخدام اسي 

ونشط, و تتي  للطاللات الفرصة لمواجهة المشكالت والمواتف التعليمية والتوص  إىل الحلول باخأدلة 
كما أنها تساعد الطاللات عىل التنفاع  وابداء الرأي والتنبؤ بالنتائج, وتزيد تابليتهن للفهم واإلستيعاب المنطقية,  

اتيجية  ي تبنت اسي 
جاعها بسهولة وهذا ما توصلت إليم الدراسات الت  واإلحتفاظ  بالمعلومات لمدة طويلة, واسي 

ات.  ي تياس مختلف المتغي 
ز
 القصة الرتمية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التوصيات

  ضوء
 
 النتائج توص  الباحثة ب:  ف

 .اإلهتمام بال ماذج التدريسية ال ديثة في التدريس 

 .تأكيد ع ض المفاهيم الدي ية على هيئة قصص 

 .ض ورة ادخال القصص ال قمية ضمن مق ر ط ائق تدريس الت بية اإلسالمية 
  لى يتزايد فيه االعتماد عالعمل على تطوي  المق رات التعليمية بما يت اسب مع متطلبات الوقت ال الي الذي

 التق يات ال ديثة في كافة المجاالت ال ياتية.

حات  المقتر

 في ضوء ال تائج التي توصلت إليها الدراسة, تقت ح الباحثة ب:

 .إج اء دراسة تت اول أث  استخدام القصة ال قمية في ف وع أخ   بمادة الت بية اإلسالمية 

 مية في قياس متغي ات أخ  .إج اء دراسة تت اول استخدام القصة ال ق 

  إج اء دراسة تت اول أث  استخدام القصة ال قمية في مع فة إتجاهات الطالبات وميولهن ن و مادة الت بية

 اإلسالمية وف وعها.
  ،إج اء دراسات وصفية عان معوقات استخدام معلمي العلوم الش عية است اتيجية القصة ال قمية  في التعليم

 عوقات، وم اولة وضع ال لول المالئمة لها.للوقو  على هذه الم
 

 المراجع

بوي ط2009أبو حطب, صادق؛ صادق, آمال )  . مرص: مكتلة اخأنجلو المرصية. 6(. علم النفس الي 

ي    خ  شاهر ذيب. ) ي 2009أبو رسر
ز
(. مراح  تطور المفاهيم العقدية عند عينة من طللة المرحلة اخأساسية ف

بوية: جامعة .اخأردن بية    -سوهاج  المجلة الي    . 397 -367, 25كلية الي 

ي 2016أبو عفيفة, هيا ) 
ز
(, أثر تدريس مادة اللغة العربية باستخدام القصة الرتمية للصف الثالث اخأساسي ف
ق اخأوسط, عمان.   تنمية مهارات االستماع النشط والتفكي  اإلبداغي )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة الرسر

ي اكتساب المفاهيم العقدية 2017أبو لطيفة  شادي )
ز
اتيجية التعلم المستند إىل الدماغ ف (. أثر فاعلية اسي 

ي مدينة السلط
ز
 اخأساسي ف

بية اإلسالمية لدى طللة الصف العارسر ي الي 
ز
ي وحدة العقيدة ف

ز
مجلة  . المتضمنة ف

  . 470 -447(, 3) 31العلوم اإلنسانية, جامعة النجا  الوطنية   -جامعة النجا  لألبحاث 

ي التحصي  2013أبو مغنم, كرامي بدوي )
ز
ي تدريس الدراسات االجتماعية ف

ز
(. فاعلية القصص الرتمية التشاركية ف

 . 93 -180(, 75) 14وتنمية القيم اخأيالتية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. الثقافة والتنمية, 

, سليمان  ) ي
. اخأردن: دار 2وتطبيقات عملية ط (. طرائق تدريس العلوم2011امبوسعيدي, علدهلل ؛ الللوسر

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

, محمد سعيد ) ي
يعة اإلسالمية لتنمية المفاهيم 2012البيضز ي ضوء مقاصد الرسر

ز
(. فاعلية برنامج مقي   ف

يعية لدى طالب المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية )رسالة دكتوراة غي  منشورة(.  العقدية واخأحكام الترسر
 جامعة القاهرة. 

ي مادة أصول الدين 2016الجبوري  جنان مزهر )
ز
ي تحصي  المفاهيم العقائدية ف

ز
(. أثر أنموذج ريجيليوث ف

 . 330 -293   20مجلة آداب ذي تار, جامعة ذي تار    .اإلسالمي لدى طللة الجامعة

اتيجيات تدر 2005الجالد, ماجد زكي ) ي لطرائق واسي 
س القيم. ي(. تعلم القيم وتعليمها تصور نمري وتطبيف 

ة.   اخأردن: دار المسي 

ة. 2007الجالد, ماجد زكي ) بية اإلسالمية. اخأردن: دار المسي 
 (. تدريس الي 

 . مرص: الفياض. 3(. حقيقة التوحيد ط2007حسان, محمد )

. 1995الخوالدة, محمد محمود )  (. طرائق التدريس العامة. صنعاء: مطابع الكتاب المدرسي

(. معجم مصطلحات الخدمة اإلجتماعية والعلوم اإلجتماعية. عمان: دار 2006دهلل )الديي , علد العزيز بن عل
  .  المناهج والنرسر

(. مدى تنمية مقرر التوحيد للمفاهيم العقدية لدى طاللات الصف الثالث 2015الدورسي, مناب بنت ملارك )
ماجستي  غي  منشورة(. جامعة  المتوسط من وجهة نمر المعلمات بمدينة الرياض ودرجة اكتسابهن لها )رسالة

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

ي تحصي  طاللات الصف الخامس  ). 2014الريامي  رتية بنت محمد )
ز
فاعلية التدريس بالقصة المصورة ف

بية اإلسالمية وبقاء أثر التعلم لديهن )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة السلطان تابوس
  .اخأساسي لمادة الي 

 كتب 2012سعودي  يالد عطية )ال
ز
(. درجة اكتساب طللة الصف الرابع االساس للمفاهيم العقدية الواردة ف

ا.   لواء بصي 
ز
بية االسالمية للصفوف الثالثة االوىل ف بوية,  -دراسات  الي   . 451 -467   )2) 39العلوم الي 

يف, ايمان ) ي ل2014الرسر ي (. القصة الرتمية التعليمية مدي  تكنولوحر
ز
  تنمية التفكي  الناتد والتحصي  المعرف

 . 462 -377(, 2) 20ومهارات اإلنتاج  واالتجاه نحوها لدى الطالب. دراسات تربوية واجتماعية, 

ي تدريس مادة 2015شكر, إيمان جمعة )
ز
ي تنمية الدافعية وبقاء أثر التعلم ف

ز
(. استخدام رواية القصة الرتمية ف

بوية, الفقم لدى تالميذ المرحلة اإلب ي المملكة العربية السعودية. مجلة اللحوث النفسية والي 
ز
 -1(, 3) 1تدائية ف

42 . 

, نادر ) (. أثر تغي  نمط رواية القصة الرتمية القائمة عىل الويب عىل التحصي  وتنمية بعض مهارات 2009شيىمي
 . 37 -3(, 3) 19التفكي  الناتد واالتجاه نحوها. تكنولوجيا التعليم, 

ي مادة 2018علدالقادر حبيب هلل ) صير  علياء
ز
ي تنمية المفاهيم العقدية ف

ز
اتيجية التعلم المعكوس ف (. أثر اسي 

المجلة الدولية لآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية: المؤسسة  .التوحيد لطاللات الصف الثالث المتوسط
ية     . 91 -39   8العربية لللحث العلىمي والتنمية البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  ماهر إس ي ويرائط 2000ماعي  )صير
حة تائمة عىل بعض نماذج التعلم البنائ  اتيجية مقي  (. فعالية اسي 

ي تعدي  اخأفكار اللديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم وأثرها عىل أساليب التعلم لدى معلمات 
ز
أساليب التعلم ف

ي ,   .العلوم تل  الخدمة بالمملكة العربية السعودية  . 137 -49(   77) 21رسالة الخليج العرئر

ي تحصي  طاللات 2018الصقرية, رابعة بنت محمد )
ز
(. فاعلية التدريس بالقصة الرتمية ببيئة التعلم المدمج ف

ي لديهن. دراسات
 
بية اإلسالمية وتنمية التفكي  اخأيالف

بوي -الصف الحادي عرسر لمادة الي  (, 3) 45ة, العلوم الي 
179- 194 . 

ي أث ).  2007صوان  أنس جابر يلي  )
ز
ي اخأردن ف

ز
ي تحصي  طللة المرحلة اخأساسية العليا ف

ز
ر نماذج تدريسية ف

بية اإلسالمية و تنمية مهارات التفكي  العليا لديهم و اتجاهاتهم نحوها )رسالة دكتوراه غي  منشورة(. جامعة 
الي 

 عمان العربية  عمان. 

, يديجة ناض ) ي
ي   (. مدى اكتساب طللة الصف الرابع اخأساسي 2004الطائ 

ز
المفاهيم اخأساسية المتضمنة ف

بية اإلسالمية )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة السلطان تابوس. 
 كتاب الي 

ي اكتساب طاللات الصف اخأول المتوسط 2018عياضة  عطاف منصور )
ز
(. أثر الخرائط المفاهيمية المحوسلة ف

ي منطقة الجوف
ز
ي مادة التوحيد ف

ز
 . 263 -243, 10الجنان,  .للمفاهيم العقدية ف

ي تنمية المفاهيم 2018الغبيوي  طالل بن علدالهادي بن غالب )
ز
اتيجية الخرائط الذهنية ف (. فاعلية اسي 

بوية  .العقدية لطالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الي 
 . 243 -214(, 2) 26والنفسية, 

(. المفاهيم الدينية اإلسالمية: تحديدها وتشخيصها 2008ود, علد الرازق مختار )تاسم, محمد جابر؛ محم
 .  وتنميتها. القاهرة: عالم الكتب للطلاعة والنرسر

, يوسف ) وق للنرسر والطلاعة. 1998تطامي . اخأردن: دار الرسر ي
 (. سيكولوجية التعلم والتعليم الصفز

ي تعدي  المفاهيم (. فعالية 2005تناوي  شاكر علدالعميم محمد )
ز
 ف
ً
استخدام نموذج دائرة التعلم حاسوبيا

 . 98 -50, 41مجلة القراءة والمعرفة,  .العقدية اللديلة للمفاهيم العقدية االسالمية لدى طف  المدرسة

ي التنمية لدى طالب المرحلة 2018المسعود  طارق عبيد )
ز
(. فاعلية برنامج تائم عىل القصة الرتمية التفاعلية ف

ي اإلب
بية,  .تدائية بالكويت الفهم القرائ   . 592 -557(, 5) 34مجلة كلية الي 

, علد المجيد ) ي
بوي ط2004نشوائ   . اخأردن: دار الفرتان. 4(. علم النفس الي 

بية جوانب (. 1986يالجن, مقداد ) وت6اخأساسية ط اإلسالمية الي    .والنرسر  للطلاعة الريحان مؤسسة  :. بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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