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            العرين 
 
  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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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 ملخص البحث: 

ي 
ي تنمية التعلم الذائ 

ز
ي ف
عد من يالل منصة مدرست  هدف اللحث إىل الكشف عن فاعلية التعليم عن ب 

ي لدى طاللات 
ابط الرياضز المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض. ولتحقيق أهداف اللحث تم اتلاع ومهارات الي 

ي ذي المجموعة الواحدة  حيث تكونت عينة الدراسة من ) ( طاللة بالصف الثالث المتوسط 25المنهج التجريت 
ابط 160من متوسطة ) ي وايتلار مهارات الي 

ي مقياس التعلم الذائ 
ز
( بمدينة الرياض. وتمثلت أدوات الدراسة ف

ي من إعداد اللاحثة. وأهم ما أسفر عنم اللحث من نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال
رياضز
ي 0.05)

 القلىلي واللعدي لمقياس مهارات التعلم الذائ 
ز ي التطبيقي 

ز
ز متوسطات درجات المجموعة التجريبية ف ( بي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  لدى طاللات المرحلة المتوسطة لصال  التطبيق اللعدي  باإلضافة إىل
 القلىلي واللعدي اليتلار مهارات 0.05مستوى )

ز ي التطبيقي 
ز
ز متوسطات درجات المجموعة التجريبية ف ( بي 

عد  ي لدى طاللات المرحلة المتوسطة لصال  التطبيق اللعدي؛ ما يدل عىل فاعلية التعليم عن ب 
ابط الرياضز الي 

ي إكساب الطال
ز
ي ف
. عي  منصة مدرست  ي

ابط الرياضز ي  ومهارات الي 
 لات مهارات التعلم الذائ 

 
ي  الكلمات المفتاحية: 

ابط الرياضز ي  مهارات الي 
عد  التعلم الذائ  ي  المالتعليم عن ب 

رحلة   منصة مدرست 
 المتوسطة  الرياض. 
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Summary: 
The research aimed to explore the effectiveness of distance learning through Madrasati platform in 

developing Self-Learning and Interdependence Math Skills for Intermediate school students in Riyadh. 

To achieve the objectives of the research, the experimental one-group method was followed, as the 

study sample consisted of (25) female students in the third grade of intermediate school (160) in 

Riyadh. The study tools consisted of the Self-Learning Scale and the Interdependence Math Skills Test 

prepared by the researcher. The most important findings of the research that there is a statistically 

significant differences at the level of (0.05) between the mean scores of the experimental group in the 

pre and post applications of the scale of Self-Learning skills of intermediate school students in favor of 

the post application, in addition to a statistically significant differences at the level of (0.05) Between 

the mean scores of the experimental group in the pre and post applications of the Interdependence 

Math Skills Test of intermediate school students in favor of the post application; Evidence of the 

effectiveness of distance education via the Madrasati platform in providing students with Self-

Learning skills and Interdependence Math Skills. 

 

Key Words: Distance learning; Self-learning; Interdependence Math Skills; Madrasati Platform; 

Intermediate school; Riyadh. 
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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 
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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
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ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 

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

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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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 
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ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

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

خزِ ثاٌر م 
 
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 
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ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
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ي بواتع 
  م2011نقطة مقارنة بدورة  26كما أشارت تقارير الجمعية إىل انخفاض معدل اخأداء الوطتز

ي 
ز دورئ  ي معدالت اإلنجاز ما بي 

ز
 ف
ً
 عالميا

ً
ي 2019م و2015وصنفت المملكة ضمن الدول اخأكير انخفاضا

ز
م ف

كما أن مستوى   (Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS])ايتلارات 
ي جميع دورات مشاركتها واللالغة

ز
ي الرياضيات ف

ز
؛ مما أربعة أت  من المنخفض أداء المملكة للمرحلة المتوسط ف

ي أداء الطالب والطاللات بالمرحلة المتوسطة 
ز
ي واض  ف

 . (IEA, 2020)يشي  إىل تدئز

 أسئلة البحث: 
 سىع البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

ي لدى طاللات المرحلة  (1
ي تنمية مهارات التعلم الذائ 

ز
ي ف
عد من يالل منصة مدرست  ما فاعلية التعليم عن ب 

 المتوسطة بمدينة الرياض؟ 
ي لدى طاللات المرحلة  (2

ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 
ز
ي ف
عد من يالل منصة مدرست  ما فاعلية التعليم عن ب 

 المتوسطة بمدينة الرياض؟

 أهداف البحث: 
: هد  ف البحث إىل تحقيق ما يل 
ي لدى طاللات  (1

ي تنمية مهارات التعلم الذائ 
ز
ي ف
عد من يالل منصة مدرست  الكشف عن فاعلية التعليم عن ب 

 المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض. 
ي لدى طاللات  (2

ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 
ز
ي ف
عد من يالل منصة مدرست  الكشف عن فاعلية التعليم عن ب 

 المتوسطة بمدينة الرياض. المرحلة 

 أهمية البحث: 
 :  تتمثل أهمية البحث فيما يل 

ي توضي بتنوي    ع أساليب تعليم  (1
ي تربويات الرياضيات  والت 

ز
ي اللحث الحاىلي استجابة للتوجهات الحديثة ف

يأئ 
 وتعلم الرياضيات. 

ابط (2 ي  يدرس اللحث السغي إىل تحقيق أحد أهداف تعليم الرياضيات  وهو تنمية مهارات الي 
 من يالل الرياضز

 تشجيع المتعلم عىل ابتكار حلول جديدة ومتنوعة للمسائ  الرياضية. 
ي العملية التعليمية  (3

ز
بوية الحديثة ف ز عىل مواكلة النمريات واالتجاهات الي  تد يساعد هذا اللحث المعلمي 

عد.  ي والتعليم عن ب 
وئز اتيجيات التعليم اإللكي   وطرق واسي 

ي السغي إىل الحصول عىل المعرفة. ينق  المتعلم من دور المتل (4
ز
 ف
ً
ي للمعلومة المجردة إىل كونم عضو فعاال

 ق 
ز التعليم عن  (5 ي تضمي 

ز
ز عىل تخطيط المناهج وتنفيذها وتقويمها ف من المأمول أن يفيد هذا اللحث القائمي 

ي مناهج الرياضيات وطرائق تدريسها. 
ز
عد ف  ب 

ابط يعد اللحث الحاىلي نواة للعديد من اخأبحاث الخاصة ب (6 ي  ومهارات الي 
عد  والتعلم الذائ  التعليم عن ب 

ي يقدمها. 
ي ضوء النواتج والتوصيات الت 

ز
ي  وذلك ف

 الرياضز
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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
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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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 بأنه
ً
ز معلمات وطاللات المرحلة المتوسطة وتعرفه الباحثة إجرائيا : موتف تعليىمي يمكن التواص  فيم بي 

ي برنامج تعليىمي نم
ز
ي تد ال يستطعن االنتمام ف
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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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
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ابط الرياض   : (Interdependence Math Skills)مهارات الت 
ي بأنها: "المهارة ا2017يعرف ضهي  )

ابط الرياضز ي تمكن الطالب من الرياضيات كك  متكام  م( مهارة الي 
لت 

ي مجاالت 
ز
  وتطبيقها ف

ً
ابطا  ومي 

ً
 متكامال

ً
بفروعها المختلفة  وارتلاط اخأفكار الرياضية بلعضها اللعض لتصب  كال

 (. 216أيرى يارج الرياضيات  مث  مجاالت الحياة المختلفة" )ص
 بأنها

ً
أن تدرك طاللات المرحلة المتوسطة أثناء استخدامهن : مهارة يمكن من ياللها وتعرفها الباحثة إجرائيا

ي أن الرياضيات أداة مفيدة من يالل توانينها  وأساليبها المنطقية 
اضية عي  منصة مدرست 

الفصول االفي 
ي ك  فروعها وأنها تخدم العلوم اخأيرى وتخدم اخأنشطة الحياتية المتنوعة  كما أنها 

ز
والتنميمية  وأنشطتها ف

ابط تخدم بعضها ب ي مقياس مهارات الي 
ز
ي تحص  عليها الطاللة ف

ي الدرجة الت 
ز
ي الدراسة الحالية ف

ز
  وتتمث  ف

ً
عضا

ي المعد لهذا الغرض. 
 الرياضز

 اإلطار النظري: 
ابط  ي  والي 

عد  والتعلم الذائ  : التعليم عن ب  ينقسم اإلطار النمري لللحث إىل ثالثة محاور رئيسة  هي
ي  وفيما يىلي تفص  ذلك: 

 الرياضز

عد: 
ُ
: التعليم عن ب

ً
 أوال

أكدت التجارب الدولية أن تطوير التعليم يعد إحدى أهم دعائم التنمية  لذا تسغ الدول إىل تنمية أجيال 
ا   ي والغي  ز عىل تعليم 2013محلة للمعرفة جديرة بتحم  المسؤولية )بائ  ز القائمي  م(. وال يوجد ايتالف بي 

ز والتعميمات الرياضيات من أهمية تنوع مداي  وطرق الت دريس؛ مما يعِمق فهم الطالب للمفاهيم والقواني 
والحقائق الرياضية  ويعزز فرص التخي  واإلبداع واالبتكار ليكون تعلم الرياضيات ذات معتز بالنسلة للطالب 

 م(. 2016)إبراهيم  

 مفهوم التعليم عن بعد:  -1
ا2019ذكر شقدي  ) عد هو: "اكتساب الخي 

ت والمهارات التعليمية من يالل التفاع  م( أن التعليم عن ب 
اضية  باستخدام الوسائط التكنولوجية المتعددة وتلادل المعرفة بك  يرس؛ فالمتعلم يتفاع  مع وسائط افي 
ي 
ز
يستطيع من ياللها التواص  والتفاع  مع مصادر التعلم والبيئة التعليمية؛ مما يسه  اكتساب المهارات ف

ي 
ي والوجدائز

ز
" )صالجانب المعرف م( بأنم: "منمومة تعليمية 2012(. كما عرفم بد  والخزاغي )126والنفس حركي

ي أي وتت ومن أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت 
ز
ز ف امج التعليمية للمتعلمي  لتقديم الي 

يد  نت  واإلذاعة  والقنوات الفضائية  واخأتراص الممغنطة  والهاتف  والي 
ي  اإللك التفاعلية  مث  اإلني 

وئز ي 
ز  ي والتفاع  بي 

 عىل التعلم الذائ 
ً
ام بمكان محدد اعتمادا ز عد دون االلي  وأجهزة الحاسوب  والمؤتمرات عن ب 

 (. 301المتعلم والمعلم" )ص
ز المعلم والمتعلم  اضية بي 

من التعريفات السابقة يتض  أن التعليم عن بعد هو علارة عن عملية تفاعلية افي 
ي أي وتت ومن أي مكان. عي  وسائ  التواص  ال

ز
امج التعليمية ف  تقنية  والمنصات التعليمية  تقدم من ياللها الي 

عد:  -2
ُ
 أطراف منظومة التعليم عن ب

: 2014يشي  مؤيد ) ي
ي اآلئ 
ز
عد  تتمث  ف ي التعليم عن ب 

ز
 م( إىل أن هناك ثالثة أطراف فاعلة ف

عد  إن توفي  الحاجات التعليمية للطالب هو حجر اخأساس  الطالب:  امج الفعالة للتعليم عن ب  لجميع الي 
فإن المهمة اخأساسية للطالب هي التعلم  حيث تتطلب الحماس والتخطيط والقدرة عىل تحلي  وتطبيق 
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

خزِ ثاٌر م 
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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 
المضمون التعليىمي المراد تعليمم  ويجب عىل الطالب االعتماد عىل وسائ  االتصال التقنية لسد الفجوة الت 

 تحول دون المشاركة الصفية. 
ي منمومة  : علمونالم

ز
ز ف . ويتوجب عىل المعلمي  ز عد تقع عىل كاه  المعلمي 

إن نجا  أي جهود للتعليم عن ب 
عدوا أنفسهم لمواجهة تحديات ياصة  ومن هنا فعىل المعلم أن  عد أن ي   حول التعليم عن ب 

ً
 عمليا

ً
يطور فهما

 
ً
ي ظ  غياب االتصال الملارسر وجها

ز
عد ف ز عن ب  م لوجم  ويعم  بكفاءة كمرشد وموج صفات واحتياجات المتعلمي 

 .  حاذق للمحتوى التعليىمي
 :  
عد  إنهم يقومون بالتأكد من أن الكم  فريق الدعم الفن  ي عملية التعليم عن ب 

ز
هم الجنود المجهولون ف

نامج تد تم التعام  معها بفاعلية حيث يتم توحيد مهام الخدمات  الهائ  من التفصيالت المطلوبة لنجا  هذا الي 
ز الكتب  وحماية حقوق الطبع وعم  التقارير الدا عمة لتشم  تسجي  الطالب  ونسخ وتوزي    ع المواد  وتأمي 

 الخاصة بالدرجات. 

عد:  -3
ُ
 أهداف التعليم عن ب

ز  ز وألي   (Feldman, Zucker, Carver, Cohen, and Allen, 2010)ذكر فيلدمان وزوكر وكارفر وكوهي 
عد    من فوائد التدريس عن ب 

ً
ي عددا

ي تبتز
ز
ي طرق جديدة للتدريس  ويساعد ف

ز
أهمها كونم يتي  الفرصة للتفكي  ف

ز مقارنة بالفصول التقليدية  وإمكانية تعقب تحقيق نواتج  أساليب إبداعية للتدريس  ويحقق المالءمة للمعلمي 
ز والوتت المستغرق إلنجاز المهام.   التعلم من يالل تتبع مشاركات المتعلمي 

عد إىل تحقيق اخأهداف اآلتية  كما يسغ التعليم عن  م(: 2012بد  والخزاغي  )ب 
  .ة ونية جديدة  وتنوي    ع مصادر المعلومات والخي 

 يلق بيئة تعليمية تفاعلية من يالل تقنيات إلكي 
  .ز المدرسة والبيئة الخارجية ز أولياء اخأمور والمدرسة  وبي   تعزيز العالتة بي 
 ز المهارات التقنية الستخدام  التقنيات التعليمية الحديثة.  إكساب المعلمي 
  .إكساب الطالب المهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعلومات 
  .يلق شلكات تعليمية لتنميم وإدارة عم  المؤسسات التعليمية 

ي الحصول عىل الفرص التعليمية المتاحة 
ز
عد يقوم عىل ملدأ حق الجميع ف  مما سبق نجد أن التعليم عن ب 

حيث يتم نق  المعرفة باستخدام وسائط تعليمية متعددة تكف  الحصول عىل المعلومة بالطريقة اخأفض  
عد عىل ملدأ الديمقراطية وتكافؤ فرص التعليم  وتحرير  . ويعتمد التعليم عن ب   عن الحضور الشخصي

وتغتز
 المتعلم من تيود الزمان والمكان. 

عد:  -4
ُ
 متطلبات نجاح التعليم عن ب

ا  إن  ي والغي    أحدهما إداري واآلير تعليىمي )بائ 
ز عد يتطلب االهتمام بجانبي 

نجا  تطبيق التعليم عن ب 
 م(: 2013

: ويتضمن نمام إدارة شؤون الطالب  نمام متابعة الدرجات والنتائج  نمام الجداول الجانب اإلداري

ية وموت نت. المدرسية  نمام الحضور واالنرصاف نمام إدارة الموارد البرسر  ع تفاعىلي عىل اإلني 
ونية  والوسائط التعليمية الجانب التعليم   ونية  ونمام االيتلارات اإللكي  : ويشم  الحصص اإللكي 

ز لتمكينهم من إطالق تدراتهم اإلبداعية لرسر  المواد والمناهج   عن تقديم الخدمات للمعلمي 
ً
للمناهج  فضال

اف عىل عملية استقطاب المعلومات للمتعلم ي أساليب العثور عىل المعلومات واإلرسر
ز
. ويلدع المتعلم ف ز ي 

 . ز اف المعلمي  نت تحت إرسر
 المخزنة بالخوادم المتصلة باإلني 

: 2019ويوض  شقدي  ) عد فيما يىلي
 م( متطللات نجا  منمومة التعليم عن ب 
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  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

 متوتعة من لأن تمتلك المؤسسة التعليمية فلسفة واضحة لتحقيق أهدافها اإلنسانية والعلمية واالجتماعية ا
 الطالب. 

  ات التعليمية أن تمتلك المؤسسة التعليمية يطة دراسية تنمم المحتوى الدراسي وأهداف الدرس والخي 
 وجميع عناض الدرس والمنهج. 

  .  وجود هيك  إداري تنميىمي
  . ي الفص  الدراسي

ز
 تزويد الطالب بخطة واضحة لما سيتم دراستم ف

 ونية وال  معلوماتية وحماية أمن المعلومات. توفي  نسخة من الخدمات اإللكي 
  .وجود أستديوهات مجهزة بالكام  لللث من وسائط متعددة واتصاالت 
  .نت فعالة ورسيعة ات حاسوب وشلكة إني   توفي  بنية تكنولوجية مناسلة من حواسيب ويوادم ومختي 
 ويد الطالب بمهارا ز ونية  لي  ونية مزودة بالمراجع اإللكي  ي وجود مكتلة وبوابات إلكي 

 . ت التعلم الذائ 
  .عد مث  مؤتمرات الفيديو  وجود غرف ذكية تحتوي عىل اخأدوات الالزمة للتعلم عن ب 
  .صدق ورسية االيتلارات المحوسلة 

عد البد من توافر مجموعة من المتطللات بعضها يتعلق  مما سبق يتض  أنم لكي تنج  عملية التعليم عن ب 
ز   يىمي وبعضها يتعلق بالبنية التحتية التقنية  باإلضافة إىل المحتوى التعلبالطالب  وبعضها يتعلق بالمعلمي 

عد.   المناسب إلكساب الطالب المعرفة عن ب 

  المملكة العربية السعودية:  -5
 
عد ف

ُ
 التعليم عن ب

م إىل تطوير تطاع التعليم العام بمراحلم الدراسية 2000اتجهت المملكة العربية السعودية منذ العام 
وع علدهللا بن المختلفة عد أحد سل  نرسر المدارس الذكية وتعميمها  وذلك من يالل مرسر . ويعد التعليم عن ب 

ز وإعدادهم بما يتناسب مع المتطللات  وع إىل تنمية مهارات المتعلمي  علدالعزيز وأبنائم  وي  هدف المرسر
ي كافة اخأنشطة ال

ز
ز وتوظيف المعلومات ف  البيئة تعليمية وتوفي  المستقللية  ورفع مستوى تدرات المعلمي 

ة لتكون  ز  وإتاحة مصادر التعلم الملارسر ز والمعلمي  المعلوماتية بمحتواها العلىمي المالئم الحتياجات المتعلمي 
ز أفراد المجتمع. كما تم  نواة لصناعة تقنية المعلومات المتقدمة بالمملكة  ونرسر المعرفة بتقنية المعلومات بي 

وع م نت يشم  جميع يدمات الشلكة وتوفي  تهيئة البتز التحتية للمرسر
ن يالل إنشاء موتع عىل شلكة اإلني 

ي جميع المؤسسات التعليمية والمدارس مربوطة بالموتع العام  كما تم توفي  وصالت ياصة 
ز
شلكات محلية ف

ا   ي والغي   وأولياء اخأمور )بائ 
ز ز والمعلمي  نت للمتعلمي 

 م(. 2013عي  اإلني 

 :  
 
: التعلم الذات

ً
 ثانيا
سم العرص الحاىلي بتضاعف المعرفة والتغيي  الدائم فيها  ويمكن تهيئة المتعلم من يالل تنمية مهارات يت

ز إىل التعلم   عىل الوصول إىل المعرفة وااليتيار منها؛ مما يتطلب االنتقال من التلقي 
ً
ي تجعلم تادرا

ي الت 
التعلم الذائ 

ي ورو  الملادرة من أج  توسيع فرص النجا  للطال 
 م(. 2015ب )الجحمري  الذائ 

1-  :  
 
 مفهوم التعلم الذات
ي بأنم: "طريقة تتي  للمتعلم فرصة القيام بنشاط تعليىمي هادف 2016يعرف تمام وفؤاد )

م( التعلم الذائ 
 لحاجاتم وتدراتم وميولم واهتماماتم ويصائصم  وبما يحقق لم تنمية شخصيتم تنمية متكاملة" 

ً
ي وفقا

بدافع ذائ 
ي بأنم: "عملية يقوم بها المتعلم بتعليم نفسم بنفسم 2016عطية ) (. كما يعرف251)ص

م( التعلم الذائ 
ه من أج  تحقيق أهداف واضحة من دون عون ملارسر من المعلم" )ص مج وغي   التعليم المي 

ً
 (. 158مستخدما
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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

خزِ ثاٌر م 
 
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 هو أسلوب للتعلم يقوم فيم الطالب بتعليم 
فسم نمن التعريفات السابقة يمكن القول إن التعلم الذائ 

ي يكتسب من ياللها المعارف واالتجاهات  فهو طريقة تعليمية 
بنفسم من يالل المرور بالمواتف التعليمية الت 

 يمارس فيها المتعلم نشاطاتم وفق تدراتم ورسعة تعلمم لتحقيق اخأهداف التعليمية. 

اته:  -2   وممت  
 
 أهمية التعلم الذات

ي 
ي من أهم أساليب التعلم الت 

ي  يعد التعلم الذائ 
ز
تتي  توظيف مهارات التعلم بفاعلية عالية؛ مما يسهم ف

  وتزويده بمعطيات العرص القادم  ويساعده عىل تطوير نفسم بنفسم  
ً
 ووجدانيا

ً
 ومعرفيا

ً
تطوير المتعلم سلوكيا

ي تساعده عىل النمو )بدير وعلدالرحيم  
 م(. 2014واالرتقاء بمستواه  وتوليد اخأفكار الت 

ز ) اتيجيات تدريسية تؤدي إىل التخلص م( 2015ويوض  حسي  ي أمس الحاجة إىل اسي 
ز
أن مادة الرياضيات ف

ز المعرفة إىل مساعدة الطالب عىل  ي المناهج  وبالتاىلي يتغي  دور المعلم من تلقي 
ز
من حفظ المعارف الواردة ف

ي كونم يراغي 
ز
ي الرياضيات ف

ز
ي ف
ز  توليد معرفة مفيدة تابلة للتطبيق. وتمهر أهمية التعلم الذائ  الفروق الفردية بي 

ي 
ز
؛ مما يسهم ف ز ز  ويشجعهم عىل االبتكار والمساعدة عىل ح  المشكالت ويعالج مشكلة نقص المعلمي  المتعلمي 

 م(. 2001تطوير عملية التعليم والتعلم وإيصال المعرفة )غلاين  
ي يقوم بها المتعلم لتح

ي تنمية مجموعة القدرات والعمليات الت 
لي  اخأهداف ديد وتحويستهدف التعلم الذائ 

اتيجية المتلعة إلنجاز المهام المرجو إنجازها والمثابرة وحب العم  واالستقصاء عن  والوسائط والخطط االسي 
المعلومات ومحاولة تطبيق المعرفة السابقة بمواتف حياتية جديدة  والقدرة عىل إصدار أحكام ذاتية لتحديد 

وتنميم وتحلي  وتفسي  المعلومات والبيانات والتوص  إىل نتائج مع مستوى إنجازه اخأكاديىمي والقدرة عىل جمع 
ز دون الحاجة إىل المعلم )جودة   اهي   م(. 2019تقديم الحجج والي 

ي جميع المراح  التعليمية  حيث يكون الطالب هو 
ز
ي من اخأساليب الفاعلة ف

مما سبق يتض  أن التعلم الذائ 
ات هذا اخأسلوب إمكانية  المسؤول عن التخطيط للدرس وايتيار المادة ز ي تعلمها. ومن ممي 

ز
ي يرغب ف

العلمية الت 
 . ي جميع مراح  التعليم ك  حسب تدرتم العقلية ومستواه التعليىمي

ز
 تطبيقم ف

3-  :  
 
 أنماط التعلم الذات
: 2016م؛ ملارز وإسماعي   2015م؛ عزمي  2015يوض  ك  من )عامر   ي

 م( اخأنماط المتنوعة للتعلم الذائ 
 عد التعلم عن

ُ
ز المعلم والطالب وتكون االتصاالت بينهم عن طريق الوسائط  :ب ي بي 

ي التلاعد المكائز
ويعتز

ز  عد نمام تعليىمي يقوم عىل االتصال الملارسر بي 
ي نفس الوتت أو فيما بعد. فالتعلم عن ب 

ز
التكنولوجية ف

ي تق
ؤولية التعلم ع فيم مسالمعلم والمتعلم عي  وسائط تعليمية متنوعة  ويعرف بأنم أسلوب للتعلم الذائ 

ي 
ز
ز ورسعتهم ف عىل الطالب  وتقدم فيم المواد التعليمية بشك  ياص لتناسب تدرات الطالب المختلفي 

 التعلم. 
   بالحاسب اآلىل  

 
يراغي الحاسب اآلىلي الفروق الفردية والرسعة الذاتية للمتعلم  وتوجد برامج   :التعلم الذات

ة متخصصة إلرشاد المتعلم واإلجابة ع ي ميدان ايتصاصم  وبرامج اخألعاب التعليمية تتضمن كثي 
ز
ن أسئلة ف

 معلومات ومهارات عديدة بمستويات مختلفة عندما يتقن الطالب مستوى ينتق  إىل اخأعىل. 
   طة الفيديو المسجلة وتقنية  :التعلم بالفيديو التفاعل ز أرسر يمث  الفيديو التفاعىلي تقنية حديثة تجمع بي 

 لوجم. 
ً
ي تسم  للمتعلم التفاع  مع الفيديو وجها

 الحاسوب الت 
(  

: 2009ويضيف الصيف   
 
 ( مجموعة من أنماط التعلم الذات

  :مج   المتر
 
ي تعتمد عىل تقسيم الموضوع الدراسي  التعلم الذات

فكار إىل مجموعة من اخأويعد من الطرق الت 
ي نهايتم 

ز
 يعطي ف

ً
 تدريجيا

ً
  حيث ينتق  المتعلم من يطوة إىل أيرى انتقاال

ً
 منطقيا

ً
والخطوات مرتلة ترتيلا
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            العرين 
 
  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

تغذية راجعة فورية  ويتم التعلم بهذه الطريقة دون مساعدة المعلم  ويقوم المتعلم بنفسم باكتساب تدر 
ي يحددها الموتع. من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم 
 الت 

 تعد الحقائب التعليمية من اخأنممة التعليمية المتكاملة حيث إنها تصمم  :الحقائب أو الرزم التعليمية
ابطة  ال وتشتم  عىل مجموعة من المواد التعليمية المي  ز عىل التعلم الفعة بطريقة منهجية تساعد المتعلمي 

 عىل نفسم وحسب رسعتم الخاصة. ذات أهداف متعددة ومحددة يستطيع المتعلم أن يت
ً
 فاع  معها معتمدا

 ي هذه المواتع حرية التقدم والتعلم وفق رسعتم الذاتية  وتتكون  :برامج الوحدات المصغرة
ز
ك للمتعلم ف يي 

ة لك   هذه المواتع من وحدات محددة ومنممة بشك  متتابع  ويتم تقسيم المحتوى إىل وحدات صغي 
 وحدة أهدافها السلوكية المحددة  ولتحديد نقطة اللدء المناسلة للتعلم يتم اجتياز ايتلارات متعددة. 

 ي تحدد فيها المواد التعليمية   :لبطاقات التعليميةا
تتضمن أشكال متنوعة  مث  بطاتات اخأعمال: الت 

: لتدريب المتعلم عىل  ي صحيفة اخأعمال  وبطاتة التعبي 
ز
وبطاتات التصحي : تصحي  اإلجابات الواردة ف

 ة لتنفيذها. التعبي  عن المعتز العام للنص  وبطاتات التعليمات: لبيان التعليمات المحدد
 مجة ي مستويات األلعاب المتر

ز
ي هذه الطريقة يتم تعليم المعارف والمهارات واالتجاهات بطريقة متدرجة ف

ز
: ف

 متتالية  ويتلق  الطالب التغذية الراجعة من يالل معرفتم الفورية لنتيجة تعلمم. 
 ي يتفاع  مع :صحف األعمال

 ها الطالب. تتضمن هذه الطريقة مجموعة اخأسئلة والمناتشات الت 
ز هذه اخأنماط االعتماد من يالل التعليم عن  ز من بي  ي لم أنماط عدة  وتي 

ز أن التعلم الذائ  مما سبق يتبي 
ز  اخأمر الذي  ز إىل المتعلمي  ي نق  المعرفة من المعلمي 

ز
نت ف عد عىل استخدام الحاسب اآلىلي وشلكة اإلني 

ب 
ي معمم مراح  

ز
اف المعلم كموجم يتطلب من المتعلم االعتماد عىل نفسم ف العملية التعليمية  ولكن تحت إرسر

 ومرشد. 

4-  :  
 
 مهارات التعلم الذات

  2016م؛ السيد والجمل، 2015م؛ سعادة، 2014يلخص كل من )بدير وعبدالرحيم، 
 
م( مهارات التعلم الذات

 :  فيما يل 
 ي صورة تتي  لم االستخدام اخأمث  : التخطيط

ز
ولويات   وتحديد اخأيقوم المتعلم بجدولة الوتت وتقسيمم ف

 من اخأنشطة اليومية الروتينية وإدارة الوتت بشك  جيد وتحديد مضيعاتم. 
    كت

ز الذاكرة والقدرة الدراسية وتوفي  الجهد والوتت  :الت  ي عملية التفكي  وتحسي 
ز
بأن يتحكم الطالب ف

 والعم  بكفاءة وزيادة الثقة بالنفس. 
 ي  وي :اإلنصات

ز واالنتلاه من أهم مهارات التعلم الذائ  كي 
عتمد عىل عدد من المهارات والقدرات أهمها الي 
ي الوسائ  السمعية. 

ز
ز الواردة ف  ومتابعة المتحدث والفهم الشام  خأهم اخأفكار والمضامي 

 ن الطالب من تراءة المادة الرياضية تراءة صحيحة  وفهم داللة الرموز والمصطلحات  :القراءةون
ّ
حيث تمك

 واخأشكال. 
 الذاكرة:  

ّ
جاعها  وتتغي  ذاكرة الطالب طوال الوتت من يالل تمك

ن الطالب من تخزين المعلومات واسي 
المعلومات الجديدة  وتتطلب التحديث من يالل المعطيات جديدة؛ مما يؤدي إىل تنمية اإلبداع لدى 

 الطالب. 
 ي المواتف التعليمية  وتج :الكتابة

ز
ي تسجي  أفكارهم واستجاباتهم ف

ز
الب عىل ي  الطيستخدمها الطالب ف

 عملية التفكي  والفهم. كما تعطي الكتابة الرياضية الطالب القدرة عىل التعبي  
ز يث الذي يعم  عىل تحسي 

الي 
 عن اخأفكار والمفاهيم والعالتات الرياضية وإيصال ذلك لآليرين. 
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  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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 )
ي المشاركة الفاعلة بالرأي يالل 2009ويضيف الصيقز

المناتشات وتقديم م( أن من مهارات التعلم الذائ 
ي من يالل عرض اخأنشطة عىل الزمالء  وتقويم 

 للمحتوى التعليىمي  والتقويم الذائ 
ً
حات والحلول وفقا المقي 

ي ضوء المحتوى التعليىمي  وفهم التعليمات المكتوبة والمهام التعليمية. باإلضافة إىل مهارات 
ز
بعض الزمالء ف

 تعلم عىل تابلية التعلم عي  الموتع القائم عىل الويب. االستعداد للتعلم  يقصد بها تنمية تدرة الم
ي  واالستفادة 

ي تشم  مهارات المشاركة بالرأي  والتقويم الذائ 
مما سبق يمكن القول إن مهارات التعلم الذائ 

ي البيئة المحلية واالستعداد للتعلم. باإلضافة إىل مهارات تنميم الدراسة  واللحث عن
ز
 من التسهيالت المتوافرة ف

 المعرفة وتنميمها  والتفاع  والتواص  مع المعلم والزمالء من يالل المنصة التعليمية. 

5-  :  
 
عد والتعلم الذات

ُ
 العالقة بي   التعليم عن ب

ي ضوء ذلك أصلحت عملية تنمية تدرة الفرد عىل أن يعلم 
ز
  ف
ً
 متسارعا

ً
 تكنولوجيا

ً
يشهد العالم اليوم تطورا
ي 
ز
 ف
ً
 حيويا

ً
ي للتكنولوجينفسم بنفسم مطللا ي عملية التعلم والتعليم بمفهومها المعاض  وهذا يؤكد الدور اإليجائ 

ز
ا ف

ي   ي كأحد أساليب التعلم والتعليم )الزعت 
 م(. 2009تنمية القدرات المرتلطة بالتعلم الذائ 

عد السما  للطالب بمراجعة المادة التعليمية والتفاع  مع المحتوى التعليىمي من
 ويتضمن التعليم عن ب 

ك للطالب حرية  ؛ إذ يي  ي
مجيات بوساطة بيئة التعليم الذائ  نت أو القنوات التعليمية أو الي 

يالل شلكة اإلني 
ي 
ز
اط لوجود أفراد آيرين معم ف ي الوتت الذي يناسلم  ودون اشي 

ز
ي الذي يناسلم  وف

وئز ايتيار الوسيط اإللكي 
ي  وهو ما يعر 

وئز ي )بد  الوتت نفسم الذي يستخدم فيم الوسيط اإللكي 
امتز ز ف بالتعلم والتفاع  غي  الي 

 م(. 2012والخزاغي  
ي  حيث يتي  التعليم عن 

عد والتعلم الذائ  ز التعليم عن ب  ة تربط بي  مما سبق يتض  أن هناك عالتة ملارسر
اف المعلم  كما يمنحم  ي معمم مراح  العملية التعليمية تحت إرسر

ز
عد الفرصة للمتعلم ليعتمد عىل نفسم ف ب 

ي 
ز
ي الوتت الذي يرغلم  ومن أي مكان. الحرية ف

ز
 ايتيار الوسائ  التقنية المناسلة لم ليستخدمها ف

 :  
ابط الرياض  : الت 

ً
 ثالثا

ة السابقة  ز الخي  ز اخأفكار الرياضية بعضها اللعض  وبي  يقوم تعليم وتعلم الرياضيات عىل ملدأ الربط بي 
ي 
ز
ع  فهم أفض  للرياضيات  وبالتاىلي يستطيوالحالية من أج  توليد معلومات جديدة  وبنائها بحيث تسهم ف

الطالب ربط موضوعات الرياضيات بلعضها ومع العلوم اخأيرى  وكذلك يدرك تيمة ما يتعلمم الطالب من 
ي حياتم اليومية )الحنان  

ز
امج التعليمية 2018الرياضيات ف ي عىل معلىمي الرياضيات االعتماد عىل الي 

م(. وينلغز
اتيجيات التدريسية  ابطاتواالسي  ي تعميق وتثبيت الفهم لديم عن طريق إتامة الي 

ز
ي تسهم وتساعد المتعلم ف

 الت 
ي تنمية أنماط التفكي  المختلفة 

ز
ي متكام  يسهم ف

ي بدورها تساعد المتعلم عىل تكوين بناء رياضز
الرياضية الت 

 (. م2015منصور  )

1-  :  
ابط الرياض   مفهوم الت 

ز الرياضيات والعلوم اخأي ابط بي 
ي المرحلة يعد الي 

ز
ي تعليم وتعلم الرياضيات ف

ز
رى أحد التوجهات المعاضة ف

االبتدائية؛ فالتالميذ يتمكنون من الرياضيات عندما يربطون المفاهيم الرياضية بلعضها اللعض أو بحياتهم 
ات السابقة  . (57م  ص2012)الرباط   الخاصة  فهم يبنون المعرفة بربط فكرة جديدة بالخي 

ز الموضوعات 2015لدهللا )يعرف الكبيس ي وع ابط بي 
ي بأنم: "إدراك العالتات والي 

ابط الرياضز م( الي 
ي  
ز
 عن تداي  الرياضيات ف

ً
الرياضية والمعرفة الرياضية المختلفة )المفاهيمية  واإلجرائية وح  المشكالت( فضال

 (. 112كافة العلوم اإلنسانية والعلمية" )ص
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  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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 2016ويؤكد حمدي )
ابط الرياضز هو: "تدرة المتعلم عىل ربط المفاهيم والتعميمات الرياضية م( أن الي 

ز الرياضيات  ز أفرع الرياضيات  وبي  بعضها بلعض وتوظيفها أثناء ح  المسائ  الرياضية  وإدراكم لالرتلاطات بي 
ز الرياضيات ومواتف الحياة اليومية" )ص  (. 158والمواد الدراسية اخأيرى  وبي 

ي العلوم اخأيرى  من التعريفات السابقة يمكن الق
ز
ي ينطوي عىل توظيف الرياضيات ف

ابط الرياضز ول إن الي 
ز فروع  وأن يقوم الطالب بتطبيقها عىل حياتم اليومية  حيث يجب أن يكتسب الطالب القدرة عىل الربط بي 

ة ربطها مع العلوم اخأيرى.   الرياضيات المختلفة  تل  أن يكتسب يي 

2-  :  
ابط الرياض   أهمية الت 

ز الطالب من رسر  المشكالت  ووصف نتائج استخدام النماذج تؤدى درا ابطات الرياضية إىل تمكي 
سة الي 

ي 
ية والعددية والرسومية أو التمثيالت المرتلطة بمشكالت  وتطبيق التفكي  الرياضز الرياضية اللفمية والجي 

ي ترتلط بالمعارف اخأيرى  وكذلك إدراك تيمة الرياضي
ي المجتمع )والنمذجة لح  المشكالت الت 

ز
  لرباطاات ف

ز اخأفكار 2011م(. ويؤكد الرويس )2012 م( عىل أهمية ارتلاط اخأفكار الرياضية والحقائق واإلجراءات والربط بي 
ي يتعلمها الطالب ببيئاتهم بحيث ال يتعلم الطالب 

ها من التخصصات  وربط الرياضيات الت  الرياضية وغي 
الرياضيات واستخدامها  حيث إن ربط اخأفكار الرياضية يجع   الرياضيات فحسب لكنهم يتعلمون عن فائدة

ي إىل تمكينهم من استخدام المفاهيم والحقائق 
ابط الرياضز . ويؤدى امتالك الطالب لمهارات الي 

ً
فهمهم أكير عمقا

 والنماذج الرياضية لح  المشكالت الحياتية  وتساعد عىل توسيع رؤية الطالب والنمر للرياضيات كك  متكام 
 من اعتلارها مجموعة من الموضوعات  والتأكيد عىل تطبيقاتها يارج المدرسة )هاشم  

ً
 م(. 2018بدال

ي يكتسب أهميتم من كونم يكسب الطالب القدرة عىل ح  المشكالت 
ابط الرياضز مما سبق نجد أن الي 

ز الرياضيات والعلوم ساعد اخأيرى  كما ي الرياضية من يالل استخدام أساليب التفكي  المختلفة  والربط بي 
ي حياتم العامة. 

ز
ي يواجهها الطالب ف

ي عىل ح  المشكالت اليومية الت 
ابط الرياضز  الي 

3-  :  
ابط الرياض    تطبيق الت 

 
 دور المعلم ف
 عىل المعلم أن يراغي أثناء تخطيط دروس الرياضيات عالتة موضوع 2013يوض  يطاب )

ز م( أنم يتعي 
ي مواد دراسية أيرى. وأن يقوم بربط الدرس الحاىلي بما سبق دراستم من مو 

ز
ضوعات رياضية وموضوعات أيرى ف

اخأفكار الدراسية بحياة الطالب واهتماماتهم وأن يتناول مشكالت الحياة اليومية من البيئة المحيطة بالطالب؛ 
ي هو ربط اخأفكار الجديدة بالسابقة وربط يي  

ابط الرياضز ات مما يشعرهم بوظيفة وفائدة الرياضيات. فالي 
ي صف محدد 

ز
ات سابقم وكذلك ربط الموضوعات الرياضية بلعضها اللعض ف الطالب بالالحقة بما لديهم من يي 

ز الصفوف المختلفة وربط الرياضيات بالعلوم اخأيرى )الرويس    م(. 2011وبي 
ي يشم  ايتيار المشكالت الرياضية  

ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 
ز
مما سبق يتض  أن دور المعلم ف

اتهم السابقة  ومساعدتهم عىل إتامة  وتشجيع الطالب عىل اكتشاف اخأفكار الرياضية الجديدة باستخدام يي 
ي 
ز
ز ما تم استخالصم من المفاهيم والتعميمات واإلجراءات واخأفكار الرياضية واستخدامها ف ترابطات رياضية بي 

ز ل مواضيع لطالب ارتلاط المواضيع الرياضية بح  المشكالت الرياضية  باإلضافة إىل تهيئة مواتف رياضية تبي 
 أيرى ومواد دراسية أيرى وحياة يومية للطالب. 

4-  :  
ابط الرياض   مهارات الت 
ز المفاهيم الرياضية  (Ormond, 2016)يحدد أورموند  ابطات بي 

: إدراك الي  ي
ز
ي ف
ابط الرياضز مهارات الي 

ي 
ز
الرئيسة والفرعية  وربط العمليات واإلجراءات الرياضية بالمواتف الحياتية  وتوظيف العمليات الرياضية ف



   
   

                                               المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  25 1) ص: ول البحث األ –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

13 
            

            العرين 
 
  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
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  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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 فروع المعرفة  واس
 
ز الرياضيات وباف ابطات والعالتات بي 

خدام تمجاالت الرياضيات المختلفة  وإدراك الي 
ي إجراء عمليات ح  المشكالت الرياضية. 

ز
ابطات والعالتات ف  الي 

م؛ الصيداوي ويزع   2016م؛ النعيىمي  2016م؛ حمدي  2015كما أشار ك  من )الكبيس ي وعلدهللا  
ي يتضمن المهارات التالية: 2019م؛ محمد  2017

ابط الرياضز  م( إىل أن الي 

: مهارة التعرف عل العالقات بي   ا
ً
ابطات  :ألفكار الرياضية واستخدامهاأوال وتتضمن استخدام الي 

ي عي  ك  المستويات  
ابطة البد أن تتخل  المحتوى الرياضز الرياضية لح  المشكالت  واخأفكار الرياضية المي 
 للتعام  مع أوضوالنمرة لألفكار الجديدة كتوسعة لألفكار السابقة  واستخدام الطالب لما تعلموه 

ً
اع مسلقا

ها جديدة ز  .   وربط التمثيالت المتعددة للمفهوم الواحد وتميي 

: مهارة
ً
ويتم ذلك من يالل  فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيفية بنائها عل بعضها البعض:  ثانيا

ابط داي  الموضوعات الرياضية  من يالل دراستها وتقديمها  ز المفاهيم واإلجراءات  ويتم الي  التكام  بي 
ز للتالميذ كك   ي موضوع واحد  وتتضمن هذه المهارة أن يكون التكام  واالرتلاط بي 

ز
ز فروعها ف متكام   والدمج بي 

 عي  الرياضيات المدرسية  واالرتلاط داي  الموضوعات الرياضية. 
ً
 المفاهيم واإلجراءات مركزيا

  سياق خارج الرياضيات: 
 
: مهارة التعرف عل الرياضيات وتطبيقاتها ف

ً
 ثالثا

ربط الرياضيات من يالل معرفة عالتة الرياضيات بموضوعات أيرى غي  رياضية من يالل: ويتم ذلك 
 وارتلاط الرياضيات بالعلوم اخأيرى. بالحياة  

: 2020ويضيف فخري ) ي
ي يمكن تقسيمها كاآلئ 

ابط الرياضز  ( أن مهارات الي 
 ي ح  المش

ز
ز المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة وتوظيفها ف   يةكالت الرياضية الحالتحديد العالتة بي 

ز الموضوعات المختلفة  ح   : تحديد المعرفة السابقة  والتعرف عىل العالتات الرياضية بي  وتتضمن ما يىلي
 المشكالت الحالية من يالل المعلومات السابقة. 

 ز فروع الرياضيات بشك  متناسق ز المفاهيم واإلجراءات  االرتلاط إدراك التكام  بي   وتتضمن: التكام  بي 
 داي  الموضوعات الرياضية. 

 ز الرياضيات والعلوم اخأيرى ابط بي 
وتشم : ارتلاط الرياضيات بالعلوم  المجاالت العلمية   إدراك الي 

ها.   التطبيقية  الرياضية  الفنية واالجتماعية وغي 
 ي الحياة  تطبيقات التعرف عىل التطبيقات الحياتية للرياضيات

ز
لرياضيات ا  وتتضمن: تطبيقات الرياضيات ف

ي ح  المشكالت. 
ز
 ف

 الدراسات السابقة: 

عد: 
ُ
: دراسات تناولت التعليم عن ب

ً
 أوال

عد  حيث هدفت دراسة العمري ) ي تناولت التعليم عن ب 
م( إىل 2006هناك العديد من الدراسات السابقة الت 

ز واتجاهات ي من وجهة نمر المعلمي 
وئز لميهم الطللة ومع الكشف عن واتع استخدام مستلزمات التعليم اإللكي 

ي مث  ناسخ اخأتراص 
وئز نحوها  وتوصلت الدراسة إىل عدم توافر التسهيالت المادية والمعلوماتية للتعليم اإللكي 

المدمجة وبرامج تصميم اخأشكال  ومختي  متنق  للحاسوب  وشاشات العرض. كما كانت درجة استخدام 
ي متوسطة  ودرج

وئز ز لمهارات التعليم اإللكي  ي مرتفعةالمعلمي 
وئز ز للتعليم اإللكي    ة صعوبة استخدام المعلمي 

ي ضعيفة. 
وئز ز نحو التعليم اإللكي   واتجاهات المعلمي 
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ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

( فهدفت إىل الكشف عن استخدامات Gulbahar & Ismail, 2008أما دراسة جولبهار وإسماعي  )
ي تدعم هذه االستخدامات والعقلات

ي تحول دون فاعلي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعوام  الت 
ة الت 

ة  ي تركيا. وأشارت النتائج إىل أن نسلة كبي 
ز
ي فاعلية االستخدام ف

ز
اتهم ف ز ومستوى يي  االستخدام ووغي المعلمي 

ز تص  إىل  استخدموا الحاسوب خأغراض العم  التدريسي  والعروض التقديمية ومحركات  %98.2من المعلمي 
ونية اخأفالم التدريسية  كما أشارت الدراسة إىل أن أهم العقلات اللحث ومنتديات الحوار والموسوعات اإللكي  

ز من استخدام   هي نقص المعرفة التقنية  والمعدات التكنولوجية  وتخوف المعلمي 
ز ي تواجم المعلمي 

الت 
ي أثناء الخدمة. 

ز
ي تشي  إىل ضعف التدريب ف

ة الت   التكنولوجيا ونقص الخي 
ي عىل تشخيص ام( 2019وركزت دراسة أحمد )

ز
ونية بوزارة التعليم ف ي لرتمنة المناهج اإللكي 

لدور الحقيق 
ي ظ  تحول الدولة الجذري نحو الحكومة 

ز
بوية ف ي إثراء البنية المعلوماتية الي 

ز
اإلمارات ومشكالتها ودورها ف

ونية  حيث كشفت الدراسة عن وجود مشكالت عدة  وع استخدام المناهج اإللكي  ز عىل مرسر كي 
ونية مع الي  اإللكي 

ي 
ز
ي بداياتها  وياصة استخدام المحتوى الرتىمي للمناهج الدراسية  وتصور ف

ز
وعات التعلم الذكي ف

تواجهها مرسر
 جوانب التسويق والتطبيق المنمم. 

 :  
 
: دراسات تناولت التعلم الذات

ً
 ثانيا

ي أجراها بن يرف )
ي الدراسة الت 

ي تناولت التعلم الذائ 
اعلية بهدف التعرف عىل فم( 2017من الدراسات الت 

ي لدى طاللات المرحلة االبتدائية 
ي تنمية مهارات التواص  الرياضز

ز
ي ف
برمجية تعليمية تائمة عىل التعلم الذائ 

حة مجية التعليمية المقي  ي الكتابة والتمثي  لدى بالرياض  وتد توصلت الدراسة إىل الي 
ي تنمية مهارئ 

ز
 الطاللات.  ف

ي )
ي تنمية إىل التعرف عىل فم( 2017وهدفت دراسة الجهتز

ز
اتيجية الفص  المقلوب ف اعلية استخدام اسي 

ي المتوسط بجدة  
ي الصف الثائز

ز
ي لدى الطاللات الموهوبات ف

ي واالتجاه نحو التعلم الذائ 
مهارة التمثي  الرياضز

ي 
ي ايتلار التمثي  الرياضز

ز
حيث أوضحت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عىل طاللات المجموعة الضابطة ف

ي واالتجاه ومقياس االت
ي تنمية مهارات التمثي  الرياضز

ز
؛ مما يؤكد فاعلية الفص  المقلوب ف ي

جاه نحو التعلم الذائ 
 . ي
 نحو التعلم الذائ 

ي تدريس الهندسة  (Geogebra)إىل تحديد أثر استخدام برنامج م( 2019وسعت دراسة جودة )
ز
ف

اعة الرياضية ومهارات ال ي تنمية مكونات الي 
ز
ي ف
ي لدى طاللات المرحلة المتوسطواالستدالل المكائز

ة  تعلم الذائ 
ي تنمية  (Geogebra)حيث أوضحت نتائج الدراسة فاعلية برنامج 

ز
ي ف
ي تدريس الهندسة واالستدالل المكائز

ز
ف

 . ي
اعة الرياضية والتعلم الذائ   مهارات الي 

 :  
ابط الرياض  : دراسات تناولت الت 

ً
 ثالثا

ابط  ي  حيث هدفت دراسة الرويس )اهتمت العديد من الدراسات السابقة بالي 
م( إىل التعرف 2011الرياضز

ي مصفوفة المدى والتتابع للرياضيات )
ز
ي ف
ابط والتواص  الرياضز ي المملكة 8-1عىل مدى توافر معياري الي 

ز
( ف

ي ضوء معايي  
ز
ومالحمة مدى اهتمام هذه المصفوفة بتنمية هذين المعيارين.  (NCTM)العربية السعودية ف
 بشك  عام. وأوضحت نتائج ال

ً
ي كان متوسطا

ابط الرياضز  دراسة أن معيار الي 
ي مقي   تائم عىل الخرائط الذهنية 2013كما هدفت دراسة يطاب ) م( إىل التعرف عىل فاعلية برنامج تدريت 

بية  ز شعلة الرياضيات بكلية الي  ابطات الرياضية والتفكي  اللرصي لدى الطالب المعلمي 
ي تنمية الي 

ز
ونية ف اإللكي 

ونية   (Xmind)معة الفيوم  والذين تم تدريبهم عىل استخدام برنامج بجا ي رسم الخرائط الذهنية اإللكي 
ز
ف

ي والتفكي  اللرصي لدى 
ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 

ز
ي المقي   ف نامج التدريت  وأسفرت النتائج عن فاعلية الي 

 الطالب. 
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            العرين 
 
  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

اتيج2015وسعت دراسة يوسف ) ية التعلم المتمركز حول المشكلة المنمم م( إىل الكشف عن فاعلية اسي 
ي وبعض عادات العق  لدى طالب الصف اخأول المتوسط  وأوضحت 

ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 
ز
 ف
ً
ذاتيا

ي لدى الطالب  كما أوضحت 
ابط الرياضز ز عادات العق  ومهارات الي   بي 

ً
النتائج وجود عالتة موجلة دالة إحصائيا

اتيجية التعلم  ي وكذلك عادات فاعلية اسي 
ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 

ز
 ف
ً
المتمركز حول المشكلة المنمم ذاتيا

 العق . 
ي تنمية مهارات 2018أما دراسة الخليىلي )

ز
م( فهدفت إىل بيان فاعلية استخدام وحدة محوسلة تفاعلية ف

ي لدى طاللات الصف الثامن اخأساسي بغزة  وأكدت نتائج الدراسة 
ابط الرياضز ة فاعلية الوحدة المحوسلالي 

ي لدى الطاللات. 
ابطات الرياضز ي تنمية مهارات الي 

ز
حة ف  التفاعلية المقي 

 التعليق عل الدراسات السابقة: 
  ي الوتت

ز
ي تفعي  العملية التعليمية  إال أنها ف

ز
عد  وأهميتم ف  بالتعليم عن ب 

ً
أظهرت الدراسات السابقة اهتماما

ي متطللات 
ز
عد. ذاتم أوضحت وجود تصور ف  نجا  التعليم عن ب 

  ي تفعي  عملية التعلم النشط واعتماد الطالب عىل
ز
ي وأهميتم ف

اهتمت الدراسات السابقة بتناول التعلم الذائ 
ي مراح  العملية التعليمية. 

ز
 أنفسهم ف

  ي وما يؤدي إليم من إكساب الطالب مهارات التعام  مع
ابط الرياضز ات الي  ز أوضحت الدراسات السابقة ممي 

ت الرياضية  وربطها بلعضها اللعض  وبالعلوم اخأيرى  وتوظيفها إليجاد حلول للمشكالت الحياتية المشكال 
 اليومية. 

  ي تنمية التعلم
ز
عد ف ي السغي للكشف عن فاعلية التعليم عن ب 

ز
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف

ي  إال أن الدراسة الحالية ار 
ابط الرياضز ي ومهارات الي 

. الذائ  ي
 تلطت بالتطبيق عي  منصة مدرست 

 المنهجية واإلجراءات: 

: منهج البحث: 
ً
 أوال

عد من يالل  ي ذي المجموعة الواحدة  لتحديد فاعلية التعليم عن ب  اتبع اللحث الحاىلي المنهج التجريت 
ي لدى طاللات المرحلة المتوسط

ابط الرياضز ي ومهارات الي 
ي تنمية مهارات التعلم الذائ 

ز
ي ف
بمدينة  ةمنصة مدرست 
 الرياض. 

: مجتمع وعينة البحث: 
ً
 ثانيا

( بمدينة الرياض  حيث تم ايتيار 160( طاللة بالصف الثالث بالمتوسطة )25تكونت عينة اللحث من )
اف  إذ تم ايتيار  ي يتبع لها تسعة مكاتب إرسر

المدرسة بالطريقة العشوائية العنقودية عن طريق وزارة التعليم الت 
اف شمال الر    ومن ثم تم ايتيار المتوسطة )مكتب إرسر

ً
( 62( بالطريقة العشوائية من أص  )160ياض عشوائيا

اف شمال الرياض.   مدرسة تابعة لمكتب إرسر

: أدوات البحث: 
ً
 ثالثا

ي 
عد من يالل منصة مدرست  ي الكشف عن فاعلية التعليم عن ب 

ز
لتحقيق الهدف من اللحث والذي يتمث  ف

ي ومهارات ا
ي تنمية التعلم الذائ 

ز
ي لدى طاللات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض تامت اللاحثة ف

ابط الرياضز لي 
 للخطوات اآلتية: 

ً
ي  وفقا

ابط الرياضز ي  وايتلار الي 
 بتصميم ك  من مقياس التعلم الذائ 

1-  :  
 
 مقياس التعلم الذات
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  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

 ة للمرحلة المتوسط: تم ايتيار وحدة "المعادالت الخطية" من كتاب الرياضيات اختيار الوحدة الدراسية
م(  حيث جاءت دروس الوحدة مرتلة 2021-2020ه )1442بالفص  الدراسي اخأول من العام الدراسي 

ي  حيث تشتم  
عد عي  منصة مدرست 

ي عن ب 
 بما يتناسب مع متطللات التعلم الذائ 

ً
ومتسلسلة منطقيا

ومتعددة الخطوات   دروس الوحدة عىل تصميم المعادالت  وح  المعادالت ذات الخطوة الواحدة 
ي تتضمن القيمة المطلقة. 

ي طرفيها  وح  المعادالت الت 
ز
ي تحتوي عىل متغي  ف

 والمعادالت الت 
   

 
ي بناء قائمة بمهارات التعلم الذات

ز
اتها ف : حيث تامت اللاحثة بمراجعة اخأدبيات السابقة  واإلفادة من يي 

ي الال
زم توافرها لدى طاللات الصف الثالث مجال الرياضيات لتصميم تائمة بمهارات التعلم الذائ 

ي المناهج وطرق تدريس 
ز
ز ف المتوسط  ومن ثم تم عرض القائمة عىل مجموعة من اخأساتذة المتخصصي 

الرياضيات لتحكيمها  ومن ثم تم اخأيذ بآرائهم وإعادة صياغة بعض المهارات وحذف اللعض اآلير  كما 
ي من شأنها 

ي تائمة المقياس من وجهة نمر اخأساتذة تم إضافة بعض المهارات الجديدة الت  أن تير
ي صورتها النهائية مكونة من )

ز
ز  لتكون القائمة ف  (. 1( مهارة )ملحق: 20المحكمي 

 ي  تم بناًء عليها تصميم مقياس يهدف تحديد الهدف من المقياس
: بعد تحكيم تائمة مهارات التعلم الذائ 

ي وحدة "المعادالت الخطية" بمادة إىل تياس هذه المهارات لدى طاللات الصف الثالث 
ز
المتوسط ف

 . ي
عد عي  منصة مدرست 

 الرياضيات أثناء تدريسهن عن ب 
 ز بها الطاللة تل  اإلجابة  وإرفاتها إضافة تعليمات المقياس : تم وضع التعليمات الالزمة للمقياس لتستعي 

ي 
ز
ي مقدمة المقياس حيث تم التأكيد عىل تدوين البيانات الشخصية الكاملة ف

ز
ا   المكان المخصص لهف

ي فقرة واحدة واالنتقال إىل الفقرة 
ز
ي اإلجابة عنها  وعدم إضاعة الوتت ف

ز
وتراءة ك  فقرة بعناية تل  اللدء ف

 لمقياس ليكرت 
ً
التالية لها  كما تم التأكيد عىل أن لك  فقرة إجابة واحدة فقط لدرجة توافر المهارة  وفقا

ة  تتواف  ر بدرجة متوسطة  تتوافر بدرجة منخفضة  ال تتوافر(. الرباغي )تتوافر بدرجة كبي 
 ي صورتم النهائية تامت اللاحثة بتطبيقم عىل عينة إجراء التجربة االستطالعية

ز
: بعد إعداد المقياس ف

( طاللة من طاللات الصف الثالث المتوسط  من يارج عينة الدراسة  إال أن 20استطالعية عشوائية من )
لتحديد الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة المقياس  وحساب اتساق وثلات لها نفس يصائصها  وذلك 

ة من اإلجابة  ز اخأوىل واخأيي  المقياس. ولحساب زمن اإلجابة عن المقياس تم تحديد زمن انتهاء الطالبتي 
 ( دتيقة. 25( دتيقة عىل التواىلي  وحساب متوسط الزمن الذي بلغ )30(  و)20)
   حيث تامت اللاحثة بالتأكد من االتساق الدايىلي للمقياس من للمقياسالتأكد من االتساق الداخل :

ز ك  فقرة والدرجة الكلية للمقياس  حيث أظهر التحلي  وجود  سون بي  يالل حساب معام  ارتلاط بي 
ي صالحيتم لقياس ما وضع لقياسم 

ز درجة ك  فقرة والدرجة الكلية للمقياس  ما يعتز  بي 
ً
ارتلاط دال إحصائيا

 حية اإلحصائية. من النا
 للتحقق من ثلات المقياس تم تطبيقم مرة أيرى عىل العينة االستطالعية التحقق من ثبات المقياس :

ز  15ذاتها بعد مرور أكير من  ي  ثم تياس معام  ألفا كرونلاخ بي 
 باستخدام أسلوب الفاص  الزمتز

ً
يوما

ي  حيث أشارت النتائج إىل توافر 
ز اخأول والثائز  بلغ )درجات التطبيقي 

ً
(  اخأمر %83ثلات معتي  إحصائيا

 الذي يشي  إىل صالحية المقياس للتطبيق عىل مجتمع الدراسة كك . 

2-  :  
ابط الرياض   اختبار الت 

 تم ايتيار وحدة "المعادالت الخطية" من كتاب الرياضيات للمرحلة المتوسطة اختيار الوحدة الدراسية :

 م(. 2021-2020ه )1442بالفص  الدراسي اخأول من العام الدراسي 
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  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
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  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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 لدى طاللات الصف تحديد الهدف من االختبار
ابط الرياضز : يهدف االيتلار إىل تياس مهارات الي 

ي تم 
ي  والت 

عد عي  منصة مدرست 
الثالث المتوسط  من يالل تدريسهن وحدة "المعادالت الخطية" عن ب 
  حيث تم تحديد تحديدها بعد اطالع اللاحثة عىل العديد من الدراسات السابقة محل

ً
 وأجنبيا

ً
 وعربيا

ً
يا

 المهارات التالية: 

ي مواتف جديدة.  -
ز
 استخدام المعرفة السابقة ف

ز اخأفكار الرياضية.  - ز العالتات بي   تميي 

ي ح  المشكالت الرياضية.  -
ز
ابطات الرياضية ف  استخدام الي 

 ربط الرياضيات بتطبيقات الحياة.  -

 ربط الرياضيات بالعلوم اخأيرى.  -

 الت المتعددة للمفهوم الواحد. تحديد التمثي -

ز المفاهيم واإلجراءات الرياضية.  -  تطبيق التكام  بي 
 صورته األولية  

 
  ف

ابط الرياض  ة أسئلةبناء اختبار الت    : حيث تامت اللاحثة ببناء ايتلار مكون من عرسر
ن الطاللات من ربط العالتات الرياضية بالحياة الواتعية والعلوم اخأيرى للخروج بمع

ِّ
م  ادلة تشتمك

ي السؤال  ومن ثم صياغة المعادلة المطلوبة. 
ز
ي تم طرحها ف

ات الت   المتغي 
 للتأكد من الصدق الماهرية لاليتلار تم عرضم عىل مجموعة من التأكد من الصدق الظاهري لالختبار :

ي المناهج وطرق تدريس الرياضيات لتحكيمم. ومن ثم تم اخأيذ بآرا
ز
ز ف ز المتخصصي  هم ئاخأساتذة المحكمي 
 (. 2وعم  التعديالت الالزمة )ملحق: 

 ز بها الطاللة تل  إضافة تعليمات االختبار : تم وضع التعليمات واإلرشادات الالزمة لاليتلار لتستعي 

ي مقدمة االيتلار. 
ز
 اإلجابة عن اخأسئلة  وإرفاتها ف

 ي صورتم النهائية تامت اللاحثة إجراء التجربة االستطالعية
ز
يقم عىل عينة بتطب: بعد تصميم االيتلار ف

( طاللة من طاللات الصف الثالث المتوسط  من يارج عينة الدراسة  إال أن 20استطالعية عشوائية من )
لها نفس يصائصها  وذلك لتحديد الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة االيتلار  وحساب اتساتم الدايىلي 

ة )وثلاتم. ولحساب زمن اإلجابة عن االيتلار تم تحديد زمن انتها  ز اخأوىل واخأيي  ( 45(  و)35ء الطالبتي 
 ( دتيقة. 40دتيقة عىل التواىلي  وحساب متوسط زمن االيتلار الذي بلغ )

 تامت اللاحثة بالتأكد من االتساق الدايىلي للمقياس من يالل التأكد من االتساق الداخل  لالختبار :

ز درجة ك  سؤال للعينة  سون بي  االستطالعية والدرجة الكلية لاليتلار  حيث حساب معام  ارتلاط بي 
ي صالحيتم 

ز درجة ك  سؤال والدرجة الكلية لاليتلار  ما يعتز  بي 
ً
أظهر التحلي  وجود ارتلاط دال إحصائيا

 من الناحية اإلحصائية. 
 للتحقق من ثلات االيتلار تم استخدام طريقة التجزئة النصفية  حيث بلغ التحقق من ثبات االختبار :

مان براون )معام   (  ومعام  0.739(  ومعام  ارتلاط جوتمان بالتجزئة النصفية )0.751ارتلاط سبي 
ز ) ز النصفي  ز )اخأسئلة الفردية  واخأسئلة 0.602ارتلاط ألفا كرونلاخ بي  ز متساويي   خأن النصفي 

ً
(  ونمرا

مان براون  ومن ثم يمكن القول إن معام  ثلات  االيتلار يللغ الزوجية( فقد تم اخأيذ بمعام  سبي 
 طالما أنها تتجاوز )47%)

ً
ي أن االيتلار يتمتع بدرجة مرتفعة من %60(  وهي تمة مقبولة إحصائيا

(  ما يعتز
 الثلات. 
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  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

 ز أن جميع حساب معامل الصعوبة : تم حساب معام  الصعوبة لك  سؤال من أسئلة االيتلار  حيث تبي 

ز ) او  %83-17المعامالت تراوحت بي  ز )(  وهي يجب أن تي  (  ما يدل عىل أن أسئلة %90-10سهولتها بي 
 .  االيتلار تعد مناسلة من حيث السهولة والصعوبة خأغراض اللحث الحاىلي

    ز لك  سؤال من أسئلة االيتلار باستخدام معادلة حساب معامل التميت : تم حساب معام  التميي 

ة جاءت موج ز أسئلة االيتلار العرسر ز جونسون  حيث اتض  أن معامالت تميي  ي مجملها  وتراوحت بي 
ز
 لة ف

(0.50-1 .
ً
ز ومقبولة إحصائيا  (  مما يؤكد أن جميع أسئلة االيتلار تابلة للتميي 

 ( درجات لك  سؤال  أي أن الدرجة النهائية لاليتلار 4: حيث تم رصد )وضع مفتاح اإلجابة عن االختبار
 ( درجة. 40تللغ )

 إجراءات تنفيذ التجربة: 
 ي صورتهما النهائية  تامت اللاحثة بالتنسيق مع معلمة الصف بعد االنتهاء من بناء أدا

ز
ي الدراسة ف

ئ 
  وذلك إليضا  أهداف 160بالمدرسة المتوسطة )

ً
ي وتع االيتيار عليها عشوائيا

( شمال مدينة الرياض الت 
ي 
ز
اللحث وأهميتم  وإجراءات تنفيذ التجربة  وتم االتفاق عىل أن تقوم المعلمة بالتعاون مع اللاحثة ف

 تطبيق تجربة اللحث. 
   ي الفص

ز
(  والذي تم 160بالمتوسطة ) 1/ 3تم التطبيق عىل طاللات المجموعة التجريبية المتمثلة ف

 لكونم يضم مجموعة من الطاللات من جميع المستويات  
ً
ايتياره بناًء عىل توصية معلمة المادة  نمرا
 وغي  مخصص للطاللات المتفوتات فقط. 

  ي اللحث عىل
 وذلك بتاري    خ تطبيق أدائ 

ً
 م ورصد الدرجات. 2020/ 11/ 4المجموعة التجريبية تلليا

  . ي
عد عي  منصة مدرست 

 تدريس وحدة "المعادالت الخطية" للطاللات عن ب 
  وذلك بتاري    خ 

ً
ي اللحث عىل المجموعة التجريبية بعديا

 م ورصد الدرجات. 2020/ 11/ 23تطبيق أدائ 

 أساليب المعالجة اإلحصائية: 
 لجات اإلحصائية التالية: تم استخدام المعا

اإلحصاءات الوصفية لحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية  (1
 . ي
 إلجابات الطاللات عن مقياس التعلم الذائ 

ز ) (2 ز مستقلتي  ي Independent T-Testايتلار )ت( لمجموعتي 
ز
ز درجات الطاللات ف (  لقياس الفروق بي 

 القلىلي 
ز .  التطبيقي  ي

ابط الرياضز ي  وايتلار الي 
 واللعدي لك  من مقياس التعلم الذائ 

سون  (3 ي اللحث.  (Pearson Correlation)معام  ارتلاط بي 
 اليتلار االتساق الدايىلي خأدائ 

.  (Cronbach's Alpha)معام  ألفا كرونلاخ  (4 ي
 لقياس ثلات مقياس التعلم الذائ 

ي وحساب معام  ألفا كرونلاخ طريقة التجزئة النصفية لقياس ثلات ايتلار الي   (5
 Cronbach'sابط الرياضز

Alpha( مان براون (  باإلضافة إىل معام  جوتمان Spearman-Brown((  وكذلك معام  سبي 
(Guttman .) 
ي تنمية مهارات  (6

ز
ي ف
عد من يالل منصة مدرست  تياس حجم اخأثر )مرب  ع إيتا( للتعرف عىل فاعلية التعلم عن ب 

ي ومهارات 
 للمعادلة اآلتية: التعلم الذائ 

ً
ي لدى الطاللات  وذلك وفقا

ابط الرياضز  الي 
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ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

 2ت 

 ___________ ( = ²ηمرب  ع إيتا )
 + درجات الحرية 2ت 

. 2حيث: ت ز ز متوسطي   = هي مرب  ع تيمة )ت( للفرق بي 
ز العينات ²ηويعد مرب  ع إيتا )  بنسلة االرتلاط بي 

ً
( أحد اخأساليب المستخدمة لقياس الفاعلية  وتسىم أحيانا

ز )  ٪15( أن التأثي  الذي يفرس )Cohen, 1977موضع اللحث  ويمكن الحصول عليها بايتلار )ت(. ويرى كوهي 
 )صادق وأبو حطب  

ً
ا  كبي 
ً
ا ( من التلاين الكىلي خأي متغي  مستق  عىل المتغي  التابع يعد تأثي 

 م(. 1990فأكير
ز جدول ) : ( داللة حجم اخأثر لقيمة مرب  ع إيتا كما ذكرها كو 1ويبي  ز  هي 

 
 ( داللة حجم األثر1جدول )

 حجم األثر )مرب  ع إيتا(

 صغت   متوسط كبت  

 0.06أت  من  0.14-0.06 فأكير  0.15

 

ي عىل معيار ليكرت الرباغي  (7
ي مقياس التعلم الذائ 

ز
 لدرجة توافر المهارة   (Likert Scale)تم االعتماد ف

ً
وفقا

 : ي
 وذلك عىل النحو اآلئ 

  =ة  درجات. ( 3)تتوافر بدرجة كبي 
  =( درجات. 2)تتوافر بدرجة متوسطة 

  =( درجات. 1)تتوافر بدرجة منخفضة 

  =(0)ال تتوافر  .
ً
 صفرا

ز ) او  لك  سؤال بي 
 لمقياس ليكرت الرباغي  تي 

ً
( كحد أدئز  ومن ثم يتم حساب 0( كحد أتص و)3ووفقا

ز أكي  درجة وأت  درجة ) ل الفئة من يالل تسمة   ثم حساب طو 3( =0-3المدى  والذي يعادل الفارق بي 
(  وهكذا يكون طول ك  فئة 0.75= 4÷3( المطلوبة لتصنيف درجة االستجابة )4( عىل عدد الفئات )3المدى )

ي جدول )0.75)
ز
 (: 2(  لتكون فئات القياس كما هو موض  ف
  

  2جدول )
 
 ( فئات الدرجات لمقياس التعلم الذات

 درجة التوافر المتوسط

 غي  متوافرة (. 0-0.75)

 متوافرة بدرجة منخفضة (. 0.76-1.50)

 متوافرة بدرجة متوسطة (. 1.51-2.25)

 متوافرة بدرجة مرتفعة (. 2.26-3.00)

 النتائج ومناقشتها: 

 اإلجابة عن السؤال األول: 
ي تنمية فاعلية التعليم عن ب   ما : السؤال األول

ز
ي ف
ي لدىمهارات عد من يالل منصة مدرست 

 التعلم الذائ 
 ؟المرحلة المتوسطة بمدينة الرياضطاللات 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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  بالمجموعةدرجات الطاللات متوسط ل (ت)لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام ايتلار 
ز
 التجريبية ف

 القلىلي واللعدي
ز ي  التطبيقي 

:   كما لمقياس التعلم الذائ  ي
ي اآلئ 
ز
 هو موض  ف

  ( حساب الفروق بي   متوسط درجات 3جدول )
 
 القبل  طالبات المجموعة التجريبية ف

 البعديو  التطبيقي  
  
 
 لمقياس التعلم الذات

 المقياس
تطبيق 
 المقياس

 العدد
المتوسط 
 الحساتر  

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مرب  ع 
 إيتا

ي 
 التعلم الذائ 

 8.149 39.08 25 القلىلي 
6.790 48 0.000 0.49 

 2.843 50.80 25 اللعدي

 1.684= 0.05ومستوى  48الجدولية عند درجات حرية تيمة )ت( 

ز متوسط درجات طاللات المجموعة التجريبية 3يشي  جدول ) ( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي  لصال  التطبيق اللعدي  حيث بلغت تيمة )ت( 

 القلىلي واللعدي لمقياس التعلم الذائ 
ز ي التطبيقي 

ز
لللحث ف
ي تللغ ) (  وهي أكي  6.790المحسوبة )

(  0.000(  كما بلغ مستوى داللة الفروق )1.684من تيمتها الجدولية الت 
ي التطبيق القلىلي 0.05وهو أصغر من )

ز
ي لدرجات الطاللات ف . وبلغ المتوسط الحسائ 

ً
(  أي أنم دال إحصائيا

ي )
ي التطبيق اللعدي )60من  39.08لمقياس التعلم الذائ 

ز
ز بلغ ف ي حي 

ز
جة. كما بلغ ( در 60من  50.8( درجة  ف

ي التطبيق القلىلي )
ز
ي التطبيق اللعدي حيث بلغ )8.149االنحراف المعياري ف

ز
(  ما يدل 2.843(  وهو أكي  منم ف

ي التطبيق اللعدي. 
ز
ز تتسم بالثلات ف ي حي 

ز
ي التطبيق القلىلي  ف

ز
 عىل تشتت إجابات الطاللات ف
عد عي  منصة مدرس3كما يتض  من جدول )

ي تنمية مهارات التعلم( أن حجم أثر التعليم عن ب 
ز
ي التعليمية ف

 ت 
ي بلغ )

ي أن )0.49الذائ 
( يعود إىل تأثي  المتغي  %49(  ما يعتز ي

( من التلاين الكىلي للمتغي  التابع )التعلم الذائ 
ي وجود داللة علمية 

؛ مما يعتز ي التعليمية(  وهو حجم أثر كبي 
عد عي  منصة مدرست 

المستق  )التعلم عن ب 
ي لدى الطاللات  حيث ذكر  للنتائج  وأن التع

ي تنمية مهارات التعلم الذائ 
ز
ي نج  ف

عد عي  منصة مدرست 
لم عن ب 

ز   إذا كان أكي  من  (Cohen)كوهي 
ً
ا  . 0.15أن حجم اخأثر يكون كبي 
ز متوسطات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وب  هذا يمكن رفض فرضية العدم " ( بي 

ي لدى طاللات المرحلة  درجات المجموعة التجريبية
 القلىلي واللعدي لمقياس مهارات التعلم الذائ 

ز ي التطبيقي 
ز
ف

 "  والقبول بالفرض اللدي . المتوسطة
ز  ي التطبيقي 

ز
ز متوسط درجات طاللات المجموعة التجريبية ف عزى وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

وي 
ي  لصال  التطبيق اللعد

ت ي إىل اكتساب الطاللات المعلومات والمهاراالقلىلي واللعدي لمقياس التعلم الذائ 
ي لوحدة 

عد عي  منصة مدرست 
ي تم تقديمها عن ب 

ي  حيث وفرت الدروس الت 
الالزمة لتطبيق التعلم الذائ 

ي  
"المعادالت الخطية" للصف الثالث المتوسط البيئة التعليمية الالزمة إلكساب الطاللات مهارات التعلم الذائ 

ي وعدم االعتماد الكىلي 
ز
عىل المعلمة  حيث أتيحت للطاللات الفرصة للتفاع  مع بعضهن اللعض ومع المعلمة ف

 عن المعرفة  للوصول إىل ح  المشكلة. 
ً
 الوتت ذاتم  واستخدام محركات اللحث المختلفة بحثا

 :  
 
 اإلجابة عن السؤال الثات

  
 
ي تنميةالتعليم عن ب   فاعلية ما : السؤال الثات

ز
ي ف
ي  عد من يالل منصة مدرست 

ابط الرياضز  لدى مهارات الي 
 ؟طاللات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض

ي  بالمجموعةدرجات الطاللات متوسط ل (ت)لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام ايتلار 
ز
 التجريبية ف

 القلىلي واللعدي
ز ي  التطبيقي 

ابط الرياضز :   كما اليتلار الي  ي
ي اآلئ 
ز
 هو موض  ف
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            العرين 
 
  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات 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

 
 
ف للوظائ عام عرف السكتة الدماغية بانقطاع 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  ستمر لمدة أربعة وعرسر الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الم 

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

خزِ ثاٌر م 
 
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   

 

 القبل  سط درجات ( حساب الفروق بي   متو 4جدول )
  التطبيقي  

 
 البعديو  طالبات المجموعة التجريبية ف

  
ابط الرياض   الختبار الت 

 االختبار
تطبيق 
 المقياس

 العدد
المتوسط 
 الحساتر  

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مرب  ع 
 إيتا

ي 
ابط الرياضز  الي 

 4.730 6.88 25 القلىلي 
21.30 48 0.000 0.90 

 4.003 33.28 25 اللعدي

 1.684= 0.05ومستوى  48تيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 
ز متوسط درجات طاللات المجموعة التجريبية 4يشي  جدول ) ( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي  لصال  التطبيق اللعدي  حيث 
ابط الرياضز  القلىلي واللعدي اليتلار الي 

ز ي التطبيقي 
ز
لغت تيمة )ت( بلللحث ف
ي تللغ )21.30المحسوبة )

(  0.000(  كما بلغ مستوى داللة الفروق )1.684(  وهي أكي  من تيمتها الجدولية الت 
ي التطبيق القلىلي 0.05وهو أصغر من )

ز
ي لدرجات الطاللات ف . وبلغ المتوسط الحسائ 

ً
(  أي أنم دال إحصائيا

ي )
ابط الرياضز ي 40من  6.88اليتلار الي 

ز
ي التطبيق اللعدي ) ( درجة  ف

ز
ز بلغ ف ( درجة. كما بلغ 40من  33.28حي 

ي التطبيق القلىلي )
ز
ي التطبيق اللعدي حيث بلغ )4.730االنحراف المعياري ف

ز
(  ما يدل 4.003(  وهو أكي  منم ف

ي التطبيق اللعدي. 
ز
ز تتسم بالثلات ف ي حي 

ز
ي التطبيق القلىلي  ف

ز
 عىل تشتت إجابات الطاللات ف
ابط 4كما يتض  من جدول ) ي تنمية مهارات الي 

ز
ي التعليمية ف

عد عي  منصة مدرست 
( أن حجم أثر التعليم عن ب 

ي بلغ )
ي أن )0.90الرياضز

( يعود إىل تأثي  %90(  ما يعتز ي
ابط الرياضز ( من التلاين الكىلي للمتغي  التابع )مهارات الي 

ي التعليمية(  وهو حجم
عد عي  منصة مدرست 

ي وجود دال المتغي  المستق  )التعلم عن ب 
؛ مما يعتز لة أثر كبي 

ي لدى الطاللات  
ابط الرياضز ي تنمية مهارات الي 

ز
ي نج  ف

عد عي  منصة مدرست 
علمية للنتائج  وأن التعلم عن ب 

ز   إذا كان أكي  من  (Cohen)حيث ذكر كوهي 
ً
ا  . 0.15أن حجم اخأثر يكون كبي 

ز ( 0.05) ية عند مستوىوب  هذا يمكن رفض فرضية العدم "ال توجد فروق ذات داللة إحصائ  متوسطات بي 
ي  التجريبية المجموعة درجات

ز
 القلىلي واللعدي ف

ز ي  التطبيقي 
ابط الرياضز  المرحلة طاللات دىل اليتلار مهارات الي 

 المتوسطة" والقبول بالفرض اللدي . 
ي 
ز
ز متوسط درجات طاللات المجموعة التجريبية ف ي وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ز
ويعود السبب ف

ي  لصال  التطبيق اللعدي إىل ما تدمتم التجربة من تدريب 
ابط الرياضز  القلىلي واللعدي اليتلار الي 

ز التطبيقي 
عىل صياغة المعادالت  وتقديم العديد من اخأمثلة لمعادالت ذات المتغي  الواحد  وأيرى ذات  للطاللات

ز  ي طرفيها  باإلضافة إىل تدريب الطاللات عىل الربط بي 
ز
ين ف ز المتغي  ي  المشكلة الرياضية المطروحة وبي 

ز
 ما يدور ف
ي يدرسنها  مما أدى إىل تنمية 

ز العلوم اخأيرى الت  ز المشكلة الرياضية المطروحة وبي  الحياة الواتعية  وكذلك بي 
ي لديهن

 . مهارات الربط الرياضز
 

 الخاتمة والتوصيات: 
 توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: 

ز ( 0.05) ة عند مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائي (1 ي  التجريبية المجموعة درجات متوسطات بي 
ز
 ف

 القلىلي واللعدي
ز ي  لمقياس مهارات التطبيقي 

التطبيق  المتوسطة لصال  المرحلة طاللات لدى التعلم الذائ 
ي  
ي إكساب الطاللات مهارات التعلم الذائ 

ز
ي ف
عد عي  منصة مدرست 

اللعدي  ما يدل عىل فاعلية التعلم عن ب 
 . %49لغ حجم اخأثر حيث ب
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  تنمية التعلم الذات

 
  ف

عد من خالل منصة مدرسن 
ُ
  لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض فاعلية التعليم عن ب

ابط الرياض   ومهارات الت 
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