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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 : ملخص البحث

ي تطوير المهارات التدريسية 
ز
الش وايىلي ف ي يستند إىل أنموذج جي  هدف اللحث إىل دراسة فاعلية برنامج تدريت 

ي ضوء احتياجاتهن التدريبية  وتمثلت المعلمات /الطاللات لدى
ز
ي تسم التعليم اخأساسي ف

ز
ي  الدراسة مشكلة ف

ز
ف

  :ىلي التا الرئيس السؤال اإلجابة عن

ي يستند إىل المنخ المنمومي  ما ي  فاعلية برنامج تدريت 
ز
ي  المعلمات/لدى لطاللات التدريسية تنمية المهارات ف

ز
ف

ي ضوء احتياجاتهن التدريبية. 
ز
 تسم التعليم اخأساسي ف

ي  التدريسية المهارات لتحديد استلانة بناء تم الدراسة سؤال عن ولإلجابة
وجهة من  المعلمة الطاللة تحتاجها الت 

ي ويشم  علبها  وكذلك للتدرب نمرها نامج تدريت  ي  دروس بناء الي 
ز
ي  بشقيم النمري التدريس مهارات ف

 والتطبيق 
 .وثلاتهما صدتهما من التأكد وتم مالحمة  وبطاتة ايتلار وبناء

 لمساق والمسجالت .معلمة من تسم التعليم اخأساسي  طاللة (30) من مكونة عينة عىل الدراسة أداة طلقت
ي  ميدانية تربية

ز
ي  الدراسي  الفص  ف

ي التحليىلي  اللاحثة واعتمدت 1439 /1440 العام من الثائز
المنهج الوصقز

ي 
ز
ي ف نامج عىل عينة  تل  المالحمة وبطاتة االيتلار تطبيق وتم دراستها.  والمنهج التجريت  وبعد اللدء بتطبيق الي 

 الدراسة. 

نامج الدراسة نتائج وأظهرت ي المستند  فاعلية الي 
ز
الطاللات  لدى التدريس مهارات تنمية إىل المنخ المنمومي ف

 المعلمات. 

ي 
ز
ورة منها التوصيات وضع تم نتائج اللحث ضوء وف  التعليم  وبوصفم مداي  كأحد المنمومي  اخأيذ بالمنخ ضز
ي  الفعالة اخأساليب أحد

ز
ز  التدريسية لدى المهارات تنمية ف ورة المعلمي  ز  تدريب وضز  استخدام عىل المعلمي 

ي  المنمومي  المدي 
ز
 .التدريس ف

ز  كلية الرس   الكلمات المفتاحية:  الش وايىلي  تدريب المعلمي  ي  المنخ المنمومي  أنموذج جي  برنامج تدريت 
 جامعة القصيم. 

 

 

 

 

 

]The effectiveness of a training program according to the systemic approach in 

developing teaching skills for basic education students[ 
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Abstract: 

The research aimed to study the effectiveness of training program based on Gerlach and Ely model for 

developing teaching skills of female students of basic education at Ar Rass collage. 

The study problem intended to answer the main question: 

What is the effectiveness of a training program based of systemic approach in developing teaching 

skills for the students in the light of their needs? 

To find an answers to this main question; a questionnaire was built to define skills requirements that 

students feel they need. Thereafter, a training program was built that included lessons in teaching skills 

theoretical and practical. A test and an evaluation were built and subjected to truthfulness and stability.  

The tool implemented on a sample of 30 students from basic education who enrolled in field training 

in the second semester of 1439/1440 AH. The researcher implemented the experimental methodology 

in the study. Pretests, posttests, and evaluation sheet were conducted before and after the program. 

The study results show positive effectiveness of the systematic approach in developing teaching skills 

for teacher students. 

 The study recommends using the systematic approach in instruction as one of the most effective 

methods in developing teaching skills in the education. 

KEY WORDS: Training Program, Systemic Approach Gerlash and Ely Model, Teacher 

Training, Al-Rass College, Qassim University. 

 : مقدمة

ي المنمومة
ز
ي منمومة العملية التعليمية  فهو حجر الزاوية ف

ز
ز دور المعلم ف احثون؛ التعليمية كما يجمع الل  يي 

(؛ لذا فتطوير 1996فعىل يديم تتحقق اخأهداف  وبيده مفتا  الح  لما يعرض من عقلات وصعوبات  )عدس  
م عىل تراث اخأمة وتيمها )الكندري  (  و تعد 2002مهارات المعلم من اخأمور الهامة  إذ ان المعلم حافظ وتية

شك  مهارات مواطن الغد وسلوكياتم؛ وهو من يعد تادة المستقل  )دندش  مهنة التعليم أهم المهن فالمعلم ي
ي المدرسة والذي يؤثر عىل النجا  اخأكاديىمي للطف  هو 2002

ز
(  وتد أظهرت اخأبحاث أن العام  اخأكير أهمية ف
 (Berridge,2013جودة معلم الفص   يليم عن كثب توة تائد المدرسة. )

ز فيم يقول "هيغينسن" بانم ال يمكن  ي أعىل من مستوى المعلمي 
خأي نمام تعليىمي أن يرتق 

((Higginson,1996  ؛ يجب أن يكون المدي  اخأساسي إلصال  التعليم االهتمام بتطوير مهارات المعلم
ي تمكنم من التفاع  مع جوانب المنمومة 

ويجب تزويده بالكفايات المهنية والتخصصية العلمية والثقافية الت 
ي  المطورة وتحقيق 

ي  2009( )جري  2004أهدافها )الحديتر  (. 2004( )الخطائ 

 

؛ ب  إن ك  ما يعد وينفذ من تخطيط   ز ي مستوى المعلمي 
ي اخأص  ناشئة عن تدئز

ز
لذا فإن مشكالتنا جميعا ف

ي هلاء إذا لم يوجد معلم كفؤ )ابراهيم  
ز
ز وتطوير يصب  ف  .(2003وتحسي 
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ُ
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 م ي إعداد الطالب ليكونوا مواطني 
ز
ايد التعقيد  وللمساعدة ف ز ي متطللات االتتصاد العالىمي المي   بما يلت 

ز شاركي 
ية لها )الفقعاوي   ؛ فهو المسؤول عن تكوين الموارد البرسر ز نحتاج إىل أنممة أفض  إلعداد ودعم المعلمي 

وريا 2011 ي السوق يصب  ضز
ز
دج( ان  التعليم اتخذ شكال من االتتصاد  وعندما تدي  المنافسة ف (. يقول )بي 

ز " )محاول ة عن يدمات الغي  من المنافسي  ز (  كما أشار إىل Berridge,2013ة اللحث عن توريد يدمات متمي 
ي تحصي  

ز
ي واض  ف

أهمية إعداد وتطوير مهارات المعلم التدريسية؛ اذ تشي  العديد من الدراسات وجود تدئز
ي والمهاري بسبب الطرائق التقليدية المتلعة  ودعت إىل استحدا

ز
جراء ث أساليب تعليمية وإالطالب المعرف

ي طرق التدريس" )المطرودي  
ز
(  كما أوضحت ان طرائق التدريس 2010( )الشوبكي  2002دراسات تجريبية ف

ز  وتعيق من إظهار القدرات عند الطللة وتعيق إعداد أفراد  ي المرحلة اخأساسية تعتمد النمطية والتلقي 
ز
السائدة ف

ز تادرين عىل اإلنتاج الم  (.. 1999( )الحيلة  2006تنوع والجديد )الجبوري  مفكرين ملدعي 

 أنم) 2009دية ) أبو االساسية  وترى المرحلة تدريبية فعالة لمعلىمي  برامج إعداد (2006جحجو  ) أبو ويقي  
يقوم بمهمة  ال خأنم وأكاديميا؛ مهنيا والتمكن الكفاءة من عال تدر عىل يكون أن اخأساسية بمعلم المرحلة جدير
(  وأوضحت العديد من الدراسات 2005تأسيس وإعداد جي  )محمد وحوالة   رسالة يؤدي ب  فقط التعليم 

ي التدريس مث  دراسة اللابا )
ز
 (. 2002( ودراسة المطرودي )2008أهمية المدي  المنمومي ف

ي لل
ز النمري والتطبيق  ز الجانبي  هارات موترى اللاحثة أن تطوير المهارات باستخدام منمومة متكاملة تجمع بي 

بوية  وتوظف اخأساليب والوسائ  المتنوعة؛ تؤدي إىل تنمية الكفايات التدريسية لدى الطاللات المعلمات  الي 
بشك  منمم وشام  ومتكام   وتد ايتارت اللاحثة المنخ المنمومي خأنم يعم  كوحدة لتحقيق اخأهداف  ويرى 

 قق: يح ( أن أسس التدريب ضمن المنخ المنمومي 2015الكبيسي )

 . االلمام بجميع بيانات موضوع الدرس. 1 

 التمكن من تحلي  موضوع الدرس واستخالص نتاجات التعلم فيم.  .2

ز عناض موضوع الدرس. 3   . تصميم رسومات وتخطيطات لتحديد العالتات بي 

ز مسارات النمم الحلقية وتفاعالتها.  .4  تبيي 

ي موضوع الدرس إىل مخططات ورسوم .5
ز
 .ات توض  البناء والعالتات لهذه العناضتحوي  اخأفكار ف

نامج الذي   كفاءة وفاعلية من الي 
ي الذي يعتمد إطارا أو أنموذجا نمريا للتدريب يكون أكير نامج التدريت  وإلن الي 

(  عمدت اللاحثة إىل االطالع عىل نماذج لتصميم التعليم 1994يفتقر لمث  هذا اإلطار أو اخأنموذج.  )الخطيب  
. وفق المدي الش واىلي س ولوثنيال  نموذج جي    المنمومي منها: نموذج كمب  نموذج حمدان  نموذج سي 
 (2010)الشوبكي  

ي لما یتسم بم من تنميم وترتیب  نامج التدريت  الش وايىل للتصميم التعليىمي لبناء الي  واعتمدت اللاحثة نموذج جي 
 . ي
ز النمري والتطبيق   طواتلين اعة مومجمويعرض النموذج  مناسب للخطوات إضافة إىل ربطم الجانبي 

: هي كما ف التعليىمي وتومة للمظلمنا  يىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بناء المحتوى التعلیىمي الذي يتضمن المهارات التدریسیة الالزمة لمعلمة المرحلة اخأساسية. .1

2. .  اشتقاق اخأهداف السلوكیة من المحتوى التعلیىمي

ي للطاللات/المعلمات. . التطبيق القلىلي لاليتلار وبطاتة المالحمة لتقویم ال3
 سلوك الملدئ 

اتيجيات التعلم إلج. تصميم اخأنشطة وا4 تنميم تخصيص و  -ل التعلمسائدر وومصاايتيار  -راءات وتشم  )اسي 
اتيجية(.  -ل لعمتوزي    ع مجموعات ا –المكان   وتوزي    ع الزمن لك  اسي 

ي واللعدي للطاللات /المعلمجتحديد إ-5
ات من يالل بطاتة مالحمة االداء راءات التقويم )التقویم التكویتز

 .وااليتلار اللعدي(

 (2011( )أبو حليمة 2006( )عسقول  2003تنميم التغذية الراجعة وتحلي  نتائجها. )زيتون   -6

ي العملية التعلمية من وجهة نمر أبو
ز
ي المدي  المنمومي ف

ز
الش واىلي ف الفال   يعم  توظيف نموذج جي 

 ( عىل: 2017والسعودي  )

ز الموضوعات. . بيا1  ن العالتات المنمومية بي 

ة المتعلمة الجديدة؛ مما ينىمي االستعداد للتعلم مع بيان أهمية دور 2 ة السابقة وربطها بالخي  . التمهيد الخي 

ي تصحي  مسار التعلم. 
ز
 التغذية الراجعة ف

 ل. . تهيئة بيئة مناسلة للتعلم لزيادة الدافعية واالستمتاع يالل التعلم داي  الفصو 3

 . تفعي  دور المعلم كمرشد وموجم داي  الفص  مما يزيد جودة التعليم. 4

ي مما يؤدي إىل زيادة كفاءة التعلم داي  فصول المدرسة. 5
 . تفعي  التعلم النشط والتعاوئز

ي إطار المنهج مما يزيد من جودة التعلم. 6
ز
 . إطالق تدرات وإبداعات التالميذ ف

ي من يالل الصور واخأشكال. 7
 . تنمية القدرة عىل التعبي  غي  اللفظز

 . تنمية مهارات التفكي  المنمومي واإلبداغي عند الطالب. 8

9 .  السلم التعليىمي
 . اعتماد جودة التعليم بداية من أدئز

ي عملية التعلم 
ز
ي المدي  المنمومي ف

ز
الش واىلي ف  تنميم يعم  عىلوتضيف اللاحثة أن االستناد إىل نموذج جي 

ابطة ومتكاملة وذو معتز  وبذا يكتسب الطالب  ي صور منممة ومي 
ز
محتوى المناهج بحيث يمهر المحتوى ف

ات المعرفية المختلفة والنفس حركية والوجدانية.  ات التعلمية بصورة منمومية تتمث  فيها جوانب الخي   الخي 

ي تي   وبذا يتض  أهمية النمر إىل التعليم كمنمومة متكاملة 
ابط واعتلار ك  مكون منمومة فرعية لها مكوناتها الت 

ي أن تكون عملية التطوير شاملة لك  المكونات ويسم  لها بالنمو داي  المنمومة  فتطوير التعليم 
معا ويعتز

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  ومن الدراسات السابقة المتعلقة بالمدخل المنظومي ما يلي

بية 2017والسعودي ) دراسة الفال  ي تدريس مقرر الي 
ز
ي هدفت إىل كشف أثر استخدام المنخ النمامي ف

( الت 
ي  وتكونت العينة  ي  استخدم اللاحثان المنهج شلم التجريت 

اإلسالمية عىل تحصي  طاللات الصف الثامن االبتدائ 
ود أثر الستخدام المنخ ( طاللة  أعد اللاحثان دلي   وايتلار تحصيىلي وكشفت الدراسة عن وج50من )ن= 

بية اإلسالمية   النمامي عىل تحصي  الطاللات. وأوىص اللاحثان باستخدام المنخ النمامي لتدريس مقرر الي 
بية اإلسالمية بما يتوافق مع استخدام المنخ النمامي 

 .وتصميم مناهج الي 

لتنمية بعض مهارات التفكي  ( للكشف عن أثر برنامج مستند إىل المدي  المنمومي 2016ودراسة اإلسي )
ي جامعة اخأزهر

ز
ي تخصص التعليم اخأساسي ف

ز
ي للطاللات المعلمات ف

تم بناء المحتوى وفق أنموذج  .الرياىصز
ي ك  من اإلجراء 

ز
 متوسظي درجات الطاللات المعلمات ف

ز الش وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة بي  جي 
 مالحمة لصال  اإلجراء اللعدي. القلىلي واللعدي لاليتلار التحصيىلي وللطاتة ال

( إىل بناء وحدة )علم الوراثة( استنادا إىل المدي  المنمومي وأثرها عىل ك  من 2016وهدفت دراسة حمد )
ي  تم   بغزة نحو مادة العلوم الحياتية  استخدم المنهج شلم التجريت 

التحصي  واتجاه طاللات الصف العارسر
 متوسظي درجات 68= االيتيار القصدي لعينة يللغ عددها )ن

ز ( طاللة وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق بي 
ي اإلجراء اللعدي لاليتلار التحصيىلي ومقياس االتجاه نحو 

ز
طاللات ك  من المجموعة التجريبية والضابطة ف

 العلوم لصال  المجموعة التجريبية. 

ي تنمية مهارات الت )2015هدفت دراسة أحمد )
ز
فكي  والعادات العقلية لدي لمعرفة أثر المدي  المنمومي ف

ي عىل عينة الدراسة  ي مادة الرياضيات بجمهورية مرص العربية  استخدم المنهج التجريت 
ز
تلميذ المرحلة االبتدائية ف

ي استخدمت أدوات الدراسة: برنامج تائم عىل المدي  المنمومي 84)ن=
( تلميذ وتلميذة بالصف الثالث االبتدائ 

ي مادة للمجموعة التجريبية  واستبي
ز
انان لك  من مهارات التفكي  العليا  والعادات العقلية  وايتلار تحصيىلي ف

ي التطبيق اللعدي لك  من االستبيانان 
ز
 متوسظي الدرجات ف

ز الرياضيات   وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق بي 
 .وااليتلار التحصيىلي لصال  المجموعة التجريبية

ي تدريس الدراسات االجتماعية عىل تنمية ( لمعرفة فعالية ال2014هدفت دراسة نجيب )
ز
مدي  المنمومي ف

ي عىل عينة تصدية   التحصي  لدى طالب المرحلة االعدادية بجمهورية مرص العربية  استخدم المنهج التجريت 
ي التطبيق اللعدي اليتلاري التحصي  ومواتف 

ز
 متوسظي الدرجات ف

ز وتوصلت الدراسة إىل وجود فرق بي 
 .لصال  المجموعة التجريبيةالحفاظ عىل المياه 

؛ ظهر اهتمام الدراسات بمعرفة  ي تم عرضها والمتعلقة باستخدام المدي  المنمومي
وكتعقيب عىل الدراسات الت 

ي مختلف المراح  الدراسية منها ما 
ز
ز التحصي  والمهارات ف أثر المدي  المنمومي عىل تنمية المفاهيم وتحسي 

ي مراح  التعليم الجامغي 
ز
( وحت  المرحلة 2014( والثانوي كدراسة نجيب )2016كدراسة حمد )  تم تطبيقم ف

 (. 2015اخأساسية الدنيا كدراسة أحمد )

ي عرص 
ز
بية ف وتناولت عدة مؤتمرات موضوع استخدام المدي  المنمومي  كالمؤتمر الدوىلي االول وشعاره "الي 

ز  ز جامعة الطفيلة التقنية وجامعة عي  كة بي 
ي ) العولمة" وعقد برعاية مشي 

ز
(  2008تموز 15 – 13شمس ف
ي )
ز
ي التدريس والتعليم؛ وعقد ف

ز
ي حول المدي  المنمومي ف

ي الثائز اير  11-10والمؤتمر العرئ  (  ودعت 2002في 
بية والثقافة والعلوم )اليونسكو(.   إليم المنممة العالمية للي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:  ومن الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات  التدريس ما يلي

ي تنمية مهارات تدريس التفكي  2018دراسة الكري    ع )
ز
ي ف ي هدفت إىل تياس مدى فاعلية برنامج تدريت 

( الت 
ي 
ز
ي تنمية مهارات التفكي  االبداغي لدى طاللاتهن ف

ز
اإلبداغي لدى الطاللات المعلمات تخصص رياضيات وأثره ف

ي  ذو المجموعة الواحدة المرحلة المتوسطة واستخدمت اللاحثة المنهج  فاعلية الدراسة ائجنت وأشارت التجريت 
نامج  .المقي   الي 

ي لدى 2018هدف محمود )
( إىل تحديد مهارات التدريس اإلبداغي المناسلة لممارسة معايي  التدريس الحقيق 

ي تنمية مهارات التدريس اإلبداغي المناسلة 
ز
ي ف نامج التدريت  معلىمي اللغة العربية  وكذلك الكشف عن فعالية الي 

ي وشلم لممارسة معايي  
ز الوصقز ي تدريسهم  وتد استخدم المنهجي 

ز
ي لدى معلىمي اللغة العربية ف

التدريس الحقيق 
ي تنمية مهارات التدريس اإلبداغي المناسلة لممارسة معايي  

ز
ي ف نامج التدريت  ي وتوص  إىل فعالية الي  التجريت 

 . ي
 التدريس الحقيق 

ي وأشارت النتائج ( هدف إىل دراسة مهارات التدريس لدى معلىمي 2017والشهري )
العلوم واتبع المنهج الوصقز

 إىل ان ممارسة معلىمي العلوم كانت متوسطة وظهرت فروق لمتغي  المؤه  العلىمي لصال  الدراسات العليا. 

اتيجية التدريس 2015والكلثم ) ي للطالب المعلم تائم عىل استخدام اسي  ( هدف إىل تعرف فاعلية برنامج تدريت 
ي تنمية الم

ز
بية اإلسالمية واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس  واستخدم التلادىلي ف هارات التدريسية لدى معلىمي الي 

نامج.  ي ودلت النتائج عىل فاعلية الي   اللاحث المنهج التجريت 

 بحثیة وأدوات برامج أثر الدراسات بتقصي  التدريس فقد ظهر اهتمام وكتعقيب عىل ما تم عرضم حول مهارات
ي  التدريب فاعلية التدريس وأكدت عىل هاراتم بعض اكتساب متنوعة عىل

ي  الميدائز
ز
 .التدريسية المهارات تنمية ف

ي تكوين إطار نمري مرجغي حول اللحث  وتحديد مفهومي 
ز
وتد استفادت اللاحثة من الدراسات السابقة ف

ي المناسب لللحث الحاىلي  وتحديد أد ات و المدي  المنمومي ومهارات التدريس  وايتيار التصميم التجريت 
 اللحث وأساليلم اإلحصائية المالئمة  وبيان إجراءات الدراسة من الناحية التطبيقية. 

 وأسئلتها الدراسة مشكلة

الحمت اللاحثة أن إعداد الطاللات/ المعلمات لمرحلة التعليم اخأساسي يتم نمطيا ضمن برامج اإلعداد 
ي العديد من المهارات التدريسية؛ وه

ز
ي تشي  إىل التقليدي  ولديهن تصور ف

ذ يوافق العديد من الدراسات الت 
ز 2017( والشهري )2018(  محمود )2018تصور برامج اإلعداد التقليدي للمعلم  دراسة الكري    ع ) (  وتد تبي 

 إىل 
 
ي كلية العلوم واآلداب بالرس ال يرف

ز
لللاحثة ان واتع إعداد الطاللات/المعلمات لمرحلة التعليم اخأساسي ف

 الصورة المأمولة. 

( ودراسة 2016(  دراسة اإلسي )2017دراسة ك  من الفال  والسعودي ) استجابة لتوصيات الحاىلي  اللحث وجاء
ز  وتد أكدت العديد من المؤتمرات عىل 2016حمد ) ي برامج اعداد المعلمي 

ز
( باستخدام المنخ المنمومي ف

ي   منمم  وتد هدف اللحث الحاىلي إىل أهمية إعداد وتدريب وتزويد المعلم بالمهارات التدريسية بأسلوب منهخ 
ي متكام  وفق المنخ المنمومي  استقصاء أهم احتياجات الطاللات من المهارات التدريسية وبناء برنامج تدريت 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  الدراسة مشكلة وقد تمثلت
 
 :التالي  الرئیس السؤال ف

ي يستند إىل المنخ المنمومي  فاعلية ما ي  برنامج تدريت 
ز
ي  المعلمات/لدى لطاللات التدريسية المهاراتتنمية  ف

ز
ف

ي ضوء احتياجاتهن التدريبية
ز
 تسم التعليم اخأساسي ف

 :التالیة التساؤالت  الرئیس السؤال عن تفرع

ي تسم التعليم اخأساسي  /الطاللات لدى تنمیتها المراد التدریسیة المهارات ما . 1
ز
 المعلمات ف

 عند  . 2
ً
ي  (α≤0.05)ه  يوجد فروق دالة إحصائیا

ز
 متوسظي درجات الطاللات عىل االيتلار المعرف

ز بي 
 اإلجراءين القلىلي واللعدي  لصال  اإلجراء اللعدي

ز  لمهارات التدريس بي 

ي يستند إىل المنخ المنمومي  فاعلية یوجد . ه 3 ي  الستخدام برنامج تدريت 
ز
ي  الجانب تنمیة ف

ز
 لمهارات المعرف

ي  یقیسها كما التدریس
ز
 االيتلار المعرف

  دالة فروق يوجد ه  . 4
ً
ز  (α≤ 0.05)عند  إحصائیا  مالحمة بطاتة عىل التقويمية التقديرات متوسظي  بي 

ي  للعینة التدریس لمهارات اخأداء
ز
 اللعدي اإلجراء لصال  واللعدي  القلىلي  اإلجراءين ف

ي يستند إىل المنخ المنمومي  فاعلية یوجد . ه 5 ي  الستخدام برنامج تدريت 
ز
ي  الجانب تنمیة ف

 لمهارات اخأدائ 
 اخأداء مالحمة بطاتة تقدر عىل كما التدریس

 :التالیة الفروض اعداد تم

  دالة فروق توجد 1 .
ً
ز α) 0.05 ≤ عند إحصائیا ي  عىل الطاللات درجات متوسظي  ( بي 

ز
 االيتلار المعرف

ي  التدریس لمهارات
ز
 .اللعدي اإلجراء لصال  واللعدي القلىلي  اإلجراءين ف

ي  فاعلية یوجد .2
ز
ي يستند إىل المنخ المنمومي ف ي  الجانب تنمیة الستخدام برنامج تدريت 

ز
 لمهارات المعرف

ي  یقیسها كما التدریس
ز
 .االيتلار المعرف

ز α) 0.05 ≤ عند إحصائيا دالة فروق . توجد3  اخأداء مالحمة بطاتة عىل التقویمیة التقدیرات متوسظي  ( بي 
ي اإلجراءين القلىلي  للعینة التدریس لمهارات

ز
 .اإلجراء اللعدي لصال  واللعدي ف

ي يستند إىل المنخ المنمومي  فاعلية یوجد .4 ي  الستخدام برنامج تدريت 
ز
ي  الجانب تنمیة ف

 لمهارات اخأدائ 
 .اخأداء مالحمة بطاتة تقدر عىل كما التدریس

 الدراسة أهداف

 :یلي  ما إل الدراسة هدفت

ي  التدریسیة المهارات تحدید
ي كلية العلوم /الطاللات تكتسبها أن یجب الت 

ز
ي تسم التعليم اخأساسي ف

ز
المعلمات ف

ي جامعة القصيم
ز
ي الرس ف

ز
 واآلداب ف

ي  المعلمات /للطاللات وأدائیا معرفيا التدریس مهارات تنمیة
ز
ي كلية العلوم واآلداب ف

ز
ي تسم التعليم اخأساسي ف

ز
ف

ي جامعة القصيم
ز
 الرس ف

الش  ي يستند إىل أنموذج جي  ( وايىلي بناء برنامج تدريت   )أحد نماذج المنخ المنمومي

الش وا ي المستند إىل أنموذج جي  نامج التدريت  ( يىلي دراسة فاعلية الي   )أحد نماذج المنخ المنمومي

 أهمية البحث

ي وفق المنخ المنموم لتطوير المهارات التدريسية لطاللات التعليم اخأساسي   يوفر اللحث الحاىلي برنامج تدريت 
فو  بويون عامة  ويمث  نتاجا علميا لجامعة  يستفيد منم مرسر ي وطللة الدراسات العليا والي 

التدريب الميدائز
 القصيم. 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – أيلول  – 15                                                              (   -  107 83) ص:  سادسالبحث ال –الثالث العدد  – سادسالمجلد ال

 

90 
ي                                                             عوجان          

 
ي وفق المنىح المنظومي ف  تطوير المهارات التدريسية لدى طالبات التعليم األساسي فاعلية برنامج تدريب 

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  المعاضة اللحث االتجاهات كما يواكب
ي التدریس المنمومي  المنخ باستخدام تنادي الت 

ز
ي  ف

والتدريب  ويأئ 
ز  أنمار استجابة لتوصيات العديد من المؤتمرات بتوجيم بويي 

ورة إىل الي  ي  الطللة وتدريبهم بتعلیم االهتمام ضز
ز
ف

.  ضوء المنخ  المنمومي

ي مستند إىل المنخ  نامج تدريت  ؛ مما يشجع یوفر نموذج لي  ز  المنمومي في  ز عىل المرسر بويي 
 لتأهی  دورات عقد الي 

ي  المنخ باستخدام اخأساسي  التعلیم معلىمي 
ز
 التدريب.  عملیة المنمومي ف

ب عىل الضوء يسلط ي القضاءاالحتياجات الي 
ز
ز  الناشئة الفجوة عىل وية للطالب المعلم  ويساهم ف  النمریة بي 

ي برامج والتطبیق
ز
 .المعلم إعداد ف

 يقدم مقياس لتحديد المهارات التدريسية وبطاتة مالحمة اخأداء للمهارات التدريسية. 

 البحث ومحدداته حدود

ي يستند  عىل الدراسة تقترص موضوعیة:  حدود الش وايىلي  استخدام برنامج تدريت   )أحد نماذج إىل أنموذج جي 
( لتنمیة مهارات  .العینة أفراد طاللات لدى التدریس المنخ المنمومي

ي كلية العلوم واآلداب بالرس.  الدراسة تمت :  مكانیة حدود
ز
 ف

ي  التطبیق تم :زمانیة حدود
ز
ي من الفص  ف

 1440-1439 الدراسیة السنة الثائز

نامج:  ي يتم التخطيط والتنفيذ لها بحيث منمومة شاملة متكاملة  الب 
ات الت  من اخأنشطة والمعارف والخي 

راد تعلما  لمتكوين رؤية شمولية للمهارات اعلى المعلمة تادرة البة/ طلل مما يجع  التسلسط وابرالتق اتحق
ز هذه المهارات ولعالتااكافة ل منمومة متكاملة  تتض  فيها يالرات من لمهااه ذسة هودرا ن مس تقات بي 
الش وايىلي في رلمعر االيتباواة ظلمالحااتة طبل الي )أحد نماذج المنخ  الذي يستند إىل أنموذج جي 

 ضوء احتياجاتهن التدريبية. في المنموم( 

ي تعتمد حأ مي:ظولمنل اخدلما
ية طوات منطقيفيم تتبع ذي لظم المنالتخطيط اعلى د اخأساليب التدريسية الت 

ابطة ومتكاملة  تتي  للط ن موف يدرسم ما سيدرسم  وستم مع ما ق دراما سبط برصة على رلفالب اشاملة ومي 
 (. 70: 1999ون یت)زضحة. ووامة ظة منطيل يال

رات باليبن هرورمد لمناسبة بعاعة رلسواتة دلن واإلتقات الذي يتصف باالباطلأداء ا مهارات التدريس: 
 ة.ظلمالحااتة طبل يالن موك لسلذا اهالتعليمية  ويقاس 

 عىل مسارات التعليم اخأساسي  یوزعون لجمیع الرابعة المستوى الثامن السنة طللة هم :علمالم الطالب
وط متطللات أتموا ممن للتدریب  وهم المدارس جميعا.  المساتات دراسة أنهم أنهوا للتدریب  أي الخروج ورسر

بية الميدانية   (12 1439)دلي  الي 

 منهجية البحث

ي  اللاحثة اتلعت
ي المنهج الوصقز ي  المجموعة ذو التحليىلي والمنهج التجريت  الواحدة لدراسة فاعلية برنامج تدريت 

الش وايىلي   /الطاللات لتطوير المهارات التدريسية لدى يستند إىل أحد نماذج المنخ المنمومي وهو أنموذج جي 
ي ضوء احتياجاتهن التدريبية  بحیث المعلمات

ز
ي تسم التعليم اخأساسي ف

ز
 واللعدي القلىلي  ارإجراء االيتل یتم ف

ي  نفس المجموعة.  عىل
ز
 مدى من لاليتلار للتحقق اجراء تلىلي  إىل المعلمات/الطاللات تخضع المنهج هذا وف

ي  نفسها المجموعة ثم يتم تدريب التجربة  تل  التدریسیة للمهارات اكتسابهن نامج التدريت  يتم  ثم باستخدام الي 
 نفسها.  المجموعة بعدي لاليتلار عىل اجراء
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  المستق  المتغي  
ز
ي  ف نامج التدريت   التابع: مهارات والمتغي   الدراسة  عینة بم درست الذي الدراسة: استخدام الي 

 .التدریس

ي  من الدراسة مجتمع تكون
ي عام  طاللات المستوى الثامن الالئ 

بية الميدانية يالل الفص  الثائز سجلن الي 
ي 1439-1440

ز
ي كلية العل تسم   ف

ز
 عددهن وم واالداب بالرس التابعة لجامعة القصيم  واللالغالتعليم اخأساسي ف

 طاللة.  106

االحتياجات  استلانة استطالعية أوىل الستكشاف االحتياجات  وتد تم تطبيق عينة تشكلت عينة الدراسة من
 االستلانة صدق من للتحقق الدراسة  مجتمع من طاللة 60توامها  عينة استطالعية عىل التدريس مهارات من

 استطالعية ثانية للطاللات المعلمات وعينة التدريس مهارات من التدريبية واستقصاء االحتياجات وثلاتها 
ي  وثلات االيتلار صدق لحساب

ز
ي عىل االيتلار المالحمة  وتد تم تطبيق وبطاتة المعرف

ز
 عينة عشوائية المعرف

 العينة أفراد من (5عىل ) مالحمةال تم تطبيق بطاتة كما اخأصىلي  الدراسة مجتمع من طاللة 32توامها 
 .االستطالعية

ي  من العينة عشوائيا ايتيار الميدانية حيث تم العينة ثم
بية  طاللات المستوى الثامن الالئ  سجلن الي 

ي عام 
ي 1440-1439الميدانية يالل الفص  الثائز

ز
ي كلية العلوم واآلداب بالرس  تسم   ف

ز
التعليم اخأساسي ف

 .طاللة (30العينة ) عدد طاللة  وبلغ 106 عددهن واللالغالتابعة لجامعة القصيم  

 فقرة (46من ) التدريس وتكونت االستلانة مهارات االحتياجات من اما أدوات الدراسة فاشتملت عىل استلانة
ي صورتها اخأوىل 

ز
ي صورتها النهائية شملت ثالثة44) ف

ز
( والتنفيذ 13ومهاراتم ) محاور: التخطيط ( فقرة ف

للتدرج الخماسي لليكرت  الدرجة المرتفعة  وفقا   اعدت االستلانة(13)ومهاراتم  والتقويم (18ومهاراتم )
 الكلیة عليها  والدرجة للتدريب مرتفعة من مهارات التدريس احتياجات وتدل عىل فما فوق 70%

ز  التدريبية لالحتياجات  من عينة وثلاتها بتطبيقها عىل االستلانة صدق من   وتم التحقق(44- 220)بي 
ز تم بعدها التعدي  والحذف  (60)المجتمع  عددها ز مختصي  طاللة  وتم عرض االستلانة عىل محكمي 

 مع ك  فقرة ارتلاط استقصاء إذ تم االتساق الدايىلي  صدق حساب تم واالضافة حسب ما رأوه مناسلا  كما
سون ارتلاط معام  الفقرة؛ باستخدام إليم تنتىمي  الذي المجال درجة ز  بي   الدرجة مع مجال ك  فقرات بي 
ي  الفقرة لمجال الكلیة

ز
  دالة جميعها االستلانة  وكانت ف

ً
ي جدول (0.01) داللة مستوى عند إحصائیا

ز
 . 2 كما ف
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ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
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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
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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
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ْ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
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 ( 1) جدول

 المجال مع التدريبية لإلحتياجات الفقرة ارتباط
 المجال

 

 الفقرة

 

 معامل

 االرتباط

مستتتتت    

 الداللة

 المجال

 

 الفقرة

 

 معامل

 االرتباط

مستتتتت    

 الداللة

ت                     اب                     ع  0.01 746 .0 1 التخطيط
 التنفيذ

23 0.488 0.01 

2 0.564 0.01 24 0.706 0.01 

3 0.655 0.01 25 0.672 0.01 

4 0.764 0.01 26 0.765 0.01 

5 0.654 0.01 27 0.418 0.01 

6 0.681 0.01 28 0.732 0.01 

7 0.464 0.01 29 0.762 0.01 

8 0.710 0.01 30 0.770 0.01 

9 0.664 0.01 31 0.738 0.01 

 0.01 0.464 32 التقويم 0.01 0.564 10

11 0.683 0.01 33 0.729 0.01 

12 0.765 0.01 34 0.747 0.01 

13 0.730 0.01 35 0.664 0.01 

 0.01 1 0.61 36 0.01 0.564 14 التنفيذ

15 0.655 0.01 37 0.495 0.01 

16 0.513 0.01 38 0.564 0.01 

17 0.677 0.01 39 0.779 0.01 

18 0.806 0.01 40 0.672 0.01 

19 0.748 0.01 41 0.564 0.01 

20 0.828 0.01 42 0.764 0.01 

21 0.770 0.01 43 0.555 0.01 

22 0.768 0.01 44 0.538 0.01 

 0.302= 0.01،  عند         0.233=  0.05عند   ( 74 =ح .الجدولية )د ر قيمة
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 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   

 

سون بالمجموع ارتلاط معام  لالستلانة باستخدام الكلیة الدرجة مع مجال ك  درجة ارتلاط حساب تم  بي 
ي جدول إحصائیا دالة وكانت للمجاالت الثالثة  الكىلي 

ز
 . 2كما ف

 ( 2رقم ) جدول

 الكلیة  الدرجة مع المجاالت  درجة ارتباط معامل

 

 

 

 0.302= 0.01وعند   0.233=0.05عند   ( 74 =ح.الجدولية )د ر قيمة

 عدد كرونلاخ ألفا معادلة بحساب عليها للتدرب التدريس من مهارات االحتياجات استلانة تم تياس ثلات
 (. 0.01مستوى ) عند دالة وهي  (0.960) ألفا تيمة بلغت 44= الفقرات

ي  وكان  تم اعداد
ز
ي صورتم اخأوىل ثم اصب   63االيتلار المعرف

ز
عىل  فقرة  توزعت 60فقرة ايتيار من متعدد ف

ي  االيتلار عىل المفحوص درجات وتراوحت مجاالت  الثالثة
ز
ز  النهائية صورتم ف )الدرجة >   وتعت60-0بي  ي 

ي  وعرضم االيتلار وثلات ( منخفضة وتم التأكد من صدق30
ز
ز وتم الحذف  من عدد عىل المعرف المتخصصي 
معام   الدايىلي وحساب االتساق صدق والتعدي  واالضافة بناء عىل ما رأوه مناسلا  كما تم التأكد من

ز  االرتلاط ي  االيتلار أبعاد بي 
ز
ز  دالة ارتلاطات توجد ودلت النتائج أنم لاليتلار  الكلیة الدرجة مع المعرف  بي 

 عند دالة تیم وجمیعها ( 0.985-0.671) القیم لاليتلار  وتراوحت الكلیة والدرجة بعد ك  درجة
 .0.01مستوى

 ( 3رقم ) جدول

 الكلیة  الدرجة مع المجاالت  ارتباط معامل

 

 

 

 

 

 0.449= 0.01مستوى  عند  0.349=0.05داللة مستوى عند ( = 30ح.د (الجدولية قيمة )ر

ي  االيتلار ثلات وتم حساب
ز
 كك   االيتلارلفقرات  ألفا كرونلاخ معادلة باستخدام فقرة (60النهائية ) صورتم ف

 (. 0.01مستوى ) عند دال   وهو(0.827) ألفا معام  بلغ

ي صورتها (30) من المالحمة  وتكونت بطاتة فقرات أعدت
ز
ليكرت  ثم  اخأولية وفقا للمقياس الخماسي  مهارة ف

ز  وكانت موزعة من مجموعة عىل بعد عرضها مهارة  28)اصلحت )  مجاالت  وتراوحت ثالثة عىل المتخصصي 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مجاالت االستبانة

 0.01 0.877 التخطيط

 0.01 0.976 العرض 

 0.01 0.866 التقويم

تسلسل  المجال
 الفقرات

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات

 0.01 0.671 24 24-1 التخطيط

 0.01 0.879 18 42-25 التنفيذ

 0.01 0.985 18 60-43 التقويم
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 حساب لللطاتة  تم الدايىلي  االتساق صدق ( منخفضة  وللتاكد من70( وتعتي  )الدرجة > 140-28الدرجات )
ي  تویة كما ارتلاطات الكلیة وكانت الدرجة مع ك  فقرة ارتلاط

ز
 (4رتم ) الجدول ف

 ( 4رقم ) جدول

 مع الدرجة الكلية  مجال كل درجة ارتباط معامل

مجاالت بطاقة 
 المالحظة

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات الفقراتتسلسل 

 0.01 0.971 8 8-1 التخطيط

 0.01 0.978 15 23-9 التنفيذ

 0.01 0.997 5 28-24 التقويم

 0.449=0.01داللة  مستوى عند و   0.349=0.05داللة  مستوى عند ( 30 =د.ح (قيمة )ر( الجدولية

 ألفا معام  تيمة   بلغت)28) اللطاتة كرونلاخ لفقرات ألفا معام  المالحمة باستقصاء بطاتة تم تياس ثلات
 (. 0.01مستوى ) عند دالة وهي  ( 0.984)

الش وايىل للتصميم التعليىمي  ويعرض النموذج مجموعة  ي فقد ايتارت اللاحثة أنموذج جي  نامج التدريت  ولبناء الي 
 . من الخطوات المنممة للموتف التعليىمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الش واىلي بناء المنمومة    : كان وفق مجموعة من الخطوات المتدرجة والمتتابعة  استناد إىل نموذج جي 

نامج المنمومي الالزمة لمعلمة  ي الي 
ز
ي وضحتها استلانة االحتياجات والمراد وضعها ف

بيان المهارات والمعارف الت 
بذا يتلار وبطاتة مالحمة و المرحلة اخأساسية  واشتقاق وصياغة اخأهداف السلوكیة  اإلجراء القلىلي لك  من اال 

ي للطاللات/المعلمات  وتحديد ا
اتيجيات التعلم  تنة طخأنشراءات واإلجيتم تقویم السلوك الملدئ  ميم واسي 
م  داء ويشخأراءات تقويم اجدر ووسائ  التعلم  وإمصان وتنميم المكان وتحديد مزلمجموعات العم   توزي    ع ا

ي واللعدي للطالل
ات /المعلمات من يالل بطاتة المالحمة وااليتلار التحصيىلي  التقویم القلىلي والتكویتز

ز  واستخالص التغذية الراجعة وتحلي  النتائج  وتم عرض المخطط المفاهيىمي عىل مجموعة من المحكمي 
 وااليذ بآرئهم من تعدي  وحذف وإضافة . 

استطالعية  عىل عينة1439/ 5/ 7يوم االحد  التدريبية االحتياجات استلانة اما إجراءات الدراسة فقد تم تطبيق
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ز
 وثلات صدق من للتحقق المالحمة وبطاتة المعرف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  درس للدرس  واتلها لتحضي   السلوكية المناسلة اخأهداف لصياغة
ومع انخفاض الدرجة اال  مما تدرس تطبيق 

 .انها نسلة احتياج ال باس بم

 (5جدول )

ي  المتوسط ي  الوزنالمعياري و  واالنحراف الحساب   التخطيط مجال لمهارات الحتياجات التدريبية النسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب

 االحتياجات

 رقم

 المهارة

المتوسط  المهارات
ي   الحساب 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
ي   النسب 

 81.1 0.893 4.05 .السلوكية األهداف صاغة 5 1

 79.5 1.070 3.97 .درس خطة اعداد 12 2

 78.4 0.990 3.92 الدرس.  محتوى تحليل 2 3

 77.6 0.966 3.88 فصلية متكاملة.  خطة إعداد 6 4

 السابقة المتطلبات تحديد 1 5
 .للدرس

3.87 0.929 77.4 

ي عنددددا   بي   الهدددددف الربط 4 6
ن
وبدددداف

 .الخطة
3.87 1.100 77.4 

 األهداف مجاالت  تميب    3 7
 السلوكية

3.83 1.112 76.6 

 76.1 0.938 3.80 .المناسبة التهيئة اختيار 11 8

 75.8 1.075 3.79 التدريس.  اجراءات ترتيب 7 9

 73.2 1.078 3.66 المناسبة التقويم وسائل اختيار 9 10

 70.8 0.958 3.54 المناسبة  طريقة اختيار 8 11

لددديدددددددة الدددواجدددبدددددددات تدددحدددددددديدددددددد 10 12  الدددمدددب  
ي  المعززة

 .للتعلم الصف 
3.50 1.137 70.0 

ي  درس تدددح ددددددددددددددددب   13 13
 لدددكدددددددل تدددطددد ددديدددفن

 مما مبحث

 .تدرس

3.38 1.395 67.6 
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ي  كما ان الوزن ي  العينة الستجابة النست 
ز
ز  التدريبية تراوحت استبيان االحتياجات عىل التنفيذ مجال ف  - 65.3) بي 

ها انخفاضا لمهارة" إعطاء التعليمية"  للمادة ومثي   ( أعالها لمهارة "عرض مبسط82.6 الفرصة  واكير
ي الجدول ) والتساؤل"  وهي  االستفسار

ز
 .( وجميعها تمهر احتياج6مرتلة تنازليا كما ف

  (6) جدول

 التنفيذ مجال لمهارات التدريبية لإلحتياجات النسبية المعيارية واألوزان واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 ترتيب

 االحتياجات

 رقم

 المهارة

الدمدتوسدددددددددددددددط  المهارات
ي   الحساب 

االندددددددددددحدددددددددددراف 
 المعياري

ي   الوزن النسب 

عرض  16 1  
 مبسط
 للمادة ومثب  

  التعليمية

4.13 0.885 82.6 

الربط بي    14 2
ات  الخب 
 السابقة
 والالحقة

4.12 0.894 82.4 

 استخدام 2 3
 لغة
  صحيحة

4.11 0.858 82.1 

 الصفية إدارة 13 4
 بفاعلية

4.08 0.829 81.6 

 اشكال تنويددددع 1 5
 االتصال
ي 
 الصف 

3.97 0.993 79.5 

عرض  8 6
 مشوق
 الدرس 

3.96 1.026 79.2 

 حسن ختم  3 7
 الدرس

3.96 1.113 79.2 

 الوقت ادارة 9 8
 متوازن بشكل

3.93 1.087 78.7 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ها اخأتران بية الطللات بدء تل  وغي   .الميدانية بالي 

ي  السؤال عن لإلجابة
 
  دالة فروق توجد ه ":الثاب

ً
ز  (α ≤ 0.05) عند إحصائیا  الطاللات درجات متوسظي  بي 

ي  االيتلار عىل
ز
ي اإلجراءين القلىلي واللعدي  التدريس لمهارات المعرف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التالية:  الفرضية صياغة تم السؤال هذا عن ولإلجابة

  دالة فروق توجد 
ً
ز  (α ≤ 0.05)عند  إحصائیا ي  االيتلار عىل الطاللات درجات متوسظي  بي 

ز
 لمهارات المعرف

ي  التدريس
ز
 اللعدي".  اإلجراء واللعدي  لصال  القلىلي  اإلجراءين ف

ز  بالمقارنة اللاحثة تامت الفرضية هذه من للتحقق  االيتلار ( عىل30 =)ن الطاللات درجات متوسظي  بي 
ي 
ز
ي  التدريس لمهارات المعرف

ز
ز  )ت( ايتلار باستخدام واللعدي  القلىلي  اإلجراءين ف  درجات متوسطات للفروق بي 

ز  ز  عينتي  ي  كما مرتلطتي 
ز
  (8الجدول ) ف

 ( 8جدول )

ي  عل الطالبات درجات متوسطي  بي    الفرق
 
ي اإلجراءين لمهارات االختبار المعرف

 
 والبعدي  القبلي  التدريس ف

ي 
 
 متوسط االختبار العدد المعرف

 الدرجات

 االنحراف

 المعياري

 

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.01 3.39 1.660 11.36 قبلي  30 التخطیط

 3.781 14.00 بعدي

 0.01 8.16 2.168 9.04 قبلي  30 التنفیذ

 3.088 14.86 بعدي

 0.01 7.88 2.250 13.61 قبلي  30 التقویم

 3.316 19.57 بعدي

 الدرجة
 الكلیة
 لالختبار

 0.01 7.44 4.18 34.00 قبلي  30

 9.442 48.43 بعدي

 2.77=0.01داللة  مستوى عند 2.05=0.05داللة مستوى عند (26 =حرية درجات (قيمة )ت( الجدولية

ز  ز متوسط   0.01مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنم (8) الجدول من یتبي   الطاللات درجات بي 
ي  االيتلار عىل

ز
ي  التدریس لمهارات المعرف

ز
 .اللعدي اإلجراء لصال واللعدي  القلىلي  اإلجراءين ف

نامج المستند عىل المنخ فاعلية یوجد ه  "الثالث:  السؤال عن لإلجابة ي  المنمومي  للي 
ز
 الجانب تنمیة ف

ي لمهارات
ز
ي  یقیسها كما التدریس المعرف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نامج المستند عىل المنخ فاعلية یوجد التالية:  الفرضية صیاغة تم السؤال عن لإلجابة ي  المنمومي  للي 
ز
 تنمیة ف

ي 
ز
ي  االيتلار یقیسها كما التدریس لمهارات الجانب المعرف

ز
 .المعرف

ي  فاعلية من وللتحقق
ز
نامج ف ي  الجانب تنمیة الي 

ز
 التأثي   حجم العینة  تم حساب لدى التدریس لمهارات المعرف

 إیتا.  معام  مرب  ع باستخدام

 :یلي  كما التأثب   حجم مستویات الباحثة اعتمدت وقد

 حجم التاثب   االداة

 إیتا معامل مربددع

 

 ك ب   متوسط صغب  

0.01 0.07 0.14 

نامج كان باستخدام التدريس تأثي   حجم أن واتض    الي 
ً
ا  الكلیة الدرجة وعىل المعرفیة الجوانب جمیع عىل كبي 

ي  لاليتلار
ز
ي جدول ) لدى المعرف

ز
 (9العینة كما ف

 ( 9) جدول

ي  الجانب عل التأثب   إیتا وحجم معامل ومربددع )ت( قیمة
 
  المعرف

ي  االختبار
 
 حجم التاثب   إیتا معامل مربددع  قيمة )ت( المعرف

 ك ب   0.31 3.39 التخطيط

 ك ب   0.72 8.16 التنفيذ

 ك ب   0.70 7.88 التقويم

الدرجة الكلية 
ي 
 
 لالختبار المعرف

 ك ب   0.68 7.44

  دالة فروق ه  توجد  :الرابع السؤال عن لإلجابة
ً
ز  (α ≤ 0.05)عند  إحصائیا التقويمية  التقديرات متوسظي  بي 

ي  العینة خأفراد التدریس لمهارات اخأداء بطاتة مالحمة عىل
ز
 اللعدي اإلجراء لصال  واللعدي  القلىلي  اإلجراءين ف

 التالية:  الفرضية صياغة السؤال تم عل لإلجابة

  دالة فروق توجد
ً
ز  (α ≤ 0.05)عند  إحصائیا ي  المالحمة بطاتة التقديرات التقويمية عىلمتوسظي  بي 

ز
اإلجراءين  ف

 .اللعدي اإلجراء لصال  واللعدي القلىلي 

ز  بالمقارنة اللاحثة تامت الفرضية من للتحقق  لمجموعة بطاتة المالحمة التقديرات التقويمية عىل متوسظي  بي 
ي  (30 =الطاللات )ن

ز
ز  للفروق )ت( ايتلار واللعدي  باستخدام القلىلي  اإلجراءين ف ز  درجات متوسطات بي   عینتي 

ز  ز  كما وذلك مرتلطتي   (10الجدول ) یبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( 10الجدول )

ي  المالحظة عل بطاقة التقديرات متوسطي  بي    الفرق
 
 والبعدي القبلي  اإلجراءين ف

 بطاقة
 مالحظة
 األداء

 متوسط اإلجراء العدد

 الدرجات

 اإلنحراف

 المعیاري

 قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.01 30.08 4.524 36.39 قبلي  30 التخطيط

 3.833 70.11 بعدي

 0.01 26.52 2.861 20.04 قبلي  30 التنفيذ

 1.795 36.96 بعدي

 0.01 28.56 1.982 12.32 قبلي  30 التقويم

 0.900 24.07 بعدي

الددددددددددرجدددددددددة 
الدددددددكدددددددلددددددديدددددددة 
 لألداء

 0.01 33.24 8.365 68.75 قبلي  30

 5.352 131.14 بعدي

 2.77=0.01داللة  مستوى عند 2.05=0.05داللة مستوى عند (26 =حرية درجات ()ت( الجدولية قيمة

ز  ز   0.01 مستوى عند إحصائیا دالة فروق توجد أنم (10) الجدول من یتبي   بطاتة عىل متوسط الدرجات بي 
ي  المالحمة
ز
ي  تحسن حدوث إىل يشي   اللعدي  مما اإلجراء لصال  اللعدي واإلجراء القلىلي  اإلجراء ف

ز
 طاللات أداء ف

نامج  استخدام بعد العينة نامج فاعلية هناك أن أي الي  ي  المنمومي  للي 
ز
 اخأدائية لمهارات الجوانب تنمية ف

 .العينة لدى التدريس

 :الخامس السؤال عن لإلجابة

نامج المستند عىل المنخ فاعلية يوجد ه " ي  المنمومي  للي 
ز
ي  الجانب تنمية ف

 تقدر كما التدريس لمهارات اخأدائ 
 "اخأداء مالحمة عىل بطاتة

 :التالية الفرضية صياغة تم السؤال هذا عن ولإلجابة

نامج المستند عىل المنخ فاعلية يوجد" ي  المنمومي  للي 
ز
ي  الجانب تنمية ف

عىل  تقدر التدريس كما لمهارات اخأدائ 
 ".اخأداء مالحمة بطاتة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  فاعلية من للتحقق
ز
نامج ف حجم التأثي  باستخدام مرب  ع إیتا   حساب تم العينة  لدى التدريس مهارات تنمية الي 

ي الجدول )
ز
 :(11كما ف

 ( 11جدول )

ي  الجانب عل التأثب   وحجم إیتا  معامل ومربددع )ت( قيمة
 
 للطالبات األداب

بطاقة مالحظة 
 االداء

 حجم ك ب   إیتا معامل )ت( قيمة

 ك ب   0.97 30.08 مهارات التخطيط

 ك ب   0.96 26.52 التنفيذمهارات 

 ك ب   0.97 28.56 مهارات التقويم

 ك ب   0.98 33.24 مالحظة األداء ككل

ة إيتا معام  مرب  ع تيم كانت ز ) وتراوحت كبي  ز 0.98 - 0.96بي   لجمیع المهارات تأثي   وجود حجم أن ( مما يبي 
ي تنمية لمحتوى المالحمة بطاتة عىل

ز
نامج ف  .العینة لدى التدريس مهارات الي 

 :الدراسة نتائج

ز  إحصائیا دالة فروق يوجد . 1 ي  االيتلار عىل الطاللات درجات متوسظي  بي 
ز
ز  لمهارات التدریس المعرف  بي 

 .اللعدي اإلجراء لصال  واللعدي  القلىلي  اإلجراءين

ي  أثر . یوجد2 ي  المنمومي  للمدي  ایجائ 
ز
ي  الجانب تنمیة ف

ز
 االيتلاریقیسها  كما التدریس لمهارات المعرف

ي 
ز
 .المعرف

ز  إحصائیا دالة فروق . يوجد3  لمهارات التدریس اخأداء مالحمة بطاتة عىل التقویمیة التقدیرات متوسظي  بي 
ي  للعینة
ز
 .اللعدي اإلجراء لصال  واللعدي  القلىلي  اإلجراءين ف

ي  أثر یوجد . 4 ي  المنمومي  المدي  الستخدم ایجائ 
ز
ي  الجانب تنمیة ف

 عىل كما تقدر التدریس لمهارات اخأدائ 
 .اخأداء مالحمة بطاتة

 وأدائیا لدى معرفیا التدریس مهارات تنمیة إىل أدى المنمومي  المدي  استخدام أن عىل الدراسة نتائج دلت
التالية: دراسة  الدراسات من ك  نتائج اللحث مع تخصص التعليم اخأساسي  وتتفق المعلمات/الطاللات
(  2016  دراسة حمد )(2016)(  اإلسي 2017(  الفال  والسعودي )2018(  محمود )2018الكري    ع )

 . )2015دراسة أحمد )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  المنظومي  المدخل استخدام فاعلیة تفش الباحثة
 
 :التدریسية لما يلي  المهارات تنمیة ف

نامج محتوى . نفذ1 ي  الي  ي  متسلس  بشك  التدریت 
 .التفاع  معها الطاللات عىل سه  مما ومنطق 

نامج . اشتم  محتوى2 ي  الي   الممارسة من الطاللات مكن مما المصاحلة اخأنشطة من العدید عىل التدریت 
 .للمهارات العملیة

نامج الفرصة3  إىل االنتقال تل  منها والتمكن مهارة أي وممارسة لفهم للطاللة الكافیة . من  محتوى الي 
 .أيرى مهارة

ي  العمىلي  بالجانب للمهارات النمري الجانب ط. رب4
 .اخأدائ 

 الدراسة توصیات

ز  بوية المقررات تضمي   وتوظیف طبیقیم.  وتفعي  المنمومي  المدي  كافة بالكلیات الي 

ي  المنمومي  المدي  استخدام
ز
بیة لطللة التدریبیة االحتیاجات تحدید ف بیة بكلیات الميدانية الي   .الي 

 .اخأيرى التخصصات طللة عىل الحالیة للدراسة مماثلة اجراء دراسة

 : المراجع

اق. )
ة
ان: دار الفكر   2003إبراهيم  محمد علدالرز ي ضوء معايي  الجودة الشاملة عمة

ز
م(. منمومة تكوين المعلم ف

 (. 1)ط

ي تنمية مه ارات التفكي ر والع ادات العقلي ة ل دي  2015أحمد  وائ . )
ز
ي ذ تالمم(. فاعلية المدي  المنمومي ف

 الحلق ة االبتدائي ة  رس الة دكت وراه غي ر منش ورة  مرص: جامع ة الق اهرة. 

ي ضوء المدي  المنمومي لتنمية بعض  2016اإلسي  هنادي جمال إسماعي . )
ز
م(. فعالية برنامج مقي   ف

ي جامعة اخأزهر بغزة  
ز
ي لدى الطاللات المعلمات تخصص تعليم أساسي ف

الة ماجستي   رسمهارات التفكي  الرياىصز
 غزة: جامعة االزهر. 

. ) اللابا    بها العلمیة واالحتفاظ المفاهیم لتنمیة المنمومي  المدي  باستخدام محوسب م(. برنامج 2008سامي
 .اإلسالمیة منشورة  غزة: الجامعة غي   ماجستي   العارسر  رسالة الصف لدى طللة

بية برنامج لتطوير مقي   م(. تصور 2006محمد. ) وحمدان  يحت   جحجو   أبو  العملية لطللة تعليم الي 
ي  اخأساسية المرحلة

ز
ي  اخأتص  دراسات جامعة ف

ز
 . 34( ص 114 التدريس  دار رس: مرص )عدد وطرق المناهج ف

ي  م(. أثر 2009) علاس.  جري  يضي   ي  المنخ انموذج 
الش  المنمومة (. ل)جي  ي  ل)روبرتس( والعنقودي آیىلي

ز
 ف

ي الم التحصی  والتفضی 
زة
غي  منشورة  بغداد: كلية  دكتوراه  االجتماعیة  أطروحة المواد تدریس أصول لمادة عرف

بیة   جامعة  بغداد.  الي 

ي  إحسان عمر محمد سعيد. )
بية اإلسالمية لطللة  2004الحديتر م(. بناء برنامج لمادة طرائق تدريس فروع الي 

بية اإلسالمية  ز لها  أطروحة دكتوراه  بغداد:  أتسام طرائق تدريس القرآن الكريم والي  ي ضوء حاجات المدرسي 
ز
ف

بية  ابن رشد  جامعة بغداد.   كلية الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة للنرسر والتوزي    ع 1م(. التصميم التعليىمي نمرية وممارسة )ط 1999الحيلة  محمد محمود. ) ( اخأردن: دار المسي 
ان ص   . 56والطلاعة  عمة

ي  المنمومي  المدي  توظیف م(. أثر 2010محمود. ) الشوبكي  فداء
ز
 اللرصي ومهارات التفكي   المفاهیم تنمیة ف

یاء ز بیة  غي   ماجستي   عرسر  رسالة الحادي الصف طاللات لدى بالفي   .اإلسالمیة الجامعة منشورة  غزة: كلیة الي 

ي المرحلة المتوسطة   2017الشهري  علد هللا بن زاهر. )
ز
ي لدى معلىمي العلوم ف

م(. تقويم مهارات التدريس البنائ 
بوية والنفسية   95-77( ص ص 6)1مجلة العلوم الي 

ز ) ال )ط 1996عدس  علد الرحميز ال والتدريس الفعة . 1م(. المعلم الفعة ان: دار الفكر للطلاعة والنرسر  ( عمة

ي ملحث  2017الفال   نجا  صلخي  السعودي  يالد عطية. )
ز
م(. أثر التدريس باستخدام المنخ النمامي ف

ي 
ز
بية اإلسالمية ف بوية  الي  ي اخأردن  دراسات العلوم الي 

ز
( 4) 44التحصي  لدى طاللات الصف الثامن اخأساسي ف

 . 9ملحق 

بية برامج م(. تقويم 2011الفقعاوي  أحالم محمد إبراهيم. )  بكليات التعليم اخأساسي  معلم إلعداد العملية الي 
بية ي  الي 
ز
: ك غزة  تطاع جامعات ف ز بیة  جامعةرسالة ماجستي   غي  منشورة  فلسطي   اخأزهر  غزة.  لية الي 

ي التعليم والتعلم استنلاطم من القران الكريم.  2015الكبيسي  علد الواحد حميد. )
ز
م(. التفكي  النمامي توظيفم ف

 .( اخأردن: مركز دي بونو لتعليم التفكي   عمان2)ط 

ي  2018الكري    ع  منال بنت محمد بن علد الكريم. ) ي تنمية مهارات تدريس م(. فاعلية برنامج تدريت 
ز
مقي   ف

ي المرحلة المتوسطة  مجلة اللحث 
ز
التفكي  اإلبداغي للطاللات المعلمات وعالتتم بتنمية مهاراتم لطاللاتهن ف

بية  ) ي الي 
ز
 . 298-272( ص ص19العلىمي ف

https://jsre.journals.ekb.eg/article_28346_6b83352f8076fd17238f17f87a85805d.pdf 

( . ي
ي تنمية  2015الكلثم  حمد بن مرىصز

ز
اتيجية التدريس التلادىلي ف

ي تائم عىل اسي  م(. فاعلية برنامج تدريت 
بية اإلسالمية  الم بوية الدولية المتالمهارات التدريسية واالتجاه نحنو مهنة التدريس لمواد الي  خصصة  جلة الي 

 138-106(  ص ص1)4

http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_07_01_04_2015.pdf 

بوية  2002الكندري  جاسم يوسف. ) م(. إعداد المعلم بجامعة الكويت: الواتع والمأمول  مجلة العلوم الي 
ة  جامعة الكويت )  . 220-171  ص ص3(3والنفسية

. ) حوالة  مصطقز  محمد   .الفكر عمان  اخأردن: دار (1 وتدريلم )ط تنميتم المعلم إعداد .م( 2005سهي 

تنمية مهارات التدريس اإلبداغي المناسلة لممارسة معايي  التدريس  .م( 2018محمود  علد الرازق مختار. )
 
 
ي لدى معلىمي الل

بوية  غةالحقيق  ي العلوم الي 
ز
 . 281-235(  ص ص ص2)1العربية  المجلة الدولية لللحوث ف

281.pdf-n2_235-v1-http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol1No2Y2018/ijres_2018 

https://jsre.journals.ekb.eg/article_28346_6b83352f8076fd17238f17f87a85805d.pdf
http://www.iijoe.org/v4/IIJOE_07_01_04_2015.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/FC/ERIjres/IjresVol1No2Y2018/ijres_2018-v1-n2_235-281.pdf
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بوي اإلعداد برنامج تقويم م(.  2002) يالد.  المطرودي  بية لمعلىمي  الي  ي كليات اإلسالمية الي 
ز
ز  ف  المعلمي 
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