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ي والمالكي                ي لدى طالبات الثانوية                          الحرن 
ح لتعزيز االنتماء الوطن  ي مقتر

 
ون  بجدة 57فعالية برنامج الكتر
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لدى طالبات الثانوية 
ح لتعزيز االنتماء الوطن  ي مقتر

 
ون  بجدة[ 57]فعالية برنامج الكتر

ي بقيادة الطالبة
ي بالمؤتمر العلىمي الثائز

 بحث مشارك عىل المستوى الوطتز

 

] ي ووجدان غرم هللا المالكي  : رازان عبد المحسن الحرن 
 ]إعداد الطالبتي  

اف [األستاذة:  ]إشر ي
 عزة سالم الجهن 

ية/ ماجستت  تقنيات تعليم[]بك    الوريوس لغة انجلت  

 

 ملخص الدراسة: 

, األمر الذي يتطلب تعزيزه وتقويته. ويستلزم  ي
ي ظهور مشكلت تتعلق باالنتماء الوطتز

ز
تنحرص مشكلة البحث ف

ي لدى طالبات 
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ح ف ي  مقي 

وئز لثانوية اذلك اإلجابة عىل هذا التساؤل: ما فاعلية برنامج إلكي 
ي لدى الطلب, ألنهم نواة المجتمع , وقدم البحث  57

ي مدينة جدة؟ وي  هدف البحث إىل تعزيز االنتماء الوطتز
ز
ف

ي لدى طالبات الثانوية 
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ح ف ي مقي 

وئز ي جدة, وفروض البحث كالتاىلي األول:  57برنامج الكي 
ز
ف

ي 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ز
ز متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ف ( بي 

ي ينص عىل: توجد فروق ذات 
ي القبىلي والبعدي لصالح االختبار البعدي . والفرض الثائز

 
االختبار التحصيىلي الورف

ي 0,05داللة إحصائية عند مستوى )
ز
ي المجموعة التجريبية والضابطة ف

ز
ز متوسطي درجات الطالبات ف ( بي 

ي تجربة فعالية برنامج االختبار البعدي 
ز
ي ف لصالح المجموعة  التجريبية. وقد اتبع البحث المنهج الشبة التجريت 
ي لدى الطلب, وتكون مجتمع البحث من طالبات الثانوية 

ي تعزيز االنتماء الوطتز
ز
ح ف بجدة, وتم اختيار  57مقي 

ي قبىلي وبعدي
 
ة والضابطة ,و للعينة التجريبي عينات البحث بطريقة عشوائية, وكما تم عمل اختبار تحصيىلي ورف

ح )ادمودو( عىل العينة التجريبية أما العينة الضابطة اتبعت التعليم التقليدي,  ي مقي 
وئز تم تطبيق برنامج الكي 

وتطبيق اختبار )ت( للعينات المرتبطة والمستقلة, وتوصل   Spssوبعد جمع النتائج وحسابها باستخدام برنامج 
نامج  ي لدى الطالبات, حيث كثي  من الطالبات تغي  البحث إىل: أن الي 

ي يساعد عىل تعزيز االنتماء الوطتز
وئز االلكي 

 مفهوم انتمائهم للوطن وتعزز لألفضل. 

.   مصطلحات الدراسة:  ي
، تعزيز االنتماء الوطتز ي

وئز  برنامج الكي 

 مقدمةال

لمحافظة عىل ممتلكاته أمر يعتي  الوطن نعمة عظيمة, ينعم هللا بها األفراد والجماعات, فالحرص عليه وا
ي كل 

ز
ي ضوئه معالم المستقبل الذي سيعيش عليه مواطنيه, لذلك كان جل اهتمام أفراده ف

ز
وري, تحدد ف ضز

ي به والوصول إىل جيل واغي قادر عىل رفع مستوى وطنه, ليواكب 
 
الجماعات البحث عن كل ما يمكن للرف

 جب التعاون لما فيه معلمة لخدمة الوطن.   تطورات العالم, ولكي ينعم الجميع بوطن آمن معطاء و 
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ون  بجدة 57فعالية برنامج الكتر
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

, حيث تعد تنمية المواطنة لدى  ي
ولعل من أبرز ما يحتاجه الوطن هو السغي الدؤوب لتعزيز االنتماء الوطتز

ي للوطن يمجد عىل 
ين, وحيث أن التقدم الحقيق  الطلب من أهم سبل مواجه تحديات القرن الواحد والعرسر

 , ز ي صنع عقول وسواعد المواطني 
ز
ة األساسية للمشاركة اإليجابية والفعالة ف ز ي يعد الركي 

فإن تعزيز االنتماء الوطتز
ي ,   (. 2008التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسة للوطن )الكثي 

، وهي  ز إن المواطنة هي جملة من القيم اإلنسانية, نشأت منذ القدم بغية خلق االنتماء لدى الفرد نحو كيان معي 
ها من المؤسسات  أداء واجبات محددة, وهي مفتاح لك ل م ن الحرية الشخصية، والمسئولية تجاه الدولة وغي 
ز  ي شغلت, وما ت زال ت شغل العديد من علماء .والمواطني 

ويعتي  موضوع المواطنة من الموضوعات الهامة الت 
عالم من اهتمام بمسألة نرسر االجتماع والسياسة، ومما ساعد عىل المزيد من االهتمام بهذا األمر م ا يبديه ال

ي 
ي العالم والدعوة إىل العولمة من جه ة، ومن جهة أخرى موجة العنف والرصاعات الدموية, الت 

ز
الديمقراطية ف

ز دوله وأخرى  ز أبناء الوطن الواحد، وتارة ب ي  اجتاح ت بق اع م ن الع الم والقائمة عىل العرق أو المذهب أو الدين بي 
ها  عل ى مصالح أو معتقدات  (. 2005طايع،(أو غي 

ي معارف 
ز
إن المواطنة قضية اجتماعية تربط الفرد بدولته وبيئته ومجتمعه. لذا يجب أن تنم و المواطنة ف

ي وجدانه حت  ت صبح ج زء من كيان المجتمع االجتماغي 
ز
ي سلوكه وتتعمق ف

ز
ز وخاصة الطلب وتتجسد ف المواطني 

, ي والسياسي والعقائدي. )الصغي 
 (. 2009والقانوئز

ي الفاضل, الذي   ي تنمية قيم المواطنة, فهو يجسد القدوة الحسنة أمام الطلب, ويظهر بدور المرئ 
ز
للمعلم دور ف

م ذاتهم، ويعطف عل يهم,  ي شخصيته تلك القيم, بل والبد أن يكون علقة ودية مع طلبه, ويحي 
ز
تتجسد ف

م آرائهم, ويتقبلها, حت  يستطيع أن  ي تنمية االنتم اء ف ي نفوس الطويتلمس مشكلتهم, ويحي 
ز
لب نحو يساهم ف

, ي )الصغي 
 (. 2009المدرسة, والذي بدوره يشكل أساس االنتماء الوطتز

ي نفسهم الحب والعطاء والحماسة لتطوير وطنهم 
ز
أن تطبيق  التنمية الوطنية وتطويرها لدى الطلب تبعث ف
,  وعند تطوير وطنهم ينهض ويعملون عىل تسخي  طاقاتهم البدنية والعقلية والمالية فد اء لوطنهم الغاىلي

ي الجماعات الضالة, وبذلك 
, وتقل الحروب والمشاكل السياسية واالقتصادية والطائفية, وتختقز ي

المجتمع, ويرتق 
ز إن التنمية الوطنية لدى الطلب يحل الكثي  من مشاكل العرص عىل المدى البعيد.   يتبي 

ي إطارها أهداف إن كل مجتمع من المجتمعات المحلية  
ز
ي تتشكل ف

لديه مجموعة من المعايي  الثقافي ة الت 
ي أن يتخطاها الطلب 

ي ال ينبغز
الطلب  وتطلعاتهم بل وشخصياتهم، ذلك أن كل مجتمع محل ي يرسم الحدود الت 

ي تأسيس نسق من 
ز
 ف
ً
 مهما

ً
عندما يتصورون أدواره م ومكان تهم ف ي المجتمع. ويلعب المجتمع المحىلي دورا

وعىل ذلك فإن دراسة  قناعات لدى الشباب فيم ا يتعلق بعالمهم االجتماغي ومكانهم الحاىلي والمستقبىلي فيه,ال
تب عىل ما لدى  ي الح سبان األط ر الت ي يرسمها المجتمع ألعضائه ونتائج ما يي 

ز
ي أن تأخذ ف

مشكلت الطلب ينبغز
ث بتحديد الملمح العامة لمشكلت الطلب فهناك وال بد أن تبدأ األبحا . الشباب من تطلعات ال يمكن بلوغها

ي ال ذي 
ز
ي مجال التعليم وأخرى خاصة أنماط السلوك االنحراف

ز
مشكلت تتعلق بإخف اقهم ف ي تحقيق إنجازات ف

 , ي اكتسبوها.)الصغي 
ابية الت   ( 2009يشيع بينهم القيم االغي 

ي كبي  
ي هذا العرص الذي احدث جيل تقتز

ز
 للتقدم الهائل ف

ً
بية والتونظرا ي الي 

ز
عليم,   فقد تم استخدام الحاسوب ف

والن الوطن يحتاج أالن إىل نشأ ذو تربية عالية فقد قدم الحاسوب برامج تعليمية وتربويه هادفة, تساعد الطلب 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وتعزيز  ي تحسي 
ز
امج التعليمية ف تهم التعليمية, وقد بنيت أبحاث عدة عىل مدى فاعلية الي  ز مسي  ي تحسي 

ز
ف

, مفاهيم ترب ي
, 2011وية وتعليمية مثل) الجهتز ي , 2010( )الحرئ  ي

, 2011( , ) فطائز ي
 (.  2011( و)العريقز

ورة تطبيق برامج تعليمية, ولقد اختارت الباحثتان برنامج  الذي  Edmodoومن هذا المنطلق ترى الباحثتان ضز
ز  ز بكونه برنامج خاص للمعلمي  , والذي يتمي  ي

ز وطلبقد يساعد عىل تعزيز االنتماء الوطتز بويي 
قدم بيئة والي 

ُ
هم, وت

ونية, تفيد الطالب وتشجعه عىل الحصول عىل المزيد من التعلم.   تعليمية الكي 

وألن الوطن قدم الكثي  لمواطنيه فهو يحتاج إىل ما يدعم ويشجع ويعزز مفهوم االنتماء له,وقد يساعد برنامج  
ي لدى الطلب. كهذا عىل تع

 زيز االنتماء الوطتز

 ث: مشكلة البح

ي لدى 
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ة قد تخل ف ة األخي 

ي الفي 
ز
ي أن هناك  مشكلت ظهرت ف

ز
تنحرص مشكلة البحث ف

ي نفوس 
ز
طلب المدارس والجامعات الذين هم نواة المجتمع, وإن لم يتم تدارك الوضع وتعزبز الوطنية ف

ز بشت  الطرق, فقد يودي إىل أثار سلبية عىل الوطن األمر ال ديدة ذي يستدغي تطبيق طرق حديثة وجالمواطني 
ي 
ح لتعزيز االنتماء الوطتز ي مقي 

وئز لتنميته, ولعلج هذه المشكلة سوف تقوم الباحثتان بتقصي فاعلية برنامج الكي 
 سنة.   18 -16لدى طلب الفئة العمرية من 

ي تعزي
ز
ح ف ي  مقي 

وئز ي لدى طالبات ز االنتماء الوطويستلزم ذلك اإلجابة التساؤل الرئيسي : ما فاعلية برنامج إلكي 
تز

 ؟ 57الثانوية 

 الفرضيات: 

 : ز ز التاليتي   يتناول البحث التحقق من الفرضيتي 

 الفرض األول: 

ي 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) . 1
ز
ز متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ف ( بي 

ي القبىلي والبعدي لصالح االختب
 
 ار البعدي. االختبار التحصيىلي الورف

ي : 
 
 الفرض الثان

ي المجموعة التجريبية 0,05.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2
ز
ز متوسطي درجات الطالبات ف ( بي 

ي االختبار البعدي لصالح المجموعة  التجريبية.  
ز
 والضابطة ف
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ز
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 أهداف البحث: 

 :  يهدف البحث إىل تحقيق ما يىلي

ي لدى الطل  . 1
 ب ألنهم نواة المجتمع. تعزيز االنتماء الوطتز

ي المجتمع.  . 2
ز
ي ف

ي تعزيز االنتماء الوطتز
ز
حة ف  تطبيق برامج تعليمية مقي 

ي لدى طالبات الثانوية.  . 3
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ح ف ي مقي 

وئز  قياس فاعلية برنامج الكي 

 أهمية البحث: 

ي مجاالت عدة من أهمها : 
ز
 للبحث أهمية ف

ي  . 1
ز
امج التعليمة ف ي . استثمار واستخدام الي 

 تعزيز االنتماء الوطتز
بية والتعليم وزارة الداخلية وزارة الشؤون االجتماعية,  . 2 يفيد البحث التاىلي كل من الجهات التالية وزارة الي 

بية نشأ صالح يخدم دينه وأرضه.   لي 

 حدود البحث 

بق هذا البحث عىل طالبات الثانوية : الحدود الزمنية 
ُ
ي الفصل الدراسي  57ط

ز
ي مدينة جدة ف

ز
 األول لعام ف

 ـه. 1437 -ـه  1436

  بجدة.  57أقترص البحث عىل الثانوية الحدود المكانية : 

ي : الحدود الموضعية 
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ح ف ي مقي 

وئز  . اشتمل البحث عىل تجربة فعالية برنامج الكي 

ية   -16ة العمرية من سن بجدة وهم من الفئ 57طالبة من طالبات الثانوي  60طبق البحث عىل : الحدود البشر
: تجريبية وضابطة.  18 ز  سنة, وتم تقسيمهم إىل مجموعتي 

 : مجتمع البحث وعينته

طالبة من  60بجدة, بينما تكونت عينة البحث العشوائية من  57مجتمع البحث مكون من طالبات الثانوية 
:  18 -16بجدة من عمر  57طالبات المرحلة الثانوية  ز ي المجموعة  30سنة, تم تقسيمهم إىل قسمي 

ز
طالبة ف

ح, و ي المقي 
وئز نامج االلكي  ي استخدمت الي 

ي اتبعت التعليم  30التجريبية, الت 
ي المجموعة الضابطة, الت 

ز
طالبة ف

 التقليدي  . 

 مواد وأدوات البحث: 

ح.  - ي مقي 
وئز  برنامج الكي 

-  . ي
ي االنتماء الوطتز

ز
ي قبىلي وبعدي ف

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
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ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف
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ز
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ْوَبة اإِلق
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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العنكبوتية والمؤكد أن كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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نامج  ة من أهمها ما يىلي :  Edmodoلي   تعريفات كثي 

ز والطلب بيئة آمنة للتصال والتعاون، وتبادل المحتوى التعليىمي  هو منصة اجتماعية مجانية, توفر للمعلمي 
لية والدرجا ز ز مزايا  (Edmodo ت والمناقشات, ويجمع برنامجوتطبيقاته الرقمية إضافة إىل الواجبات الميز ( بي 

. ويسىم بالمنصة  2.0, وُيستخدم فيه تقنية الويب LMS شبكة الفيس بوك و نظام بلك بورد إلدارة التعلم

 أكير من 
ً
ز والطلب ومديري المدارس وأولياء  47التعليمية "ادمودو" ويستخدمه حاليا مليون عضو من المعلمي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نامج يفيد الكثي  من طلب 2008الم. هو برنامج حديث بدأ عام األمور حول الع , لذلك فإن استخدام هذا الي 
 (. 2015)القائد,.العلم ومعلميهم, وهو بذلك يستحق لقب أول وأكي  شبكة تعلم اجتماغي بالعالم

نامج:   خصائص الت 

نامج  :  Edmodoلي   خصائص عديدة من أهمها ما يىلي

ي إدارة الطلب. .التحكم الشامل من قبل ال1
ز
  معلم ف

ح واالختبارات عي  الموقع. 2  .إضافة المواضيع واألسئلة والرسر

ي الموقع.  . 3
ز
 إضافة التقييم للطلب باألوسمة, يمكن تصميم األوسمة الخاصة بك أو استخدام الموجود ف

ي تساعد  . 4
ي مختلف المجاالت والت 

ز
ي للموقع يضم العديد من التطبيقات ف

وئز علم و الم يوجد متجر الكي 
 الطالب. 

 (2015. عمل تقرير شامل لمستوى تقدم الطلب و االنجازات.) فراش, 5

امج.  ة من الي  ز عن غي  نامج خصائص جعلته ممي   ومما سبق يتضح أن لهذا الي 

نامج:  ات الت   ممت  

 : ات ما يىلي
ز  ومن أبرز هذه الممي 

  ات برنامج ز ز والطلب والمدارس،  إضافة لكونها شبكة تعلم اجتماعية Edmodoمن أهم مي  مجانية للمعلمي 
ين, الذي يعتمد عىل الرقمية  فهي تغي  طريقة التدريس بالفصل, وتجعله فصل القرن الواحد والعرسر

ز الطلبة واستخدام األجهزة الذكية   .والمقررات التفاعلية والتواصل االجتماغي وزيادة التفاعل بي 

  ز , ال مكان فيها ألي موضوع بعيد عن كذلك بكونه بيئة آمنة ومغلقة ب  Edmodoيتمي  ز ز الطلب و المعلمي  ي 
م و اإلدارة الكاملة، والطلب يتم فيها دعوتهم من قبل معلميهم فقط,  

ُّ
بية والتعليم، فالمعلم لديه التحك الي 

 .لذا فهو سهل و مألوف للطلب كما أنه سهل االستخدام، ألن الواجهة شبيهة بالفيس بوك، 

 ز بكونه شبكة م ة أرشفة الرسائل واالحتفاظ بها كلها،  خصصة للتعليم، منها نظام رصد الدرجات، يتمي  ز ومي 
واستخدام تطبيقات وبرامج تعليمية ومواقع مختلفة، وإمكانية الولوج سواء عي  األجهزة الذكية أو عي  

 ( 2015)القائد:  .الحواسيب الشخصية
ز  نامج العديد من الممي  ي قد تجعل منه بيئة تعليمية مناسبة ومما سبق ذكره يتضح إن لهذا الي 

ات الت 
 لمستخدميه. 

نامج:   استخدامات الت 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

مشاركة الملفات والصور.   -5  
(2015والمكان. )مبارك,طريقة للتواصل الرسي    ع من حيث الزمان  -6   

 . ز  هذا وهناك العديد من هذه االستخدامات المعنية للطلب والمعلمي 
نامج:   فوائد الت 

:  من نامج ما يىلي  فوائد الي 

  .لية وإشعارات المدرسة ومشاهدة الواجبات ز  الوصول الرسي    ع والفوري للواجبات الميز

  . تفاعل الطلبة واتصالهم ببعض وتواصلهم لحل المشكلت 

 ز حيث يكون الواجب عىل المنصة. يسا  عد الطلبة عىل إكمال واجباتهم وخصوصا الطلبة المتغيبي 

  .ها ي المشاركة بآرائهم ونرسر
ز
ز ف  إعطاء فرصة للطلب الخجولي 

 ,ز المدرس.)القائد ز بسهولة التواصل بينهم وبي   (2015توسيع دائرة المتعلمي 

ي 
 
 المحور الثان

ي 
 االنتماء الوطن 

 مفهوم االنتماء: 

, يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلص للرتقاء بوطنه والدفاع عنه, ومن مقتضياته يمث ل االنتماء شعور داخىلي
 :  أن يفتخر الفرد بوطنه, وقد تناول عدة باحثون مفهوم االنتماء كالتاىلي

الفرد  ن( أنه هو "الشعور باالرتباط بالجماعة السياسية وتمثل أهدافها، والفخر بحقيقة أ2006عرفه )الرشيدي 
 جزء منها"

ي تجاه الوطن، ويرتبط االنتماء باالنتساب إىل الجماعة والوطن 2005عرفه )الحبيب،  ( بأنه  "إحساس إيجائ 
". ي

 ومؤسسات المجتمع المدئز

, فهو 
ً
 وتجسده الجوارح عمال

ً
ي الشعب واألرض فكرا

ي للوطن, الذي يعتز
وتعرفه الباحثتان بأنه " االنتساب الحقيق 

 مصالح الفرد والجماعة والمجتمع. ال يتعارض مع 

 مفهوم الوطنية: 

 :  ومن أهم  المفاهيم ما يىلي

( أن المواطنة تتمثل بحقوق وواجبات تتحقق من خلل قدر من الوغي والمعرفة من 2005ويرى )الصبيح, 
وعة يحددها  اماتها, وذلك باستخدام وسائل مرسر ز لنظام اخلل سغي الفرد لتحقيق حقوق المواطنة والوفاء بالي 

 .  االجتماغي ويتعلمها الفرد، وبذلك فإن الوطنية تتحدد بالمسؤولية االجتماعية والوغي السياسي

ز فرد ودولة آما يحددها 2005ويرى )العامر،  يطانية بأنها علقة بي  ( أن المواطنة من خلل دائرة المعارف الي 
 سياسية مثل قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤو 

ً
ليات, وتسبغ عليه حقوقا
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي إطار 
ز
 ما تستخدم ف

ً
ي غالبا

ز المواطنة والجنسية الت  ت الدائرة بي  ز حقوق االنتخاب وتوىلي المناصب العامة، ومي 
 أخرى مثل الحماية من الخارج. 

ً
ادف إذ أن الجنسية تضمن باإلضافة إىل المواطنة حقوقا  الي 

ز مكدونالد ) ي تشمل الممارسات السياسية ( أن MacDonald,2003وبي 
المواطنة مجموعة من الممارسات الت 

ي تكونت عي  الوقت وعي  الزمن نتيجة الحركات االجتماعية 
بوية، والت  والمدنية والقانونية والثقافية والي 

 والسياسية والفكرية. 

 : ي
 مفهوم االنتماء الوطن 

ام  وهو السلوك المعي  عن امتثال الفرد للقيم الوطنية السائدة ز از بالرموز الوطنية وااللي  ز ي المجتمع كاالعي 
ز
ف

ز واألنظمة السائدة والمحافظة عىل ثروات الوطن وممتلكاته وتشجيع المنتجات الوطنية والتمسك  بالقواني 
 عن الوطن 

ً
ي األعمال التطوعية والمناسبات الوطنية واالستعداد للتضحية دفاعا

ز
بالعادات والتقاليد والمشاركة ف

 (. 2007)فوده ,

ي المواقف ذات العلقة بالوضع عىل مستويات ومجاالت 
ز
وهو شحنة عقلية وجدانية كامنة بداخل الفرد, تظهر ف

مختلفة, يمكن تحديدها من خلل مجموعة من الممارسات السلوكية الصادرة عن الفرد, بحيث تكون تلك 
ي مجتمعة

ز
ة عن موقف الفرد ورؤيته فيما يحدث من مواقف ف  (   2005.) ال مبارك, الممارسات معي 

ي لدى الفرد وتدعيمه, فالفرد الواغي هو الذي  -1
ي من أسس تعمل عىل تعزيز االنتماء الوطتز

يتكون االنتماء الوطتز
 مع النفس, وذلك بالسي  عىل المنهج السليم 

ً
ام يكون أوال ز م بالحفاظ عىل ممتلكات الوطن وأفراده, وهذا االلي  ز يلي 

قان, ومن أسس تعزيز مع اآلخرين, من خلل إعطا ام ال يفي  ز ئهم حقوقهم وأداء واجباتهم بدقة, فاالنتماء وااللي 
ي وتدعيمه ما يىلي :  

 االنتماء الوطتز

:  –أوال  ي
 
 األساس المعرف

ي تعريف المتعلم 
ز
ي تزويد الفرد أو المواطن بالمعلومات المتعلقة بشؤون وطنه, وهي معلومات تتمثل ف

ويعتز
وسلطاته الثلث ووظيفة كل منها, وعلقة كل واحدة باألخرى, باإلضافة إىل معلومات بالدستور, وبجهاز الحكم 

ي توجب اتخاذ 
ي المواقف الت 

ز
ي تمكنه من اتخاذ القرار السليم ف

تتعلق بحقوقه ووجباته, واىل الثقافة السياسة الت 
ي أن يتعرف عىل المعلومات المرتبطة بطبيعة المجتمع الذي ينتىمي 

اته ورموزه, إليه, وبمتطلب القرار, كما ينبغز
ه, كما  ي ماضيه وحاضز

ز
ومثله العليا, ومعتقداته, وطموحاته,  وأهدافه, وآماله, وعلقاته بالمجتمعات األخرى ف

 عىل المواطن معرفة مجتمعه والتفاعل مع قضاياه. 

ي :  –ثانيا 
 
 األساس الوجدان

ي أن يمتلك المواطن المنتىمي لوطنه اتجاهات وقيم نحو وطن
ة ه, وكل ما يتعلق به, وكذاك القيم  االجتماعيينبغز

 , ز من أبنائه, وحب الخي  ز المخلصي  ام وتقدير رموز الوطن وقادته والعاملي 
ي يؤمن بها المجتمع مثل احي 

الت 
ها من  ي القول, والعمل, وغي 

ز
والتسامح مع اآلخر, والتعاون, والثقة بالنفس, والتحىلي بالمسؤولية, والصدق ف

ي يجب
 أن تنعكس عىل سلوك وممارساته.  القيم الت 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  األساس العلمي :  –ثالثا 

 ,
ً
إن تعلم المعرفة يجب أن ينتج عنه تعلم مهارات اجتماعية وعقلية ونفسية تؤهل الفرد أن يكون مواطنا منتميا
ي نشاطات المجتمع الذي ينتىمي إليه, من خلل اكتساب مهارات االتصال والتوا

ز
ل, صقادرا عىل المشاركة الفعالة ف

ي 
ي شؤون الحياة العامة ومهارات التفكي  الناقدة واتخاذ القرار  والتفاعل مع اآلخرين والتعاون الذائ 

ز
والمشاركة ف

ي والنمو المستمر. )تلفت ,
 (. 2006وحل المشكلت والتعلم الذائ 

ي بحاجه إىل أساليب تعزيز قائمة عىل أسس مدروسة. 
 ومما سبق ذكره أن االنتماء الوطتز

: االست -2 ي
 فادة من التعليم التقن 

ي الحديث وبشكل قوي عىل أدوات حديثة, منها السهل ومنها 
ي ظل العرص التقتز

ز
تعتمد العملية التعليمية ف

ي زادت  ي نرسر وتأليف مناهج تعليمية بأساليب تربوية حديثة. ومع تسارع التطور التكنولوج 
ز
المتطور, تستخدم ف

ي العملية التعليمية, ورافق تطور بشكل كبي  إمكانية الحصول  عىل معلومات 
ز
ي أيامنا هذه, واستخدامها ف

ز
ف

ي تعزيز الوطنية لدى الطلب  وتسخي  
ز
ي يمكن استخدامها ف

ي األدوات واألساليب والتقنيات الت 
ز
نت تطور ف االني 

ي لديهم.)العواودة وآخرون, 
ي تنمية وتعزيز االنتماء الوطتز

ز
ونية ف امج التعليمية االلكي   (.  2006الي 

 (: مقارنة بي   التدريس بالطريقة التقليدية والطريقة الحديثة التقنية: 1دول رقم )ج

 استخدام الطريقة الحديثة استخدام الطريقة التقليدية

 توفير الوقت والجهد تستغرق وقت أطول وجهد أكبر

 يوجد أنشطة تفاعلية ال يوجد أنشطة تفاعلية

 التركيزتشعر الطالب بالحماس و تشعر الطالب بالملل

 استخدام التقنيات الحديثة كاألجهزة ال تستخدم التقنيات الحديثة في التعليم التقليدي

 التعليم عن بعد التعليم في المدارس

 مواكب لعصر التطور والتقنية غير مواكب لعصر التطور والتقنية

ي التعليم. 
ز
 ومما سبق رسده يتضح أنه يمكن استثمار التقنية ف

: العوامل المؤد ي
 ية لضعف االنتماء الوطن 

ي لدى األفراد ترتبط بمجاالت الحياة المختلفة ويمكن تقسيم 
هناك عوامل تعمل عىل إضعاف االنتماء الوطتز

 هذي العوامل إىل: 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي له, إضافة إىل عوامل ذاتية :  . 1 ي يتلقاها الفرد والوضع النفسي والعقىلي والفسيولوج 
بية الت  ي نوع الي 

ز
وتتمثل ف

ي 
ي الهوية, وعدم وجود فلسفة للحياة لديهم . المشكلت الت 

ز
اب وعدم الوضوح ف   قد يعانيها الشباب كاالغي 

ي بعض الدول لمواطنيها, وعوامل عوامل داخلية:  . 2
ز
وتشمل االضطهاد السياسي من قبل الحكومات ف

ي المجتمع. 
ز
 اقتصادية  مثل انتشار الفقر والبطالة ف

ز مثل عدم تجانس المجتمع ا مشكالت اجتماعيةو . 3 , وهو ما يؤدي إىل نشوء ضاعات بي 
ً
 وثقافيا

ً
جتماعيا

 فئات المجتمع المتباينة . 

ي الذي يعمل عىل طمس عوامل خارجية :  . 4
ز
ز التيارات الفكرية العالمية, والغزو الثقاف ي الرصاع بي 

ز
وتتمثل ف

 (. 2007)مختار ,. الهوية والثقافة المحلية

 : ي
 أبعاد االنتماء الوطن 

ي نفوس النشء كيف أن  وإعداد تربية إن
ز
مواطن يحمل قيم االنتماء مسلك مهم من مسالك البناء, فهي تزرع ف

بوية تعد عامل  ي المؤسسات الي 
ز
عزتهم وكرامتهم ال يمكن أن يتحقق إال بعزة الوطن وإعلء شأنه, ولذالك فإنها ف
ا ومستقبل, فعندما يتعلم الطلب قيم ة التنموية حاضز يا ترتبط به المسي  ي مصي 

ز
نفوسهم  ة الوطن تعلو ف

ي هي عملية 
ي أهمية تربية المواطنة الت 

قيمتهم, فالمواطن نواة الوطن, والوطن حصاد المواطن, ومن هنا تأئ 
از به, وغرس  ز ي واالعي 

متواصلة لتعميق الحس والشعور بالواجب تجاه المجتمع, وتنمية الشعور باالنتماء الوطتز
ام النظم والتعليمات, حب النظام واالتجاهات الوطنية, واألخ , واحي  ز ز المواطني  وة والتفاهم والتعاون بي 

ي مصادفة بل ثمرة عمل دؤوب وكفاح 
وتعريف الناشئة بمؤسسات بلدهم, ومنظماته الحضارية, وأنها لم تأئ 

امها ومراعاتها.   مرير, ولذا من واجبهم احي 

ي يعد مفهوما مركبا، ويتضمن العديد من
األبعاد، ف إن البح ث الراهن، سوف يركز عىل  أن مفهوم االنتماء الوطتز

 : ، وهي كالتاىلي ي
 -أهم أبعاد االنتماء الوطتز

ي المقابل دليل عىل وجوده. ومن ث م تب رز سلوكيات األفراد  ي : الهوية 
ز
سغ االنتماء إىل توطيد الهوية، وهي ف
 للتعبي  عن الهوية وبالتاىلي االنتماء. )تلفت ,

 (. 2006كمؤرسر

ن الروابط االنتمائية تؤكد عىل الميل نحو الجماعة، ويعي  عنها بتوحد األف راد م ع الهدف العام إ : الجماعة
ي 
ز
ي ينتمون إليها، وتؤكد الجماعة عىل كل م ن التع اون، والتكاف ل والتماسك، والرغبة الوجدانية ف

للجماعة الت 
ي المشاعر الدافئة للتوحد، وتعزز الجماعة كل من الميل إىل المحبة، 

ز
والتفاعل، واالجتماعية، وجميعها تسهم ف

 (. 2007)مختار , .تقوية االنتماء م ن خ لل االس تمتاع بالتفاعل الحميم للتأكيد عىل التفاعل المتبادل

ام. ويدعم الهوية الذاتية. ويقوي الجماعة. ويركز عىل الم سايرةا : الوالء ز ويدعو إىل تأييد الفرد  .لوالء جوهر االلي 
ي نفس اللحظة يعتي  لجماعته. 

ز
ويشي  إىل مدى االنتماء إليها. كما أنه األساس القوى ال ذي يدعم الهوية. إال إنه ف

امات المتبادلة للوالء، بهدف الحماية.  ز  الجماعة مسئولة ع ن االهتم ام بك ل حاج ات أعضائها من االلي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ام جماعة عىل االنسجام والتناغم واإلجماع، لذا حيث التمسك بالنظم والمعايي  االجتماعية، وهنا تؤكد ال : االلتر 
ام بمعايي  الجماع ة إلمكاني ة اإلقب ال واإلذعان كآلية رئيسة لتحقيق اإلجماع  ز

فإنها تولد ضغوطا فاعلة نحو االلي 
اع.) ال مبارك,  ز  (   2005وتجنب اليز

ة. وهو من أهم الدوافع اإلنسانية :التواد ي الحاجة إىل االنضمام أو العرسر
األساس ية ف ي تكوين العلقات  يعتز

ز أف راد الجماعة .والميل إىل المحبة والعطاء واإليثار  ي ب ي 
والروابط والصداقات. ويشي  إىل مدى التع اطف الوج دائز

ز  احم بهدف التوحد مع الجماع ة، وينم ي لدى الفرد تقديره لذاته وإدراكه لمكانته، وكذلك مكانة جماعته ب ي  والي 
خ رى، ويدفعه إىل العمل عىل الحفاظ عىل الجماعة وحمايتها الستمرار بقائها وتطورها، كما يشعر الجماع ات األ 

 بفخر االنتساب إليها

ي يردده ا الف رد ليعي  عن إيمانه  :الديمقراطية
هي أحد أساليب التفكي  والقيادة. وتشي  إىل الممارسة واألقوال الت 

ي تقدير قدرات الفرد وإم - :بثلثة عناض
ز
كاناته مع مراعاة الفروق الفردي ة. وتك افؤ الف رص، والحري ة الشخصية ف

ي إطار النظام العام.وتنمية قدرات ك ل ف رد بالرعاي ة الصحية والتعليمية واالجتماعية 
ز
التعبي  عن الرأي ف

، وإىل أن تت اح ل ه الفرص  رين ، وتقبل ة لنق د اآلخواالقتصادي وشعور الفرد بالحاجة إىل التفاهم والتعاون مع الغي 
 نقد اآلخرين بصدر رحب. وأن يكون االنتخاب وسيلة اختيار

ي وضع األهداف والمخططات. )الصائغ, 
ز
، والتعاون مع الغي  ف ز ام النظم والقواني 

ام باحي  ز القيادات، مع االلي 
2005 ) 

 : ي
 معيقات االنتماء الوطن 

ي تعمل عىل إضعاف االنتماء
ات العامة  النر ي ومن أهمها من المؤشر

 : الوطن 

ي المجتمع .  •
ز
ي المجتمع, وسيادة قيم النهم االستهلكي ف

ز
 غلبة القيم المادية ف

ز العمل واألجر الذي يقابله.  • ي تؤدي إىل هدر قيمة العمل, و انعدام الصلة بي 
ي اتخاذ اإلجراءات الت 

ز
 اإلرساف ف

ام سيادة القيم الفردية والسلبية واللمباالة وإعلء المصلحة الخا • ز صة عىل العامة, باإلضافة إىل عدم االلي 
 بالقيم والمعايي  اإليجابية. 

 االفتقاد إىل القدوة, ولتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.  •

ي المجتمع.  •
ز
 عدم مراعاة بعض األفراد للقيم والعادات والتقاليد ف

ي األوقات الصعبة.  •
ز
 التقاعس عن تلبية نداء الوطن والتخىلي عن الواجبات ف

 اء عىل األموال والممتلكات العامة . االعتد •

 عدم توفي  المجتمع للحاجات األساسية ألفراده.  •

ي وانتشار التطرف. )مكروم , •
 (2005ضعف الوازع الديتز
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
, فإن االنتماء الوطتز ي

ي وألن الجميع بحاجة إىل جيل واغي ومقدر للنتماء الوطتز
ونظرا ألهمية االنتماء الوطتز

فئة الشباب. وبالنظر إىل خصائص فئة الشباب نجد أنهم  أكير عرضة لتهديدات أصبح مشكلة تهدد الوطن من 
ي وذلك بسبب : 

 االنتماء الوطتز

 : الخصائص العمرية

كة,  ين  وهي تسىم مرحلة يظهر أن لفئة الشباب خصائص مشي  تمتد من الخامسة عرسر وحت  ما بعد العرسر
ي تظهر عىل ا

ي هذه المرحلة حيث تتصل بالقدرات المراهقة, ولها بعض السمات والخصائص الت 
ز
لطلب ف

مثل: االندفاع, التقليد األعىم, الملل برسعة, الفضول, حب , الجسمية والقدرات الذهنية والقدرات العاطفية
 االستطلع, المراهقة واالنتقال من مرحلة الطفولة المتأخرة إىل المراهقة.  

ستفادة من الناحية التعليمية مع زيادة المقدرة عىل العمليات فالطالب تزداد قدرته عل اال القدرات العقلية:   -1
, كما يتصف بالفضول, وحب االستطلع, ويكون فلسفة خاصة به, ولكن طلب  العقلية مثل التخيل, والتفكي 
ي أغلب األحيان فوق طاقتهم, ويظهر لديهم الوالء للمبادئ 

ز
هذه المرحلة يتصفون بالطموح الكبي  الذي يكون ف

ي التأكد من صحة المعتقدات, كما يميلون والم
ز
ي االختلط باآلخرين, ويظهر لديهم الرغبة ف

ز
ثل العليا مع الرغبة ف

ي 
ي كيفية استعمالها, ويميلون إىل المعلومات الدقيقة الت 

ز
إىل الحرية الذهنية ويحتاجون إىل بعض اإلرشاد ف

 . ه المرحلة مرحلة يقظة عقليةيحاولون الحصول عليها من المصادر الموثوق بها, ولذلك تعد هذ

ي العضلت القدرات الجسمية: -2
ز
فان رسعة نمو المراهق تقل عن ذي قبل وتزداد القدرة عىل التحكم ف

 عىل تكون العادات الصحية السليمة مع 
ً
, ويصبح المراهق قادرا ي السابعة عرسر

ز
واألعصاب حت  يكتمل النمو ف

ا ما يلجا إىل أحلم اليقظة, وتظهر عليه علمات القلق استمرار  احتياجه إىل الكثي  من الطعام وال نوم, وكثي 
ي هذه 

ز
والتوتر النفسي ويصبح غي  قادر عىل فهم وجهات نظر الكبار, ويضيق صدره بنصائحهم, ولذلك نجده ف

 مالمرحلة يتجه إىل األصدقاء, وتقوي علقاته بهم إلحساسه بأنهم يمتلكون لغته ويتفهمون مشاعره, ويشعر بينه
 : ي
 (2006باالستقللية والحرية. )غباسر

 لذلك وجب توفي  بيئة تعليمية مناسبة الحتياجاتهم. 

 الخصائص الفكرية: -3

يميل طلب هذه المرحلة إىل مقارنة دولته بالدول األخرى, ويرى أنهم أفضل من دولته. بعض الشباب  يتبعون 
ي جماعات 

ز
ي مذاهب وجماعات أخرى, ويؤمنون بها وهو ما ظهر ف

ز
الدواعش.  وينص النظام األساسي للحكم ف
ي أوىل مواده عىل أن المملكة العربية السعودية هي دولة عربية إسلمية، دينها اإلسلم ودستورها 

ز
المملكة ف

عيته،   ز يبايعون الملك عىل الكتاب والسنة، ومنهما يستمد الحكم سلطته ورسر الكتاب والسنة، كما أن المواطني 
ة السعودية تقوم عىل أساس العقيدة اإلسلمية، وما تقتضيه من الوالء والطاعة هلل ولرسوله كما أن تربية األرس 

يعته. )المهندس,   (2014وأوىلي األمر، كما أن الدولة تحىمي عقيدة اإلسلم وتطبق رسر
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
ي تعزيز االنتماء الوطن 

 
 دور المملكة البارز ف

ي تحىمي عقيدة 
 من اإلجراءات الت 

ً
ا ي الداخل والخارج، ووقعت اتخذت المملكة كثي 

ز
اإلسلم ومكافحة اإلرهاب ف

 من االتفاقيات الثنائية بشأن مكافحة اإلرهاب، وبادرت بالدعوة إىل تأسيس )المركز الدوىلي لمكافحة 
ً
ا  كبي 

ً
عددا

عت بمبلغ  حته, وتي 
ي  100اإلرهاب( الذي اقي 

ز
مليون دوالر لدعمه. كما تم إنشاء)وحدة مكافحة التطرف( ف

 بالتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية والدينية.  المملكة

ي عام 
ز
م, وهو مؤسسة 2006وباإلضافة إىل ذلك فقد أنشأت المملكة  )مركز األمي  محمد بن نايف للمناصحة( ف

ي مجاالت مختلفة 
ز
إصلحية تأهيلية لتطوير المهارات السلوكية والمعرفية من خلل مجموعة برامج تقدم ف

بنية عىل التعاليم اإلسلمية الوسطية، والرفع من الوالء للوطن من خلل اإلحساس بالمسؤولية لتعزيز األفكار الم
 واالنتماء للوطن وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة. 

ه  ي إطار التحالف الدوىلي لمحاربة هذا التنظيم وغي 
ز
ولقد قامت المملكة بمحاربة الجماعات الضالة  كالدواعش ف

ي جميع أنحاء العالم. فقد تنبهت من التنظيمات اإلرها
ز
ي أشاعت وتشيع الرعب والخوف ف

بية األخرى, الت 
المملكة منذ زمن بعيد بمجابهة ما تقوم به التنظيمات اإلرهابية من تحريض عىل التطرف وتجنيد للشباب من 

ي مخططاتها اإلرهابية. وتحارب المملكة هذه 
ز
ي خلل نرسر أفكارهم المسمومة، ودفعهم للنخراط ف

التنظيمات الت 
تقتل األبرياء وتشوه صورة اإلسلم أمام العالم, وذلك من خلل محاربة أفكارها الضالة داخل حدودها، والدعوة 

 إىل نبذ التطرف خارج حدودها. 

ز من خطر  يفي  ز الرسر وقد قامت المملكة بالتحرك ضد هذه الجماعات كتنظيم  داعش عندما حذر خادم الحرمي 
ي عىل العالم أجمع وليس عىل الدول العربية واإلسلمية فحسب. هذا التنظيم اإلرها ئ   

ورة اتخاذ مواقف صارمة ضد  –رحمه هللا–لقد كانت كلمة الملك عبد هللا بن عبد العزيز  ضيحة وجريئة برصز
، وإذا لم يتم استئصال هذا  ي

, الذي ال يعرف اسم اإلنسانية أو الضمي  اإلنسائز ي الخطي  هذا التنظيم اإلرهائ 
ه من ا . فموقف المملكة ضد تنظيم داعش أو غي  ي عىل السلم العالىمي لتنظيم فسوف يكون له تأثي  سلت 

التنظيمات اإلرهابية هو التحرك لمجابهتها والقضاء عليها من أجل مستقبل أفضل للبلد  وإلشاعة األمن 
ي العالم.)المهندس, 

ز
(. 2014والسلم ف  

ي بدأ يقل عند فئة الشباب, الذين هم جيل  ومما سبق ذكره, تظهر مشكله يجب األخذ 
بها وهي أن االنتماء الوطتز

, ويجب أن تكون نوعية هذه   ي
ورة توفي  برامج علجية لتعزيز االنتماء الوطتز ح البحث ضز المستقبل, لذالك يقي 

ز برنامج "ادمودو" فقد  تم اختياره,   لتمي 
ً
امج تناسب الخصائص العمرية لهذه المرحلة, ونظرا فالطالب يجد الي 

ز  ي مقيز
وئز ونية تعليمية مناسبة لسنِه, فهو برنامج سهل وبسيط وممتع, ال يمل منه الطالب, الكي  فيه بيئة الكي 

, حت  ال يتم فيه نرسر شائعات قد تؤثر عىل أفكار الطلبة.  ز  مناسب لعرص التقنية, ومقيد من المعلمي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المحور الثالث

 الدراسات السابقة 

وري اإلشارة امج  من الرصز ي واستغلل الي 
ي تناولت موضوع االنتماء الوطتز

إىل عدد من الدراسات السابقة الت 
ي يحطز بها 

ز األهمية الت  , وبعد االطلع عىل هذه الدراسات يتبي  ي
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ونية التعليمية ف االلكي 

 .
ً
 وأمنيا

ً
ه القوي عىل المجتمع سياسيا  الموضوع, لتأثي 

: أبحاث الساب
ً
 (: (edmodoقة عن برنامج اوال

ي تدور حول برنامج 
نامج وجعله   edmodoنظرا لعدم وجود الدراسات الت  ورة اختيار هذا الي  رأت الباحثتان ضز

 تحت الدراسة والتجريب. 

ي : 
 ثانيا: أبحاث سابقة عن االنتماء الوطن 

 م(: 2012قامت باظة )

ي  ي والقومي العرئ 
ية  وعلقاته بصلبة الشخصية لدى طالب وطالبات كلبدراسة بعنوان "الشعور باالنتماء الوطتز

ز صلبة الشخصية بأبعادها األربعة: )المرونة   الضبط    بية"، حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن العلقة بي  الي 
. كما هدفت الدراسة أيضا  ي ي والقومي العرئ 

ام   التحدي( وهي أبعاد إيجابية والشعور باالنتماء بشقيه الوطتز ز ىل إ االلي 
ي بمستوى صلبة الشخصية. وتم تطبيق المقياس عىل  ي والقومي العرئ 

تحديد مستوى الشعور باالنتماء الوطتز
ي الرتيبة بكفر الشيخ وطنطا325)

  .( طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة بكليت 

س الش  عور وكما استخدم مقيا ) م2011وتم استخدام مقياس صلبة الشخصية من إعداد آمال عبد السميع باظة )
ي تم تطبيقهما 

ز والشباب ,والمقياس األول والثائز ي واستمارة  دراس  ة الحالة للمراهقي  باالنتماء الوطن  ي والقومي العرئ 
  .عىل طلب وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الرتيبة بطنطا وكفر الشيخ

 ( 2012كما قامت العرجا وعبدهللا ) 

ي لدى حيث تم استخدام استمارة دراس  ة ال
حالة والمقابلة لمدى قوة وصلبة الشخصية وعلقاته باالنتماء الوطتز

ي منطقة بيت لحم
ز
ي ف

ي الفلسطيتز
  أظهرت الدراس  ة  :ويمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يىلي  .قوات األمن الوطتز

ي لدى الطالب والطالبات ذو الشخصيات القوية, وي ي والقومي العرئ 
متوسط  قعارتفاع مستوى االنتماء الوطتز

ي المستوى الرابع لتوزي    ع الدرجات
ز
وأظهرت النتائج معاملت ارتباط موجبة دالة إحصائيا االنتماء   .درجاتهم ف

ي والقومي ببعديه والدرجات عىل مقياس صلبة الشخصية بأبعاده األربعة )المرونة   التحدي   الضبط   
الوطتز
ام ز     .)االلي 

 (: 2011كما قامت أبو رمضان )

، حيث استهدفت هذه الدارسة معرفة بدراس  ز ز الفلسطينيي    ة هدفت إىل التعرف إىل حق العودة لدى اللجئي 
ز بحق العودة، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام  ز الفلسطينيي  األبعاد النفسية المسئولة عن تمسك اللجئي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، وتم تطبيق استبانة لقياس مستوى االنتماء للوطن  ي التحليىلي
ة لدى والتمسك بحق العودالمنهج الوصقز

ي قطاع غزة، وهي من إعداد: الباحثة، واستخدام التحليل العامل للكش  ف عن األبعاد 
ز
ز ف ز الفلسطينيي  اللجئي 

النفسية كعوامل مكونة للعامل العام الذي يمثل التمس  ك بحق العودة، وتم الحصول عىل ثمانية أبعاد تصف 
، البعد  األبعاد النفسية وهي البعد االجتماعية ي

، البعد االقتصادي، البعد الوجدائز ي
ز
، البعد الثقاف ي

، البعد الوطتز
)، و تكونت عينة الدراسة من ( ، البعد السياسي ي

، البعد القانوئز ي
ي محافظات قطاع 639الديتز

ز
ز ف  من اللجئي 

ً
) فردا

ي االنتماء إىل ) من اإلناث، وأظهرت نتائج الدراسة أن الوزن ا% 46.9) من الذكور، و(%53.1غزة، منهم ( لنست 
ي ) )89.5الوطن والتمسك بحق العودة بلغ ) ي عىل وزن نس  ت 

 94.1ل  دى أفراد العينة الكلية فقد حصل البعد الديتز
ي ) ي بوزن نس  ت 

)% 93.1(والبعد الوطتز ي ي بوزن نست 
ي % 92.3(، ثم البعد الوجدائز ي بوزن نس  ت 

ز
(، ثم البعد الثقاف

ي )، ويليه البعد االجتماغي ب92.0% ي )% 87.3وزن نست  (، والبعد %79.2(، والبعد االقتصادي بوزن نس  ت 
ي ) ي بوزن نست 

ي )% 78.5القانوئز ي السياسي بوزن نست 
ز
(، كما أظهر ت  78.5(، والبعد ً ذات داللة إحصائية ف

 الرياض ( 122   7562  العدد ) 31الدراسة فروقا المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب   المجلد 
، البع  د 1436م(2015) ـه مس  توى االنتماء إىل الوطن والتمس  ك بحق العودة وأبعاده التالية البعد االجتماغي

، البعد السياسي بالنس  بة ألماكن اإلقامة، و  ي
، البعد الديتز ي

، البعد االقتصادي، البعد الوجدائز ي
ز
، البعد الثقاف ي

الوطتز
ي الذكو 

ر واإلناث بالنسبة لمستوى االنتماء إىل الوطن والتمسك بحق مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بتز
، البعد  ي

، البعد االقتصادي، البعد الوجدائز ي
ز
، البعد الثقاف ي

العودة وأبعاده التالية البعد االجتماغي ، البعد الوطتز
ز أظهرت فروقا إىل ا ي حي 

ز
ي مستوى االنتماء البعد السياسي ف

ز
، ً جوهرية ذات داللة إحصائية ف ي

وطن لالديتز
ة، كما ظهر وجود فروق ذات  والتمسك بحق العودة بالنسبة للفئات العمرية األفراد العينة، لصالح األعمار الكبي 

ي مستوى الوطن والتمسك بحق العودة بالنس  بة للحالة االجتماعية ألف  راد العينة، لصالح 
ز
داللة إحصائية ف

ي مستو 
ز
ز . كما أظهرت ً ذات داللة إحصائية ف وجي  ز

ى االنتماء إىل الوطن والتمسك بحق نتائج الدراسة فروقا المي 
، وكانت الفروق لصالح المستويات التعليمية الثانوية فأقل، كما ظهر  العودة الكيل بالنس  بة للمستوى التعليىمي

ي المستوى الكيل االنتماء إىل الوطن والتمسك بحق العودة بالنسبة مستويات 
ز
وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

  .لدخل الشهرية، وكانت الفروق لصالح األفراد الذين ال يوجد دخل ثابت لهما

 : ي
ونية التعليمية لتعزيز االنتماء الوطن  امج االلكتر  ثالثا: أبحاث عن فعالية الت 

ي االرتقاء بالمواطنة, واتبعت الباحثة  2006دراسة )القاري,
ز
ثر توظيف التقنيات ف

ْ
(: هدفت الدراسة لمعرفة ا

ي ترسيخ وتنمية المواطنة لدى الطلب المنهج ال
ز
ي لتقديم نماذج متعددة لطرق استخدام وسائل التقنية ف

تطبيق 
واالرتقاء بها, كما استخدمت الباحثة استبيانات وزعت لمستويات مختلفة من الطلب والطالبات, وكذلك 

ز والمعلمات لمختلف المراحل. وكانت عينة الدراسة مكون  وطالبة  50ة من استبيانات أخرى للمعلمي 
ً
طالبا

ي ومتوسط وثانوي من مدارس مختلفة, و  100جامعية و
 ومعلمة لمراحل مختلفة, هذا  50طالب ابتدائ 

ً
معلما

 الختلف الفئات 
ً
ت عينة عشوائية من الطلب والطالبات من مدارس مختلفة بمكة المكرمة, ونظرا وقد اختي 

ي للطلبة, فقد 
ز
تم تقسيم كل وسيلة من وسائل التقنية إىل نماذج حسب  العمرية والمستوى الفكري والثقاف

 , ي
ز
مناسبتها للطلبة, وقد أظهرت النتائج إقبال الطلب عىل هذه الطريقة وزيادة المتعة والتحصيل المعرف
فيه والمتعة  ي لدى الطلب بأساليب جديدة تعتمد عىل الي 

ورة تنمية الحس الوطتز وأوصت الدراسة برصز
ز والمشاهدة والتحليل,  ز والموجهي  اح الحلول. وكذلك تدريب قطاع المعلمي  وإبداء الرأي بالحوار الهادف واقي 

بوي من السلوكيات غريبة عىل الطلب,  والمدراء عىل كيفية مواجه المستجدات الدخيلة عىل المجتمع 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

امج األخرى للرتقاء  امج المنوعة والمشوقة الهادفة لمنافسة الي  باإلضافة إىل وضع الي 
                           بالمواطنة. 

ي لدى  (:  2006دراسة )فودة, 
ي تدعيم االنتماء الوطتز

ز
بوي ف هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور اإلعلم الي 

ي التحليىلي استخدم الباحث استبيانه 
ي محافظات غزة, واستخدم الباحث المنهج الوصقز

ز
ز ف الطلبة الجامعيي 

طالب  31749إلعلمية الممارسة داخل الجامعات, وتكون مجتمع الدراسة من لمعرفة األثر لبعض الوسائل ا
بوي  وطالبة من أربعة جامعات وهي )األزهر, اإلسلمية, األقص, القدس(, وأظهرت النتائج أن أنشطة اإلعلم الي 

بوي يمتلك القدرة عىل بث لوطنية القيم ا تعكس صورة ايجابية عن الجامعة, كما أظهرت الدراسة أن اإلعلم الي 
ي الجامعات, وأوصت 

ز
بوي ف ي يبثها األعلم الي 

, إضافة إىل أن الطلبة يمتثلون للقيم الوطنية الت  ز ز الجامعيي  بي 
ز األطر الطلبية للقيام بنشاطه إعلمية.   الدراسة بتشجيع التعاون بي 

, لكن ل ي
ز تناولوا مواضيع االنتماء الوطتز ا الس مما سبق عرضة فإن العديد من الباحثي  تغلل م يتم التوسع كثي 

ي تعزيز 
ز
ي ف

وئز ي تدور حول فعالية برنامج الكي 
, ونظرا لقلة الدراسات الت  ي

ي تعزيز االنتماء الوطتز
ز
ونية ف امج االلكي  الي 

ورة اختيار هذا الموضوع, وجعله تحت الدراسة.  , رأت الباحثتان ضز ي
 االنتماء الوطتز

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث 

  منهج البحث 

  المجتمع والعينة 

  مواد وأدوات البحث 

  الخطوات اإلجرائية للبحث 

  أساليب المعالجة اإلحصائية 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث

ي لدى عينة من طالبات الثانوية 
بجدة, واألداة  57يتضمن الفصل الثالث المنهج المستخدم لتعزز االنتماء الوطتز

ي تعزيز االنتماء ال
ز
ي توصل إىل اإلجابة عن تساؤالت البحث والمادة المستخدمة ف

, ثم الخطوات اإلجرائية الت  ي
وطتز

 واألساليب اإلحصائية المستخدمة.  
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج البحث: 

ي لدى  
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ح ف ي مقي 

وئز ي تحديد فعالية برنامج إلكي 
ز
ي ف استخدم البحث المنهج شبة التجريت 

, المجموعة التجريبية استخدمت بجدة, وتم استخدام التصم 57طالبات الثانوية  ز ي ذو المجموعتي  يم التجريت 
ح, والمجموعة الضابطة استخدمت الطريقة التقليدية, وكذلك استخدم البحث المنهج  ي المقي 

وئز نامج االلكي  الي 
ي وصف مجمل الدراسات السابقة لموضوع البحث 

ز
ي تحليل خصائص طالبات المرحلة الثانوية وف

ز
ي ف

الوصقز
ي المستخدم. ويوضح الجدول   التاىلي التصميم التجريت 

ي البحث. 2جدول رقم )
 
ي المستخدم ف  ( التصميم التجرين 

 االختبار البعدي المعالجة االختبار القبلي المجموعة

 الضابطة

 الطريقة التقليدية 

 
 التجريبية

 
استخدام برنامج 
الكتروني مقترح 

(edmodo  ) 
 

 

 المجتمع والعينة: 

طالبة,  60بجدة, وتم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها  57ن من طالبات المرحلة الثانوية مجتمع البحث مكو 
ح, و 30موزعة عىل  ي مقي 

وئز ي تستخدم برنامج الكي 
ي المجموعة التجريبية الت 

ز
ي المجموعة  30طالبة ف

ز
طالبة ف

ز طبق عليهم االختبار   ي استخدمت الطريقة التقليدية, وكل المجموعتي 
قبىلي والبعدي التحصيىلي الالضابطة الت 

 ورقيا. 

ات البحث:   متغت 

ح)المتغت  المستقل:  ي مقي 
وئز  (. Edmodoبرنامج الكي 

. المتغت  التابع:  ي
  االنتماء الوطتز

 . 57طالبات الثانويةالمتغت  الثابت: 
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ح لتعزيز االنتماء الوطن  ي مقتر
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  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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مواد وأداه البحث: 

 وتشمل: 

ح) -1 ي مقي 
وئز  . (Edmodoبرنامج الكي 

ي قبىلي وبعدي. -2
 
 اختبار تحصيىلي ورف

 وصف مواد أداه البحث: 

ي لدى عينة من األهداف: 
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ح ف ي مقي 

وئز تهدف المادة واألداة إىل معرفة فعالية برنامج الكي 
 بجدة.  57طالبات الثانوية 

, كما أحتوى المحتوى:  ي
ابطة ومتتابعة, تقيس تعزيز االنتماء الوطتز يحتوي االختبار التحصيىلي عىل فقرات مي 

ن . الي  ي
ي عىل مواضيع متنوعة لتعزيز االنتماء الوطتز

وئز  امج االلكي 

تم تصميم االختبار التحصيىلي بحيث تعطي فكرة كاملة وواضحة عن الهدف, واحتوى االختبار  طريقة التصميم: 
, Edmodoفقرة, أما برنامج ) 15التحصيىلي عىل  ز , مصمم خصيصا لطلب والمعلمي  ز

( فهو برنامج جاهز ومقيز
ي لذلك فقد 

نامج لتعزيز االنتماء الوطتز , وقد استخدمت الباحثتان هذى الي  ي
تم اعتماده لتعزيز االنتماء الوطتز

 لدى عينة البحث. 

ء من التفصيل:  ي
 وسيتم تناول المادة واألداة بشر

 مواد وأدوات البحث: 

ح  ) (أ  ي مقتر
 
ون  ( Edmodoبرنامج الكتر

الباحثتان نموذج "الجزار" نظرا لمرونة استخدامه  بعد االطلع عىل مختلف نماذج التصميم التعليىمي اختارت
وشمولية وسهولة تطبيقه. وهو يشمل مرحلة الدراسة والتحليل, ومرحلة التصميم, مرحلة اإلنتاج, ومرحلة 

ا مرحلة االستخدام.   التقويم وأخي 

 وعىل هذا األساس تم التأكد من: 

 مرحلة الدراسة والتحليل:  -1

ز  ي اإلطار النظري بشكل أو موسع, كذلك تم تحديد وفية تم تحديد خصائص المتعلمي 
ز
ي تم تناولها ف

, الت 
ي الحصول 

ز
ي تبحث ف

الحاجات  التعليمية أو الغرض من التعليم, وذلك من خلل تحديد مشكلة البحث الت 
ي كما تم الت أكد من دراسة واقع الموارد والمصادر  عىل برنامج

ز لتعزيز االنتماء الوطتز  يسد احتياجات المتعلمي 
التعليمية من حيث توفر أجهزة حاسب آىلي أو هواتف ذكية لدى عينة البحث. وبعد التأكد تم اختيار برنامج 

(Edmodo)      . ي
ح لتعزيز االنتماء الوطتز ي مقي 

وئز نامج الكي   كي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مرحلة التصميم:  -2

ضوع البحث, و وفيها تم تحديد األهداف التعليمية وصياغتها وتحديد عناض المحتوى التعليىمي المناسب لم
بجدة, وذلك لتحديد بنود االتفاق واالختلف, كما تم استخدام االختبار  57وعرضها عىل معلمات الثانوية 

ي معمل الحاسب اآلىلي أو أن 
ز
ز إما ف ي لمادة البحث, هذا وتم تحديد طريقة تجميع المتعلمي 

 
التحصيىلي الورف

نامج عي  أجهزة الحاسب اآلىلي أوعي  هواتفهن ي البيت, كما تم تحديد الوسائط التع يتابعن الي 
ز
ليمية الذكية ف

ونية, وبذلك فقد تم استخدام برنامج ) اتيجية  (Edmodoالمقدمة من صور وفيديوهات وروابط الكي  كاسي 
حة.   مقي 

 مرحلة اإلنتاج:  -3
ي مما هو 1وفقا لنموذج الجزار فإنه يتم الحصول عىل مواد الوسائط التعليمية بإحدى الطرق التالية إما: 

.التبتز

 . اإلنتاج واستخدام مواد حديثة. 3.التعديل عىل ما هو متوفر.   2موجود.   

ي برنامج موجود وهو برنامج )
الذي يمكن من خلله استخدام وسائط متعددة ,(Edmodoوفقا لذلك فقد تم تبتز

وقد أبدى المحكمون  بجدة, 57فيه بسهوله, وتم إخضاعه لتحكيم من قبل معلمات الحاسب اآلىلي بالثانوية 
ورة بعض الملحظات حول ي   ضز

ز
نامج, وتحديد األعضاء, إرسال دعوات لقبولهن, ف ي الي 

ز
كتابة اسم المجموعة ف

ورة وجود تغذية نامج, وضز  راجعة فورية.  الي 

 مرحلة التقويم:  -4

نامج وعملة, فقد تم تطبيق تجربة استطلعية عىل عينة عشوائي صغرة غي  عينة ة مولكي تم التأكد من سلمة الي 
بجدة, وأثناء إجراء التجربة االستطلعية تم تسجيل ملحظات  57طالبة من  الثانوية  15البحث تكونت من 

 : ي واجهنها, فهي كالتاىلي
 الطالبات والصعوبات الت 

ورة معرفة الكود الخاص بالمجموعة.  -1  ضز
ورة كتابته بشكل صحيح حت  يتم الدخول عىل المجموعة للمشاركة ف -2  يها. ضز
نامج, وكيفية استخدامه بشكل جيد     حت  يتم التأكد  -3 ح موجز لواجهة الي  ورة إعطاء طالبات العينة رسر ضز

 من نجاحه. 
4-  . ي موضوع تربوي وتعليىمي

ز
نامج ف  أبدت الطالبات مدى سعادتهن الستخدام الي 

 
 مرحلة االستخدام:  -5

ز هما:  ز رئيسيتي   وتشمل خطوتي 

1- : ي
 
 االستخدام الميدان

, والطلب من الطالبات الرد والمشاركة فيها من خلل أجهزة وف ي
يها تم طرح مواضيع متعددة حول االنتماء الوطتز

 الحاسب اآلىلي أو أجهزة الهواتف الذكية. 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المتابعة والتقويم المستمر: -

نامج من خلل رصد مشاركتهن وتقييمها والتعزيز الصحي ي متابعة الطالبات أثناء استخدامهن الي 
وتقويم  حتعتز

, فالمتابعة والتغذية الراجعة عملية ليست مستقلة بذاتها, بل وتشمل كل مراحل التطبيق .   الخاط 

:  (ب ي
ر
  االختبار التحصيىلي الورف

, تم أخذ بعض فقراته من اختبار تحصيىلي جاهز أستخدم  ي
شمل االختبار عىل موضوعات عدة عن االنتماء الوطتز

ي هيئة تقويم التعليم العام 
ز
,ال 2015ف ي امج االختبار الوطنية ومن بحث موثوق ل )الحرئ  ( عن  2015خاص بي 

, وتم عمل عينة استطلعية للختبار الذي شمل عىل ي
ي   15االنتماء الوطتز

فقرة عىل عينة غي  عينة البحث والت 
:  15كان عددها   طالبة. هذا وقد تم إجراء بعض التعديلت علية بعد التجربة االستطلعية وهي كالتاىلي

 افة أرقام لكل فقرة إض -1
ي الصورة المبدئية 2( و)1حذف سؤال لسهولته وإضافة سؤال آخر, ويوضح ملحق رقم ) -2

ز
( االختبار ف

 والنهائية.  
   

 حساب ثبات البناء لألداة:  -أ 

( طالبة, وطبق البحث عليهم االختبار 15تم اختيار عينة استطلعية تختلف عن عينة البحث تكونت من )
. وتم حساب  دقيقة, كما تم التأكد من ثبات االختبار  15الزمن المستغرق للختبار فأخذ متوسطة وهو القبىلي

(, وهي درجة ممتازة جدا 9,18باستخدام معادلة الفا كرونباخ, وبلغت درجة الثبات بعد التعديلت علية )
 ومطمئنة. 

:  -ب  صدق المحكمي  

( وذلك إلبداء آرائهم 3بجدة وعددهم ) 75تم عرض األداة عىل مجموعة من المحكمات من معلمات الثانوية 
 حول: 

 الصياغة اللغوية لفقرات االختبار التحصيىلي .  -
 مدى انتماء فقرات االختبار التحصيىلي لكل بعد.  -
 مطابقة فقرات االختبار التحصيىلي للتعريفات اإلجرائية.  -

ز بنسبة   ع لألبعاد المحددة. بصحة فقرات االختبار وسلمتها وترابطها م %100وقد اتفقت آراء المحكمي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الخطوات اإلجرائية للبحث: 

 تناول البحث التاىلي مجموعة من اإلجراءات أهمها: 

 :  مرحلة ما قبل التطبيق الفعىلي

ات البحث.  .اإلطلع عىل األبحاث التطبيقية السابقة1  ذات صلة بمتغي 

لعمل االستبيانات Monkey Survey)إجراء دراسة استطلعية لتحديد حجم المشكلة باستخدام موقع ). 2
ونية.   االلكي 

 بجدة.  57( طالبة من طالبات الثانوية 15. إجراء دراسة استطلعية لتحديد حجم المشكلة عىل )3

, وعمل تجربة 4 ز ي جاهز ومقيز
وئز ي واستخدام برنامج إلكي 

 
.تم تصميم أداة البحث وهي اختبار تحصيىلي ورف

 استطلعية لهما. 

 معلمات من الثانوية السابعة والخمسون.  3 . تم تحكيم أداة البحث من قبل5

ي لعينة البحث المكونة من 6
ز العشوائ  ي  30بجدة موزعة عىل  57طالبة من طالبات الثانوية  60.التعيي 

ز
طالبة ف

ي المجموعة الضابطة  من طالبات الثانوية  30المجموعة التجريبية و
ز
 بجدة.  57طالبة ف

ي ذو المجمو  . 7 . استخدام التصميم التجريت  ز  عتي 

ي تؤثر عىل . 8
:  ضبط العوامل الت     نتائج البحث وهي

  :لقد تم تحديد مدة تطبيق بأسبوع فقط. مده التطبيق 

  :ز والقيام بتجربة استطلعية.  أداة القياس  تم التأكد من صدق وثبات األداة بعرضها عىل المحكمي 

  :ي التجربة, و  تحت   المجرب
ز
 أكلت المهم لمعلمة أخرى. تم األخذ بالحسبان عدم تدخل الباحثتان ف

ز التجريبية والضابطة وذلك يوم األربعاء بتاري    خ  . 9 ي القبىلي لدى كل المجموعتي 
 
تطبيق االختبار التحصيىلي الورف

ز أن قيمة الداللة 1437\ 1\ 15 , وإيجاد داللة الفروق اإلحصائية, وتبي  ز ـه. وذلك للتأكد من تكافؤ المجموعتي 
ي عدم وجود داللة إحصائية مما يدل عىل تكافؤ وتجانس 0,05قيمة )( وهي قيمة أكي  من 0,86بلغت )

( مما يعتز
 . ز  المجموعتي 

 :  مرحلة التطبيق الفعىلي

ح عىل المجموعة التجريبية وذلك يوم األحد الموافق  ي مقي 
وئز ه , حيث تم 1437\ 1\ 19تم تطبيق برنامج إلكي 

ي والطلب من ال
طالبات الرد عليها, بينما استخدمت المجموعة إرسال معلومات وأسئلة تتعلق باالنتماء الوطتز

ة التطبيق يوم الخميس  ي انتهت في 
ي عن االنتماء الوطتز

ح اللفطز ي ارتكزت عىل الرسر
الضابطة الطريقة التقليدية الت 

 ه  1437\ 1\ 24الموافق 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 .الفعلي للبرنامجأثناء مرحلة التطبيق   Edmodo(نموذج من مشاركات الطالبات في برنامج 2شكل رقم )

 

 :  مرحلة ما بعد التطبيق الفعىلي

، وذلك يوم الخميس الموافق  ز ـه , 1437\ 1\ 24تم تطبيق االختبار التحصيىلي البعدي ورقيا لكل المجموعتي 
 ومن ثم تم تصحيح الدرجات ورصدها. 

     أساليب المعالجة اإلحصائية:   

والمعروف  Statistic Pakage for Social Science)االجتماعية ) .استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم1
 (Spssب )

ابطة. 2  .استخدام اختبار )ت( للمجموعات المستقلة والمي 

:       الفعالية = س3  ص -د /ص -.استخدام معادلة قياس حجم الفاعلية وهي

ي االختبار ألبعدي. 
ز
 حيث ص = متوسط درجات الطالبات 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. س  = متوسط درجات ال ي االختبار القبىلي
ز
 طالبات ف

 (.  149,ص1984د    = الدرجة النهائية للختبار  )هندام, 

 .تم حساب الفعالية. 4

ي الفصل الرابع. 
ز
ح ذلك بالتفصيل ف  وسيتم رسر

 الفصل الرابع

حات  نتائج البحث والتوصيات المقتر

  ي
 
 عرض نتائج البحث بعد التحليل اإلحصان

 ي توصلت له
 ا الدراسات األخرىمقارنتها بالنتائج النر

 احات والتوصيات  االقتر

 المراجع 

 المالحق 

حات  النتائج والتوصيات والمقتر

ي تم التوصل إليها للتحقق من صحة فروض البحث باستخدام األساليب 
يناقش الفصل التاىلي النتائج الت 

ي مق
وئز ي تاإلحصائية, وكيفية اإلجابة عن السؤال الرئيسي للبحث حول ما فعاليه برامج إلكي 

ز
ح ف نمية االنتماء ي 

ي لدى طالبات الثانوية 
ي ضوئها تعرض الباحثتان  57الوطتز

ز
ا لنتائج البحث, وف بجدة, كما يقدم الفصل تفسي 

حات.   مجموعة من التوصيات والمقي 

 التحقق من صحة فروض البحث: 

ز متوسطي درجات 0,05ينص الفرض األول عىل: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  طالبات  بي 
ي القبىلي والبعدي لصالح االختبار البعدي. 

 
ي االختبار التحصيىلي الورف

ز
 المجموعة التجريبية ف

( لدراسة داللة paired sample testوللتأكد من صحة الفرض تم استخدام اختبار )ت( للعينات المرتبطة )
ي االختبار القبىلي 

ز
ز متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ف  ار البعدي. والبعدي لصالح االختبالفروق بي 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  وقد جاءت نتائج البحث عىل النحو التاىلي

( نتائج اختبار"ت" للعينات المرتبطة لداللة الفروق بي   متوسطي درجات المجموعة  3جدول رقم )
ي االختبار القبىلي والبعدي. 

 
 التجريبية ف

 

 المجوعة

 ةالتجريبي

 العدد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

 13,997 2,908 7,433 30 القبلي

0,00 

توجد 
فروق 

ذات داللة 
 إحصائية

 20,086 3,308 12,133 30 البعدي

ي االختبار التحصيىلي القبىلي )
ز
ي بلغ ف ز بلغ 7,433ويتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسائ  ي حي 

ز
(, ف

ي ا
ز
ي ف ي االختبار 12,133الختبار التحصيىلي البعدي )المتوسط الحسائ 

ز
ي ف ي ارتفاع المتوسط الحسائ 

(, وهذا يعتز
ز أنها بلغت )4,7البعدي بمقدار ) ي االختبار القبىلي تبي 

ز
ي االختبار البعدي 13,997(, وبحساب قيمة "ت" ف

ز
(, وف

ز انه هناك فرق ذو داللة ( وبالتاىلي تب0,00( وبلغت قيمة الداللة )0,05( عند مستوى الداللة )20,086بلغت ) ي 
 إحصائية, وبالتاىلي يتم قبول الفرض األول للبحث. 

     

ي لمتوسط درجات االختبار التحصيىلي القبىلي والبعدي. 3شكل رقم )
 
 ( رسم بيان
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

 كانت ممتازة, وهذا دليل عىل مدى فاعليتها.   لدى طالبات المرحلة الثانوية

 مقارنة نتائج البحث بالدراسات السابقة: 

 ( 2008( ودراسة )الشعراوي,  2006تتفق نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة لكل من دراسة )القاري,

 . ي
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
حة ف ونية المقي  امج االلكي  ي اتفقت عىل فعالية الي 

 الت 

, تتفق الدراسة الحالية مع دراسة القاري وهذ ي
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ونية ف امج االلكي  ا يدل عىل مدى فاعلية الي 

ي االرتقاء بالمواطنة 2008( والشعراوي )2006)
ز
ثر توظيف التقنيات ف

ْ
( حيث ركزت دراسة القاري عىل لمعرفة ا

ي والشعراوي عىل اثر برنامج بالوسائط المتعددة عىل تعزيز 
, وهذا مثل الدراسة الحالية الت  ي

 قيم االنتماء الوطتز
, كما تختلف الدراسة الحالية عن دراسة فودة  ي

ح لتعزيز االنتماء الوطتز ي مقي 
وئز تتحدث عن فعالية برنامج الكي 

, و هذا 2006) ز ي لدى الطلب الجامعيي 
ي تدعيم االنتماء الوطتز

ز
بوي ف ز دراسة فودة عىل دور األعلم الي  كي 

(, بي 
ونية فقط, وكذلك من حيث المجتمع والفئة الطلبية.  امج االلكي  ز عىل الي  كي 

 يختلف عن دراستنا بالي 

ي 
ونية لتعزيز االنتماء الوطتز امج االلكي  كما يمكن االستخلص من الدراسات السابقة بأهمية موضوع التقنية والي 

ي تم استعراضها, وأن ما سبق  , وهذا ما اثبتته الكثي  من الدراسات18 -16لدى الطلب من فئة 
واألبحاث, الت 

ونية  من جميع جوانبها سواء من ناحية الفنية  امج االلكي  عرضه من الدراسات والبحوث قد تطرقت للتقنية والي 
ي هذه الدراسة عن نتائج 

ز
ي تم عرضها ف

أو التعليمية وفوائدها بالنسبة للطالب والمعلم, وقد أسفرت الدراسات الت 
ي إيجابية جيد

ونية إذا أحسن استخدامها, تؤثر إيجابيا عىل النمو الوجدائز امج االلكي  ة تفيد بان التقنية والي 
ي واالجتماغي للطلب, وكذلك عىل اتجاهاتهم اإليجابية نحو الوطن وازدياد مسؤوليتهم. 

ز
 والمعرف
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 توصيات البحث

 قدمت الباحثتان عددا من التوصيات, منها: 

انية  .أن تتبتز وزارة التعليم1 ز إنتاج برمجيات تعليمية تراغي فيها المعايي  الفنية والتعليمية وتخصص لها مي 
 محدودة, وتدرب الطلب عىل تصميمها. 

ي حقول العلم والمعرفة. 2
ز
 . أن تؤكد الجهات التعليمية عىل أهمية استخدامها ف

ي حصص النشاط كأنشطة اثرائية3
ز
 لهم.  . أن يدرب الطلب عىل برامج تعليمية متنوعة ف

حات البحث:    مقتر

ح الباحثتان إجراء الدراسات التالية:   تقتر

1 . ز بشكل موسع وعىل عينة أكي  ونية لتعزيز سلوك المواطني 
امج التعليمية االلكي   .تطبيق الي 

2 . ي
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
ات ف  .تفعيل األنشطة التوعوية والمحاضز

ي تعزيز االنتماء 3
ز
. .استثمار اإلذاعة المدرسية ف ي

 الوطتز

 المراجع

 المراجع العربية: 

ي 2007أبو فوده, محمد عطية )
ز
ز ف ي لدى الطلبة الجامعيي 

ي تدعيم االنتماء الوطتز
ز
بوي ف (: دور اإلعلم الي 

 . ز  محافظة غزة, )رسالة ماجستي  غي  منشور(, جامعة األزهر غزة فلسطي 

ي ) ي مفهوم االنتماء الوط2005أل مبارك, عبد هللا بن ناج 
ز
, جريدة الرياض, الخميس ( قراءة ف ي

ديسمي   30تز
 . 13338العدد  2005

ي تربية المواطنة ، جامعة الملك 2005.الحبيب، فهد إبراهيم )3
ز
(. تربية المواطنة: االتجاهات المعاضة ف

 .سعود: الرياض ، السعودية

بية الوطنية المقرر عىل طلب ا2005الصائغ, محمد بن حسن ) لصف الثالث (: دراسة تحليلية لكتاب الي 
بية: جامعة الملك  الثانوي بالمملكة العربية السعودية  "ورقة لندوة بناء المناهج األسس والمنطلقات, كلية الي 

 سعود, الرياض. 

ي المملكة العربية السعودية 2005الصبيح، عبد هللا بن ناض )
ز
(. المواطنة آما يتصورها طلب المرحلة الثانوية ف

بوي، الباحة، السعودية، وعلقة ذلك ببعض المؤسسا ت االجتماعية، المؤتمر الثالث عرسر لقادة العمل الي 
 . 26 – 28/ 1/ 2005محرم، 
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(:درجة تمثيل طلبة المرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين لقيم المواطنة 2006تلفت,  عادل محمد حسن )
, )رسالة دكتوراه غي  منشورة(, ا ي كتب المواد االجتماغي

ز
 ألردن. ا –لجامعة األردنية, عمان الصالحة المتضمنة ف

ي عوض ) , ناج  ي ي لدى طلب الصف الثالث 2015الحرئ 
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
بية الوطنية ف (: "دور منهج الي 

 الثانوي لمملكة العربية السعودية. 

ي عىل مفهوم المواطن لدى الشباب السعودي، المؤت2005العامر، عثمان صالح ،)
ز
 مر ( : اثر االنفتاح الثقاف
 السنوي الثالث، الباحة، المملكة العربية السعودية. 

العدد  2014اكتوبر  24(: المملكة ومحاربة داعش,جريدة الرياض الجمعة 2014المهندس, أحمد عبد القادر )
16923 . 

بية المدنية واألنشطة المرتبطة بها ، ورقة عمل مقدمة إىل ورشة " ٢٠٠5طايع, أنيس احمد ) ( : طرق تدريس الي 
 . لتعليم من اجل مواطنة ديمقراطية " ملتق  المق رأ ة للدراس ات والتدريب ، صنعاء ، الجمهورية اليمنيةا

(: درجة تمثيل معلىمي المرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية واتجاهات 2006.الرشيدي، براك صنت عايض )11
ي دولة الكويت، رسالة دكتوراه غي  مشورة، الجامعة األ

ز
 .ردنية، عمان، األردنالطلبة نحوها ف

, صالح بن محمد ) بية ، جامعة  2009الصغي  ( المملكة العربية السعودية ومشكلته الواقع والدوافع, كلية الي 
 .المل ك س عود ، المملك ة العربية السعودية

, عىلي بن محمد ) ز الثال ث والرابع االبت٢٠09الصغي  ي د(:قراءة تحليلية لمحتوى وثيقة المواطنة للصفي 
ز
ي ف

ائ 
بية ، جامعة المل ك س عود ، المملك ة العربية السعودية  .المملكة المتحدة ، كلية الي 

ي, راشد بن حمد ) , رسالة ماجستي  غي  منشورة, جامعة 2008الكثي  ي
ي تعزيز االنتماء الوطتز

ز
(:دور التعليم العام ف

ي للعلوم األمنية.   نايف العرئ 

. )رسالة ماجستي  غي  منشورة(غزة، الجامعة م(:حق العودة 2011أبو رمضان، هناء، ) ز ز الفلسطينيي  لدى اللجئي 
 .اإلسلمية

ي تصميم المساقات المنهجية لطلبة المدارس 2006العواودة, جهاد وآخرون )
ز
(: استخدم الوسائط المتعددة ف

 . ز  والجامعات, جامعة بوليتكنيك, غزة, فلسطي 

ي الرياضيات "طريقة هندام", القاهرة. دراسة النهضة  (: مسارات تفكي  الكبار 1984هندام, يحت  حامد )
ز
ف

 العربية, مرص. 

ز والشباب، القاهرة: مكتبة 2012باظة، أمال) ي لدى المراهقي  ي والقومي العرئ 
م(:مقياس الشعور باالنتماء الوطتز

 .األنجلو المرصية

ة للنرسر والتوزي    ع ، ع( : الحاسوب التعليىمي وتطبيقات ه التعليمي ة ،دار ا٢٠٠6عيادات ، أحمد يوسف ) مان لمسي 
 . ، األردن
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ون  بجدة 57فعالية برنامج الكتر

  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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مناهج وطرق التدريس )ط2007مختار, حسن ) 
ز
 (, مكة المكرمة: مطبعة بهادر. 1(: قضايا واتجاهات معاضة ف

. 1(: القيم ومسؤوليات المواطنة "رؤية تربوية ". )ط2005مكروم, عبد الودود, ) ي  (, القاهرة دار الفكر العرئ 

ونية:   الروابط االلكتر

 (:مفهوم التعزيز2008. الخطيب, جمال ) .1

www.kau.edu.sa/Files/0007677/files/6159_التعزيز.pdf 

 (: التعريف ببرنامج ادمودو.2015. القائد, مصطفى ) .2
3.  edmodo-is-educ.com/what-http://www.new 

 (: خصائص برنامج ادمودو2015فراش, ).3

-edmodo-n/2342/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9http://nata3alam.intel.com/ar/discussio

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9% 

 (: استخدامات برنامج ادمودو.2015مبارك, مروى ) .4

-edmodo-/nata3alam.intel.com/ar/discussion/2342/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9http:/

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9% 

 المراجع األجنبية: 

1. MacDonald, L. (2003): Traditional Approaches to Citizenship Education Globalization, to Wards 

A Peace Education Frame Work. A doctorate dissertation Dalhousie University. Canada- 

2. Nagoma, Sylvester .(2011). Improving Teacher Effectiveness: An Examination of a pay for 

performance plan for Boosting students' Academic Achievement in sharlott- Mecklenburg schools. 

School of Business and Technology, Capella University. 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.kau.edu.sa/Files/0007677/files/6159_التعزيز.pdf
http://www.new-educ.com/what-is-edmodo
http://nata3alam.intel.com/ar/discussion/2342/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-edmodo-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%25
http://nata3alam.intel.com/ar/discussion/2342/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-edmodo-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%25
http://nata3alam.intel.com/ar/discussion/2342/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-edmodo-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%25
http://nata3alam.intel.com/ar/discussion/2342/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-edmodo-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%25
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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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المالحق

 (اختبار تحصيىلي )الصورة المبدئية(1الملحق رقم )

  :يعد الملك..............مؤسس المملكة العربية السعودية 
 سعود  -عبد العزيز          ج -فهد            ب -أ 

 لذلك قا , ي خدمة اإلسالم والمسلمي  
 
ي أرجاء تبذل المملكة جهودا مستميتة ف

 
مت بنشر كتاب هللا ف

 العالم, وتعد مطبعة الملك ........... من اكت  مطابع كتاب هللا: 
 عبد هللا  -فهد                   ج -خالد            ب -أ 

 ي مناطق المملكة, ما ردة فعلك؟
 
 عند سماعك أخبار افتتاح مشاري    ع جديدة ف

.  -أ ي
 اهتم إذا كان الخي  يخص منطقت 

ي كل مناطق المملكة. اشعر بالسعادة و  -ب
ز
 اتمتز تنفيذها ف

ا عاديا.  -ج -ج ه خي   اعتي 

 نت, فوجدته ينشر موضوعا يش  لوطنك ما موقفك؟ ي االنتر
 
 كنت تتصفح احد المواقع ف

 ال اهتم بالموضوع.  -أ
 اختار موقعا اخر.  -ب
 أبادر عىل الرد عىل الموضوع.  -ج -ج

 وطلب منك التعريف بنفسك, بما تفضلي   أن تج , ؟كنت بمؤتمر دوىلي ي  ين 
ي انك من عائلة كذا -أ

 . تبيتز
ي انك من منطقة كذا.  -ب

 تبيتز
.  -ج ز ي انك مواطنة سعودية من بلد الحرمي 

 تبيتز

 ض انك سافرت ألداء مهمة رسمية خارج البالد, فأي المالبس تفضلي   ان ترتدي؟  لنفتر
 أي لبس أنيق وعرصي.  -أ
 ارتدي زي البلد الذي أسافر إليه.  -ب
ي وبلدي.  -ج

 ارتدي زي ديتز

  ي جميع األقطار إنشاء الجامعة
 
ي .............. لتعليم العقيدة الصحيحة ألبناء المسلمي   ف

 
اإلسالمية ف

 ويبي   حرص وطنا الغاىلي عىل وحدة األمة: 
 الرياض -ج            المدينة المنورة -ب          مكة المكرمة -أ 

  ,ي طابور الصباح
 
ي ف

بية الفنية من الجميع تأدية النشيد الوطن  يالتك لم لكن بعض زمطلبت معلمة التر
 يرفعوا أصواتهم, ما موقفك؟

ي ألشجعهم -اعتي  األمر عادي         ج -افعل مثلهم            ب -أ 
 ارفع صوئ 

  ي قصات الشعر, ولبس
 
نا ف ي صديقتاها يقلدن غت 

ي الخارج, ورأينر
 
ي لزيارة قريبتك المبتعثة للدراسة ف

ذهبنر
 الزي: 

ا.  -أ ي األمر كثي 
ز
 ال أباىلي ف

ي ذل -ب
ز
 ك نحن زمن التطور واالنفتاح. ال بأس ف

ي ترصفاتهم خروج عن قيمنا وتقاليدنا الوطنية.  -ج
ز
  أرى ف

 ي بلد اكتر ثراء ورفاهية من موطنك, ما موقفك؟
 
ي خارج الوطن ف

 
 حصلت عىل فرصة للعمل 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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ذلك البلد.  -أ
ز
 أهاجر وأعيش ف

 أهاجر؟ أعمال ثم أعود للوطن.  -ب
ي ألخدمه.  -ج

ي وطتز
ز
  أفضل البقاء ف

 ي للمملكة العربية السعودية, ما موقفك من هذا القرار؟قررت إدارة المد
 رسة االحتفال باليوم الوطن 

 أجدها فرصة مناسبة لكي أغيب عن المدرسة.  -أ
.  -ب ي

ي الحفل إذا ساهمت صديقائ 
ز
 أساهم ف

ي الحفل.  -ج
ز
 أبادر اإلسهام ف

 ي أثناء تجوالك معهم كان ال ي
 
ي الذين يزورون المملكة, وف تسع وجد مكنت بمرافقة بعض الوفد األجنن 

 من الوقت, فماذا ستفعلي   هذا الوقت؟
ي بلغة الضيوف.  -أ

ز
 اعرض فلما ثقاف

ي المملكة.  -ب
ز
اثية ف  أعرض فلما عن أهم المعالم الحضارية الي 

وي    ح عن الضيوف ألنهم تعبوا وأنهكهم العمل.  -ج  اعرض فلما فكاهيا للي 

 ؟  قامت مجموعة من الطالبات بالعبث بممتلكات المدرسة, فماذا ستفعلي  
 لغ إدارة المدرسة إذا لم يكفوا عن عبثهم. اب -أ
 ال اهتم باألمر.  -ب
 انصحهم بعد العبث بممتلكات المدرسة.  -ج

  :لو عرض التجنيد اإلجباري لخدمة الوطن, وكان أخوك أحد المختارين, هل تطلبي   منة أن 
 يرفض الطلب.  -أ
ي خدمة الوطن.  -ب

ز
 يشارك ف

ي التجنيد اإلجباري.  -ج
 يدفع مبلغ ماىلي لتحاسر

  ي
 
ا هل: يعمل والدك ف كة خاصة سساعده كثت  ي شر

 
  وظيفة حكومية تحتاج جدا, وعرض علية العمل ف

ي القطاع الخاص.  -أ
ز
ز منه ترك وظيفته الحكومية والعمل ف  تطلبي 

 تنصحيه بعدم ترك الوظيفة.  -ب
 ال تهتىمي بالموضوع.  -ج

 ( االختبار بعد التعديل2ملحق رقم )

ز يديك أداة بحثنا لموضوع  ي الطالبة نقدم لكي بي 
ي لدى اعزيزئ 

ح لتعزيز األنتماء الوطتز لثانوية فعالية برنامج مقي 
ي بكل صدق وشفافية كلما  57

ي معنا وأجبت 
ي اإلجابة, فكلما تعاونت 

ز
بجدة و الذي يحتاج منك الدقة والموضوعية ف

ي بحثنا.  
ز
 توصلنا إىل نتائج أفضل ف

, لذلك قامت ب -1 ي خدمة اإلسالم والمسلمي  
 
ي أرجاء تبذل المملكة جهودا مستميتة ف

 
نشر كتاب هللا ف

 العالم, وتعد مطبعة الملك ........... من اكت  مطابع كتاب هللا: 
 عبد هللا  -فهد                   ج -خالد            ب -ب

ي مناطق المملكة, ما ردة فعلك؟ -2
 
 عند سماعك أخبار افتتاح مشاري    ع جديدة ف

.  -أ ي
 اهتم إذا كان الخي  يخص منطقت 

ي كل مناطق المملكة. اشعر بالسعادة واتمتز  -ب
ز
  تنفيذها ف
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ي والمالكي                ي لدى طالبات الثانوية                          الحرن 
ح لتعزيز االنتماء الوطن  ي مقتر

 
ون  بجدة 57فعالية برنامج الكتر

  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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا عاديا.  -ج -ج ة خي   اعتي 
نت, فوجدته ينشر موضوعا يش  لوطنك ما موقفك؟ -3 ي االنتر

 
 كنت تتصفح احد المواقع ف

 ال اهتم بالموضوع.  -أ
 اختار موقعا اخر.  -ب
 أبادر عىل الرد عىل الموضوع.  -ج -ج
؟ -4 ي  أن تجين 

, وطلب منك التعريف بنفسك, بما تفضلي    كنت بمؤتمر دوىلي
ي انك من عائلة كذا -أ

 . تبيتز
ي انك من منطقة كذا.  -ب

 تبيتز
.  -ج ز ي انك مواطنة سعودية من بلد الحرمي 

 تبيتز
ض انك سافرت ألداء مهمة رسمية خارج البالد, فأي المالبس تفضلي   ان ترتدي؟ -5  لنفتر
 أي لبس أنيق وعرصي.  -أ
 ارتدي زي البلد الذي أسافر إليه.  -ب
ي وبلدي.  -ج

 ارتدي زي ديتز
ي جميع األقطار إنشاء الجامعة اإلس  -6

 
ي .............. لتعليم العقيدة الصحيحة ألبناء المسلمي   ف

 
المية ف

 ويبي   حرص وطنا الغاىلي عىل وحدة األمة: 
 الرياض -ج            المدينة المنورة -ب          مكة المكرمة -أ
ي طابور الصباح, لكن  -7

 
ي ف

بية الفنية من الجميع تأدية النشيد الوطن  ميالتك لم بعض ز طلبت معلمة التر
 يرفعوا أصواتهم, ما موقفك؟

ي ألشجعهم -اعتي  األمر عادي         ج -افعل مثلهم            ب -أ
 ارفع صوئ 

ي قصات الشعر, ولبس  -8
 
نا ف ي صديقتاها يقلدن غت 

ي الخارج, ورأينر
 
ي لزيارة قريبتك المبتعثة للدراسة ف

ذهبنر
 الزي: 

ا.  -أ ي األمر كثي 
ز
 ال أباىلي ف

ي ذلك نح -ب
ز
 ن زمن التطور واالنفتاح. ال بأس ف

ي ترصفاتهم خروج عن قيمنا وتقاليدنا الوطنية.  -ج
ز
  أرى ف

ي بلد اكتر ثراء ورفاهية من موطنك, ما موقفك؟ -9
 
ي خارج الوطن ف

 
 حصلت عىل فرصة للعمل ف

ي ذلك البلد.  -أ
ز
 أهاجر وأعيش ف

 أهاجر؟ أعمال ثم أعود للوطن.  -ب
ي ألخدمه.  -ج

ي وطتز
ز
  أفضل البقاء ف

ي للمملكة العربية السعودية, ما موقفك من هذا القرار؟قررت إدارة المدرسة  -10
 االحتفال باليوم الوطن 

 أجدها فرصة مناسبة لكي أغيب عن المدرسة.  -أ
.  -ب ي

ي الحفل إذا ساهمت صديقائ 
ز
 أساهم ف

ي الحفل.  -ج
ز
 أبادر اإلسهام ف

ي أثناء تجوالك معهم كان ال يوجد  -11
 
ي الذين يزورون المملكة, وف كنت بمرافقة بعض الوفد األجنن 

 متسع من الوقت, فماذا ستفعلي   هذا الوقت؟
ي بلغة الضيوف.  -أ

ز
 اعرض فلما ثقاف

ي المملكة.  -ب
ز
اثية ف  أعرض فلما عن أهم المعالم الحضارية الي 

وي    ح عن الضيوف ألنهم تعبوا وأنهكهم العمل.  -ج  اعرض فلما فكاهيا للي 



   
   

                                                                                  المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                    
ي العدد  – خامسالمجلد ال

 
ي البحث  –الثان

 
  م 2020 – أيار   – 15                                                          (   -256 220) ص: عشر  الثان

 

255 

ي والمالكي                ي لدى طالبات الثانوية                          الحرن 
ح لتعزيز االنتماء الوطن  ي مقتر

 
ون  بجدة 57فعالية برنامج الكتر

  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 لعل 
ُ
ف للوظائ عام مات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخلف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
الدماغية  ةوف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة أ يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧و خ

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016).                 بداخل                                       

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       تشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتةل 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 سكتة غي  محددة المصدر.  دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوع من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
مددة أو ية الدموية المتإال انفجار ف

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

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

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

ز
جود الدم ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

. ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرن ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ي 

2016)(Vijayan & Reddy,  

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

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي خدمة الوطن.  -ب

ز
 يشارك ف

ي التجنيد اإلجباري.  -ج
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 SPSS(اختبار "ت" من برنامج الحزم اإلحصائية  3ملحق رقم )

T-TEST 

/TESTVAL=0 

/MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=1/2pretest posttest 

/CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

Independent-Samples Statistics 

Std. Error Mean Std. Deviation Mean N   
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Paired-Samples T. Test 
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