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52 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات]
 
اتيجية محطات التعلم ف مسار العلوم  -نظام مقررات  توظيف استر

ي المرحلة الثانوية ب - اإلنسانية
 
[المملكة العربية السعوديةف  

 إعداد الباحثتان:

 [بارعيدهأ.د. إيمان سالم ]

بية  -جامعة جدة ]/  [أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية]  [كلية التر

ي ]
 
 [سلوى قشاش العريان

ي المناهج وطرق تدريس الجغرافيا]
 
بية  -جامعة جدة ]/  [ماجستتر ف  [كلية التر

 

 : الملخص

ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات هدف البحث إىل      
ز
اتيجية محطات التعلم ف  -توظيف اسي 

ي المملكة العربية السعودية  -مسار العلوم اإلنسانية
ز
، وقد اعتمد المنهج 2021 -1442لعام بالمرحلة الثانوية ف
، ولتحقيق ذلك تم إعداد دليل ي

اتيجية محموضح فيم خطوات توظيف  إرشادي الوصفز م لتعليم طات التعلاسي 
 : ، وتم عرض (األجرام السماوية، المجموعة الشمسية، أجرام سماوية أخرى، القمر)دروس وحدة الكون وهي

ي مجال المناهج وطرق تدريس
ز
ز ف م ، آلخذ موافقتهالدراسات االجتماعية الدليل عىل مجموعة من المتخصصي 

ي الدليل، ومناسبة األنشطة 
ز
اتيجيو  لألهداف التعليمية، التعليميةعىل صحة األهداف الواردة ف ة محطات السي 

ورة ، وأوصت الباحثتان %98التعلم، وبلغت نسبة موافقتهم عىل الدليل  تعميم الدليل المعد إلرشاد بضز
ي أثناء تعليم طالبات نظام مقرراتال

ز
بالمرحلة الثانوية لمقرر  -مسار العلوم اإلنسانية-معلمات لالستفادة منم ف

 الجغرافيا. 

اتيجية، محطات التعلم، وحدة الكون الكلمات المفتاحية:   ، المرحلة الثانوية. اسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

                                              المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                               (  -  70 52) ص: رابع البحث ال –الثان

 

53 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]Utilizing Learning Stations Strategy During Teaching the Unity of the Universe to Students of 

the Humanities Track Curriculum System at the Secondary Stage in the Kingdom of Saudi 

Arabia[ 

Abstract: 

     The aim of the research is to employ the learning stations strategy during the teaching of the unity 

of the universe to the students of the humanities pathway curriculum system at the secondary stage in 

the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1442-2021, and the descriptive curriculum was adopted, and 

to achieve this, a guide was prepared explaining the steps for employing the learning stations strategy 

to teach the lessons of the unit The universe, namely: (celestial bodies, the solar system, other celestial 

bodies, the moon), and the guide was presented to a group of specialists in the field of curricula and 

methods of teaching social studies, to obtain their approval of the validity of the goals contained in the 

guide, the relevance of educational activities to the educational goals, and the strategy of learning 

stations The percentage of their approval of the guide was 98%, and the two researchers recommended 

the necessity of circulating the guide prepared to guide female teachers to benefit from it during the 

teaching of female students of the curriculum system - the human sciences path - at the secondary 

stage of the geography course. 

Keywords: Strategy, Learning stations, Unity of the universe, High school.  

 

 :المقدمة

ي كافة     
ز
يشهد المجتمع تحديات عديدة واهتماما بالمستقبل، ومن أهم هذه التحديات التطور الرسي    ع ف

المجاالت العلمية والتكنولوجية، لذا تسغ الدول إىل مواكبة هذا التطور والذي يتطلب االهتمام بقدرات األفراد 
ي تساعدهم عىل العيش بشكل أفض

 ل. وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الت 
ي المملكة العربية السعودية، الرتباطم باإلنسان والذي يعد     

ز
ويمثل التعليم أبرز مرتكزات المقومات الريادية ف

ها الذي يصنع مستقبلها، لذلك سعت المملكة العربية السعودية للوصول  هدف التنمية وأساس بنائها وحاضز
ي المحرك الرئيس للتنمية االقت ي إىل جعل رأس المال البرسر

ز
صادية واالجتماعية والثقافية، والعامل األهم ف
التحول إىل اقتصاد يعتمد عىل براعة األفراد وإبداعهم وإنتاجيتهم، ومن أجل ذلك ركزت عىل امتالك الفرد 
، وتطوير  ي

ز
ة التحول االقتصادي واالجتماغي والثقاف ي مسي 

ز
ي تساعده عىل المشاركة ف

المهارات والمعارف الت 
 ( . 2018مصادره )هيئة تقويم التعليم، االقتصاد وتنوي    ع 

ي العملية     
ز
ز دور فاعل ف اتيجيات تعليم حديثة تركز عىل أن يكون للمتعلمي 

ز أهمية استخدام اسي  ومن هنا تير
ا عىل تنمية القدرات وتطوير اإلمكانيات واالستعدادات لديهم)

ً
 ,Elmas& Bulunuzالتعليمية، وتركز أيض

ا عىل توظيف2021
ً
الجوانب الحسية واستخدام الصور المرئية، وتكوين التصورات العقلية وذلك من  (،  وأيض

ها من  خالل االستعانة ببعض الوسائط البضية كالصور والرسوم التوضيحية والرموز واألفالم التعليمية وغي 
ي تعتمد ع

ي ىل اإللقاألدوات التعليمية البضية، وهذا معناه عدم االعتماد عىل الطرائق االعتيادية الت 
اء وتلف 

ي ال تراغي الفروق الفردية بينهم )جان،
، والت  ز  ( . 2014المعلومات واستظهارها من قبل المتعلمي 

ز     وبمراجعة أهداف الجغرافيا بمراحل التعليم العام، نجدها تهدف إىل تنمية المعارف والمهارات لدى المتعلمي 
ي يعيشون فيها؛ وذ

لك لفهم طبيعة وخصائص المكان الذي يعيشون بم، نحو المكان والمجتمع والبيئة الت 
(، كما تتصف بأنها علم قائم عىل المالحظة العلمية الدقيقة 2006واألماكن األخرى من حولهم )وزارة التعليم، 
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا، 
ً
ا جغرافًيا دقيق ً ها تفسي  تبة عليها، وتفسي 

للظواهر الجغرافية، والبحث عن أسبابها وتحليلها، ورصد النتائج المي 
ز اإلنسان و  طرح بعض الرؤى المستقبلية حول تطور هذه الظواهر الجغرافية ودراسة وتحليل العالقات بي 

اتيجيات تعليمية تساعد عىل 2015والبيئة، والتأثي  المتبادل بينهما )سليمان، (، األمر الذي يتطلب استخدام اسي 
 . تحقيق ذلك

اتيجيات التعليمية ا     ي تركز عىل جعل المتوتعد محطات التعلم من االسي 
علم لقائمة عىل النظرية البنائية، والت 

ي المعرفة الجديدة بنفسم من خالل أفكاره ومعرفتم السابقة، ومنظر هذه 
محور العملية التعليمية، ويبتز
اتيجية هو العالم جونز ) ز من Jones, 2007االسي  (، والذي يرى أنها تتضمن طرق تعليم ينتقل فيها المتعلمي 

اف من المعلم، وتكون كل محطة مزودة بأدوات ومواد  محطة إىل أخرى بالتناوب خالل وقت محدد، وبإرسر
 ، ي
 (. ٢٠١٤تعليمية وأوراق عمل لممارسة المهمة التعليمية كنوع من أنواع األنشطة التعليمية المتنوعة )الزينائ 

اتيجية عىل ممارسة األنشطة التعليمية من قبل كل المت     ز بصورها المتعددة سوتساعد هذه االسي  واء  علمي 
ها، وكذلك تعمل عىل توفي  اإلمكانات المادية  كانت قرائية، أو استكشافية، أو معملية، أو بحثية، أو صورية، وغي 

ي ممارسة هذه األنشطة التعليمية )فياض، 
ز
 (. ٢٠١٥المستخدمة ف

اتيجية محطات التعلم؛ فقد عرفها جونز)    ( بأنها: طريقة تعليم ينتقل Jones,2007 وتعددت تعريفات اسي 
ز تأدية كل األنشطة المختلفة عير  ة عير سلسلة من المحطات، تتيح للمتعلمي  ي مجموعات صغي 

ز
ز ف فيها المتعلمي 

التناوب عىل المحطات المختلفة، وتساعدهم عىل فهم مفاهيم متعددة أو تغطي مفهوم واحد، وهذا يزيد من 
ز نحو موضوع التعلم، ي يتم فيها 2020كما تعرفها عيد )  دافعية المتعلمي 

اتيجيات التدريسية الت  ( بأنها أحد االسي 
ي زمن 

ز
ة يقومون بالتناوب عىل عدد من المحطات التعليمية ف ي الفصل إىل مجموعات صغي 

ز
ز ف تقسيم المتعلمي 

 محدد للقيام بأنشطة تعليمية متنوعة بنفس الوقت. 
ات  يجية محطات التعلم تعتمد عىل: ومن التعريفات السابقة يمكن استنتاج أن استر

ة1 ز إىل مجموعات تعاونية صغي   . تقسيم المتعلمي 
 وقدراتهم وميولهم وتراغي 2

ز . كل محطة تشمل عىل أنشطة تعليمية مختلفة تتناسب مع طبيعة المتعلمي 

 الفروق الفردية بينهم وتختص بجزء من موضوع الدرس. 
ز بالتناوب عىل محطات التعلم3  . . مرور المتعلمي 
ة. 4 ي للمتعلم، وإمكانية التعلم ضمن مجموعات صغي   . تؤكد عىل الدور اإليجائر
ي يضعها المعلم. 5

ي حل األنشطة الت 
ز
ي زيادة دافعية المتعلم من خالل المشاركة والتعاون ف

ز
 .تساهم ف

ي تم تصنيفها بناًء أهداف الدرس، والزمن المتاح،      
وعدد وهناك العديد من أنواع محطات التعلم؛ والت 

، واألدوات التعليمية المتوفرة، وقد أوردها جونز ) ز : Jones,2007المتعلمي   ( فيما يىلي
ي تتطلب إجراء تجربة االستقصائية /االستكشافية:  .المحطة1

تختص هذه المحطة باألنشطة المعملية، والت 
، ومن ثم اإلجابة عىل عدد من األسئلة 

ً
 طويال

ً
 المصاحبة العملية. معينة ال يستغرق تنفيذها وقتا

ز  .المحطة البرصية/ الصورية: 2 ي هذه المحطة توضع عدد من الصور أو الرسومات، يتصفحها المتعلمي 
ز
ف

ا جاهًزا، أو قصص علمية 
ً
ويجيبون عىل األسئلة المتعلقة بها، وقد يكون مصدر الصور موسوعة علمية، أو ملصق

ات  . مصورة، تساعد عىل تقريب المفاهيم العلمية والخير ز  المحسوسة إىل أذهان المتعلمي 
ي هذه المحطة يعرض جزء من الدرس عىل هيئة مادة مسموعة أو تسجيل ألحد  .المحطة السمعية: 3

ز
ف

ي محتواها، ثم يجيبون عىل األسئلة 
ز
ز ويتناقشون ف الشخصيات ذو صلة بموضوع الدرس، يستمع إليم المتعلمي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية: 4 ي هذ .المحطة اإللكتر
ز
ه المحطة يوضع عدد من الوسائط المتنوعة والعروض التقديمية عىل جهاز ف

ز روابط لمعلومات عن الدرس يبحثوا فيها، ثم يجيبون عىل األسئلة، أو القيام  ، أو يرفق للمتعلمي  الحاسب اآلىلي
 بالنشاط المطلوب. 

ي هذه المحطة يوضع مادة علمية قرائية ذات صلة بموضوع ا .المحطة القرائية: 5
ز
لدرس، كمقال من صحيفة، ف

ز  ة علمية، أو مطبوعة علمية، أو مادة من موسوعة أو من كتاب، يقوم المتعلمي  نت، أو من نرسر
أو من االني 
ي استخراج المعرفة من مصادرها األصلية، وبالتاىلي يمتلكون مهارات  بقراءتها،

ز
وذلك ليعتمدوا عىل أنفسهم ف
ي التعليم بدون الحاجة إىل و 

ز
، مما يزيد من دافعيتهم للتعلم، ثم االستقاللية ف سيط كالمعلم أو الكتاب المدرسي

 اإلجابة عىل عدد من األسئلة المصاحبة 
6 : ز كطبيب، أو مهندس، أو .المحطة االستشارية /الخبتر ي مجال معي 

ز
اء ف ي هذه المحطة يتم استضافة الخير

ز
ف

ز لتسيع مداركهم حول  معلم لمقرر آخر، أو أحد أفراد المجتمع، ليتم طرح األسئلة عليهم من قبل المتعلمي 
ي لم يستطيعوا استيعابها وفهمها. 

 المادة العلمية الت 
ي السمع والبض، مثل  .المحطة السمعية البرصية: 7

ي هذه المحطة يتم توفي  للمتعلم أنشطة تستهدف حاست 
ز
ف

، ويقومون مقاطع الفيديو واألفالم التعليمية المتعلقة بالدرس أو جزء منم، بحيث يشاهدها  ز المتعلمي 
ي المحطة، ثم اإلجابة عىل األسئلة المصاحبة. 

ز
 بمناقشتها، وحل النشاط المطلوب ف

 بحيث يعرض موقف تعليىمي عىل  . محطة الـ )نعم( والـ )ال(: 8
ز ة لتفكي  المتعلمي  تعتير من المحطات المثي 
، ويقوموا بطرح مجموعة من األسئلة حولم بحيث تكون اإلجاب ز  عىل األسئلة تكون نعم أو ال. ة المتعلمي 

اتيجية محطات التعلم أوردها حبوش  ي أثناء التعليم باستر
 
ي البد من إتباعها ف

وهناك العديد من الخطوات التر
: 2020( وعيد )2017) ي

ر
ي اآلن

 
 ( ف

 لمحطات التعلم المنوعة، وتقسيم الوقت بتحديد الزمن المناسب لكل محطة. 1
ً
 . تخطيط الدرس وفقا

ز األ 2 ي سيتم البحث من خاللها، وكذلك أوراق العمل وتوزيعها عىل . تجهي 
دوات والمواد الالزمة والروابط الت 

ي الفصل قبل بدء الدرس. 
ز
 طاوالت ف

ز إىل مجموعات وطبيعة عمل كل 3 . يقوم المعلم بتوضيح المحطات وطريقة العمل فيها، ثم توزي    ع المتعلمي 

 محطة ألخرى. مجموعة وكيفية تنقلها مع عقارب الساعة من 
ي كل محطة؛ من حيث تنفيذ األنشطة واإلجابة عىل األسئلة 4

ز
ز إتباع كل ما هو مطلوب منهم ف .عىل المتعلمي 

 المصاحبة خالل الزمن المحدد. 
هم، ومناقشتهم، 5 ز ي المحطات يقوم المعلم بالتجول فيما بينهم ومتابعة عملهم وتحفي 

ز
ز ف .خالل عمل المتعلمي 

 ومساعدتهم، وتوجيههم. 
6 . ز ي للمتعلمي 

 .التقويم النهائ 
ي )
ر
اتيجية محطات التعلم عدد من المزايا أوردتها الزينان : 2020(، وعيد )2014والستر ي

ر
ي اآلن

 
 ( ف

ها. 1  . التغلب عىل قلة الموارد وتوفي 
ي يشارك 2

 عما يتعلمم، وعن األنشطة الت 
ً
؛ حيث يصبح المتعلم مسؤوال ز . زيادة الثقة بالنفس بالنسبة للمتعلمي 

ي يحصل عليها عن طريق البحث واالستكشاف. في
 ها، والمعلومات الت 

، الناقد، اتخاذ القرار، وكذلك تنمية مهارة البحث 3 ، العلىمي . تنمية العديد من المهارات كمهارة: التفكي  اإلبداغي

 عن المعلومات واالستقصاء. 
ي أثناء4

ز
ز ف ز المتعلمي  حل األسئلة، وتنفيذ األنشطة  . إضفاء روح المتعة من خالل التشارك والحماس بي 

ز المحطات المختلفة.   المتنوعة، والتنقل بي 
ام اآلخرين. 5  .تنمية المهارات االجتماعية مثل التعاون، ومشاركة اآلخرين، وتقبل الرأي، واحي 
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ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 .تنمية عمليات العلم؛ كالمالحظة، والتصنيف، وعالقات الزمان والمكان، واالستنتاج، والقياس، والتنبؤ. 6
ي أثناء العروض أو . 7

ز
 من مشاهدتم للمعلم ف

ً
التغلب عىل سلبية العروض العملية؛ حيث يشارك المتعلم فيها بدال

ي تنفيذ التجربة واألنشطة والتنبؤ والتفسي  والتوصل 
ز
ي يتمثل ف إجراء التجارب، بل يكون دوره أساسي وإيجائر

 ون مرشد وميرس. للنتائج، وحل األسئلة المصاحبة لكل محطة، ودور المعلم هنا يك
 من محمد )

ً
ي أثناء تعليم الجغرافيا كما حدد ها كال

 
(، 2020وتتلخص أهمية توظيف محطات التعلم ف

: 2018وعبدالعال )  ( فيما يىلي
، مما يجعل التعلم أكير متعة وأكير 1  من نشاط تعليىمي

ي الواحد بأكير من طريقة وأكير
ز
. تناول المفهوم الجغراف

ا بأذهان ا
ً
. فهًما وترابط ز  لمتعلمي 

ي عدد من 2
ز
. تعدد المصادر العلمية؛ كالموسوعات والكتب واألطالس والخرائط؛ وإمكانية استخدامها عىل ف

 محطات التعلم كالمحطة القرائية والبضية. 
 ألنواع من األنشطة التعليمة كاالكتشاف والتقصي والقراءة والنقد واالستنتاج للظواهر 3

ز . ممارسة المتعلمي 

 يؤدي إىل زيادة دافعيتهم، وينىمي ثقتهم بأنفسهم. الجغرافية؛ 
ات    ي  تناولت محطات التعلم وأهميتها وأثرها عىل عدد من المتغتر

 ،وقد أجريت العديد من الدراسات التر
ي هدفت إىل معرفة أثر استخدام  (Bulunuz & Olga, 2010)من هذه الدراسات دراسة بولونيوز وأولقا 

والت 
اتيجية المحطات  العلمية عىل إكساب معلىمي العلوم للمرحلة االبتدائية بعض المفاهيم العلمية بأمريكا، اسي 

، وطبقت الدراسة عىل عينة مكونة من ) ي ، وأكدت النتائج عىل أن 29واستخدم الباحثان المنهج التجريتر
ً
( معلما

ي فهمهم للمفاهيم العلمية، 
ز
اتيجية كان أكير فعالية ف ي ممارسة معلىمي العلوم لالسي 

ز
 تأثي  ف

إكساب تالميذهم  وأكير
 هذه المفاهيم. 

ي تنمية 2012وأجرى الباوي والشمر )    
ز
اتيجية المحطات العلمية ف ( دراسة هدفت التعرف عىل أثر اسي 

، وتم إعداد اختبار  ي  ببعقوبة، واستخدما المنهج التجريتر
ز عمليات العلم لدى طالب معاهد إعداد المعلمي 

ز تجريبية وعددها )54ينة مكونة من )عمليات العلم ، طبق عىل ع  قسموا إىل مجموعتي 
ً
 درسوا 26( طالبا

ً
( طالبا

اتيجية محطات التعلم و  ضابطة وعددها )  درسوا وفق الطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج 27وفق اسي 
ً
( طالبا

ز التجر 0,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  متوسطي درجات المجموعتي 
ز ي ( بي 

ز
 يبية والضابطة ف

 اختبار عمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية. 
ي حل المسائل الرياضية 2013وأعد حسن )   

ز
( دراسة هدفت التعرف عىل فاعلية استخدام المحطات العلمية ف

، وتم  ي ي ببعقوبة، واستخدم الباحث المنهج التجريتر
والميل نحو المادة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائ 

 قسموا إىل 56عداد اختبار لحل المسائل الرياضية والميل نحو المادة، طبق عىل عينة مكونة من )ا
ً
( طالبا

ز التجريبية وعددها )  والضابطة وعددها )30مجموعتي 
ً
، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 26( طالبا

ً
( طالبا

ز التجريبية و 0,05داللة إحصائية عند مستوى )  متوسطي المجموعتي 
ز ي اختبار حل المسائل ( بي 

ز
الضابطة ف

 الرياضية ومقياس الميل نحو المادة لصالح المجموعة التجريبية . 
ي )    

اتيجية المحطات العلمية عىل تنمية عمليات 2014كما أجرت الزينائ  ( دراسة هدفت إىل معرفة أثر اسي 
ي العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي 

ز
ي خانيونس، وتم استخ العلم ومهارات التفكي  التأمىلي ف

ز
دام المنهج ف

، تم تطبقيم عىل عينة مكونة من  ي ،وتم إعداد اختبار عمليات العلم، واختبار مهارات التفكي  التأمىلي شبم التجريتر
ز تجريبية وعددها )48) اتيجية محطات التعلم وضابطة 24(  طالبة قسموا إىل مجموعتي  ( درسوا باستخدام اسي 

الطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( درسوا وفق 24وعددها )
ي اختباري عمليات العلم، ومهارات التفكي  0.05)

ز
ز التجريبية والضابطة ف  متوسطي درجات المجموعتي 

ز ( بي 
 التأمىلي لصالح المجموعة التجريبية. 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ( دراسة هدفت التعرف عىل أثر التد2014وأجرت العنبكي )   
ز
اتيجية محطات التعلم ف ريس باستخدام اسي 
، وتم  ي ي بمدينة الحلة ببابل، واستخدمت المنهج التجريتر

تحصيل واستبقاء تلميذات الصف الخامس االبتدائ 
ز تجريبية 59إعداد اختباري التحصيل واالستبقاء، وطبق عىل عينة مكونة من ) ( طالبة قسموا اىل مجموعتي 

اتيجية محطات التعلم وضابطة وعددها )( طالبة درسوا وف29وعددها ) ( طالبة درسوا وفق الطريقة 29ق اسي 
 متوسطي درجات 0,05االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ز ( بي 
ي اختباري التحصيل واالستبقاء لصالح المجموعة التجريبية. 

ز
ز التجريبية والضابطة ف  المجموعتي 

ي التحصيل وعادات 2016ود )وأجرى داو    
ز
اتيجية المحطات العلمية ف ( دراسة هدفت التعرف عىل أثر اسي 

، وتم بناء اختبار تحصيىلي ومقياس  ي العقل لدى طالب الصف الرابع العلىمي باألنبار، واستخدم المنهج التجريتر
ز تجريبية و 42عادات العقل، وطبق عىل عينة مكونة من )  قسموا إىل مجموعتي 

ً
 درسوا 21عددها )( طالبا

ً
( طالبا

اتيجية المحطات العلمية وضابطة وعددها )  درسوا وفق الطريقة االعتيادية، وأظهرت 21وفق اسي 
ً
( طالبا

ز التجريبية 0.05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  متوسطي درجات المجموعتي 
ز ( بي 

ي االختبار التحصيىلي ومقياس عادات العق
ز
 ل لصالح المجموعة التجريبية. والضابطة ف

ي تنمية مفاهيم 2017كما أعدت حبوش )    
ز
( دراسة هدفت للكشف عن أثر استخدام المحطات العلمية ف

 ، ي التكنولوجيا ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة، واستخدمت المنهج التجريتر
( طالبة 63س مهارات اتخاذ القرار، طبق عىل عينة مكونة من )وتم بناء اختبار لقياس المفاهيم، واختبار لقيا
ز تجريبية وعددها ) اتيجية المحطات العلمية وضابطة وعددها 33قسموا إىل مجموعتي  ( طالبة درسوا وفق اسي 

( طالبة درسوا وفق الطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 30)
ز 0.05) ي اختبار المفاهيم واختبار مهارات اتخاذ القرار  ( بي 

ز
ز التجريبية والضابطة ف متوسطي درجات المجموعتي 

 لصالح المجموعة التجريبية. 
اتيجية المحطات العلمية عىل تنمية 2017وأجرت الشافغي )    ( دراسة هدفت التحقق من أثر استخدام اسي 

ي ماد
ز
ىلي لدى عينة من طالبات الصف األول مهارات التفكي  الناقد وبعض عادات العقل ف

ز ة االقتصاد الميز
، وقامت بإعداد اختبار مهارات التفكي  الناقد ومقياس  ي اإلعدادي بالمنوفية، واستخدمت المنهج شبم التجريتر

ز تجريبية وعددها )74عادات العقل، طبق عىل عينة مكونة من ) ( طالبة درسوا 37( طالبة قسموا إىل مجموعتي 
اتي ( طالبة درسوا وفق الطريقة االعتيادية، وأظهرت 37جية المحطات العلمية وضابطة وعددها )وفق اسي 

ز التجريبية 0.05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  متوسطي درجات المجموعتي 
ز ( بي 

ي اختبار مهارات التفكي  الناقد، ومقياس عادات العقل لصالح المجموعة التجريب
ز
 ية. والضابطة ف

ح لتطوير النماذج العقلية من خالل إدراك البيئة 2018وأعدت عبدالعال )     ( دراسة هدفت لوضع تصور مقي 
ة، واستخدمت الباحثة المنهج شبم  ز اتيجية محطات التعلم لدى طالبات الصف األول الثانوي بالجي 

ي ضوء اسي 
ز
ف

، وقامت بإعداد اختبار ، طبق عل عينة مكونة من ) ي طالبة، وأظهرت النتائج أن طالبات الصف  (32التجريتر
ا ورؤية بيئية قاضة، وأنهن قمن ببناء نماذجهن العقلية من خالل إدراك البيئة ال كوحدة 

ً
األول ال يقدمن إال وصف

ي الرسومات ،كما أنهن يرسمن العوامل 
ز
لألنظمة بل ككائن، كما أظهرت العديد من الطالبات لم يدرجن اإلنسان ف

 دراج العناض األخرى. الحية بدون إ
اتيجية محطات 2018وقام عمر )     ( بدراسة هدفت الكشف  عن فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام اسي 

ي تنمية اليقظة الذهنية واالستيعاب المفاهيىمي لدى طالب الصف األول الثانوي بأبها، واستخدم المنهج 
ز
التعلم ف

، وتم بناء مقياس عن اليقظة  ي ، طبق عىل عينة مكونة من شبم التجريتر الذهنية واختبار االستيعاب المفاهيىمي
ز التجريبية وعددها )90)  قسموا إىل مجموعتي 

ً
اتيجية محطات التعلم 44( طالبا  درسوا وفق اسي 

ً
( طالبا

 درسوا بالطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 46والضابطة وعددها )
ً
( طالبا
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اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مقياس اليقظة الذهنية، 0.05ستوى الداللة )م
ز
ز التجريبية والضابطة ف  متوسطي درجات المجموعتي 

ز ( بي 
 واختبار االستيعاب المفاهيىمي لصالح المجموعة التجريبية.   

ي المحطات العلمية واأللعاب 2018كما أعدت قشطة )    
اتيجيت  ( دراسة هدفت الكشف عن أثر توظيف اسي 

ي تنم
ز
ي العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة، واستخدمت التعليمية ف

ز
ية مهارات التفكي  اإلبداغي ف

، طبق عىل عينة مكونة من  ، وتم إعداد اختبار لتنمية مهارات التفكي  اإلبداغي ي ي والشبم تجريتر
ز الوصفز المنهجي 

( طالبة ودرسوا وفق 35( طالبة قسموا إىل ثالث مجموعات المجموعة التجريبية األوىل وعددها )105)
اتيجية المحطات العلمية، والمجموعة التجريبية الثانية وعددها ) اتيجية 35اسي  ( طالبة درسوا وفق اسي 

( طالبة درسوا وفق الطريقة االعتيادية، وأظهرت 35األلعاب التعليمية ،والمجموعة الثالثة الضابطة وعددها )
 متوسطي درجات المجموعات الثالثة 0.05توى الداللة )النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس

ز ( بي 
ز األوىل والثانية.  ز التجريبيتي  ي اختبار مهارات التفكي  اإلبداغي لصالح المجموعتي 

ز
 ف
ي تدريس العلوم عىل تنمية 2020وهدفت دراسة عيد )     

ز
( إىل معرفة أثر استخدام المحطات التعليمية ف

، وتم التفكي  البضي ومتعة التعلم  ي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمض، واستخدمت المنهج شبم التجريتر
( طالب وطالبة قسموا إىل 80إعداد اختبار التفكي  البضي ومقياس متعة التعلم، طبق عىل عينة مكونة من )

ز التجريبية وعددها ) اتيجية المحطات التعليمية والضابط40مجموعتي  ة ( طالب وطالبة درسوا وفق اسي 
( طالب وطالبة درسوا بالطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 40وعددها )

ي اختبار التفكي  البضي ، 0.01مستوى الداللة )
ز
ز التجريبية والضابطة ف  متوسطي درجات المجموعتي 

ز ( بي 
 ومقياس متعة التعلم لصالح المجموعة التجريبية. 

ز دورة 2020كما أجرت محمد)       حة قائمة عىل الدمج بي 
اتيجية مقي  (دراسة هدفت إىل قياس أثر استخدام اسي 

ي ومستوى التمثيل العقىلي للمعلومات لطالب 
ز
التعلم السباعية ومحطات التعلم لتنمية مهارات التحقيق الجغراف
، ي ي والتجريتر

ز الوصفز ي وتم إعداد اختبار مهارات التحقيق الجغر  المرحلة الثانوية بمض، واستخدمت المنهجي 
ز
اف

ز التجريبية وعددها )80ومقياس التمثيل العقىلي ، طبق عىل عينة مكونة من ) ( 40( طالبة قسموا إىل مجموعتي 
اتيجية المحطات التعليمية والضابطة وعددها ) ( طالبة درسوا بالطريقة االعتيادية، 40طالبة درسوا وفق اسي 

 متوسطي درجات 0.01ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وأظهرت النتائج وج
ز ( بي 

ي ، ومقياس التمثيل العقىلي لصالح 
ز
ي اختبار مهارات التحقيق الجغراف

ز
ز التجريبية والضابطة ف المجموعتي 

 المجموعة التجريبية. 
ي  Elmas, (Bulunuz& 2021وأعد بولونوز وألماس )

ز
اتيجية محطات التعلم ف دراسة هدفت إىل تقييم اسي 
، وتم  ي ي بورصة، واستخدم الباحثان المنهج التجريتر

ز
ز ف ز الموهوبي  استيعاب مفاهيم علوم األرض لدى المتعلمي 

ز 4إعداد استمارة مقابلة شخصية وبطاقة مالحظة، وطبقت عىل عينة مكونة من ) ( طالب من جمعية المتعلمي 
، وأظه ز ز المالموهوبي  ي إكساب المتعلمي 

ز
 معرفة. هارات وتمكنهم من صناعة الرت النتائج فاعلية محطات التعلم ف

ي إكساب العديد من المفاهيم العلمية والتحصيل     
 
اتيجية محطات التعلم ف مما سبق تتضح أثر استر

، وتنمية المهارات مثل: مهارة التفكتر الناقد واإلبداعي والتأمىلي  البرصي   والتفكتر واالستيعاب المفاهيمي
 واليقظة الذهنية ومهارات اتخاذ القرار وعادات العقل. 

 
 مشكلة البحث

ز وزيادة دافعيتهم والحرص عىل نشاطهم وفاعليتهم، وكذلك مراعاة    نماط أ يعد االهتمام بتفاعل المتعلمي 
ز عند اإلعداد و   ما يحرص المعلمي 

 التخطيط للدروس. لذلكالتعلم المختلفة ومراعاة الفروق الفردية من أكير
اتيجيات تعليمية حديثة بديلة عن الطرق االعتيادية، مثل  أوصت الدراسات السابقة عىل استخدام اسي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )
اتيجية محطات التعلم، وخاصة بعد ما أثبتت هذه الدراسات فعاليتها كدراسة الزينائ  (، ومحمد 2014اسي 

ز مكانم (Elmas& Bulunuz,2021 (، وبولونوز وألماس2020(، وعيد )2020) (، كما أنها تعطي للمتعلمي 
ي والتفاعل النشط بحيث يصبحوا أكير إيجابية ونشاط 

، وتعويدهم عىل العمل التعاوئز ز ز فاعلي  وتجعلهم مشاركي 
 ،  (. 2017وابداء الرأي وتقبل الرأي اآلخر )حبوش، والشافغي

ي     
 
اتيجية محطات التعلم ف افيا أثناء تعليم الطالبات مقرر الجغر  ومما سبق تظهر الحاجة إىل توظيف استر

 بالمرحلة الثانوية. 
     : ي السؤال التاىلي

 
 وتحددت مشكلة البحث الحاىلي ف

ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 
ز
اتيجية محطات التعلم ف مسار  -كيف يمكن توظيف اسي 

ي المملكة العربية  -العلوم اإلنسانية 
ز
 السعودية.؟بالمرحلة الثانوية ف

      :  ويتفرع من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي
ي أثناء تعليم درس األجرام السماوية من وحدة الكون 1

ز
اتيجية محطات التعلم ف . ما خطوات توظيف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟ -مسار العلوم اإلنسانية  -لطالبات نظام مقررات 
اتيجية محطات التع2 ي أثناء تعليم درس المجموعة الشمسية من وحدة الكون . ما خطوات توظيف اسي 

ز
لم ف

 بالمرحلة الثانوية؟  -مسار العلوم اإلنسانية  -لطالبات نظام مقررات 
ي أثناء تعليم درس أجرام سماوية أخرى من وحدة الكون 3

ز
اتيجية محطات التعلم ف . ما خطوات توظيف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟ -مسار العلوم اإلنسانية  -لطالبات نظام مقررات 
ي أثناء تعليم درس القمر من وحدة الكون لطالبات نظام 4

ز
اتيجية محطات التعلم ف . ما خطوات توظيف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟ -مسار العلوم اإلنسانية  -مقررات 
 أهمية البحث

 : ي التاىلي
ز
 تتضح أهمية البحث ف

ي تدعو إىل عدم اال 1
ز . مسايرة االتجاهات الحديثة الت  عتماد عىل الطرائق االعتيادية المعتمدة عىل التلقي 

ي 
ز
ي ف  دور إيجائر

ز اتيجيات تعليمية قائمة عىل التعلم النشط، مما يجعل للمتعلمي 
ي طرائق واسي 

والحفظ، وتبتز
 عملية التعليم. 

اتيجية محطات التعلم، وذ2 ك يعتير ل. تقديم دليل إرشادي لمعلم الجغرافيا قائم عىل تعليم الجغرافيا وفق اسي 
 بديل للتعليم بالطرائق االعتيادية. 

ي محطات التعلم 3
ز
ي أثناء العمل ف

ز
ز عدد المهارات االجتماعية ف . إلقاء الضوء عىل أهمية إكساب المتعلمي 

 المتنوعة مثل: التعاون، والمشاركة اإليجابية، وتقبل الرأي. 
 محددات البحث

 ( 4الحدود الموضوعية: اقتض البحث عىل عدد ) من أنواع من محطات التعلم كما ذكرها جونز
(Jones,2007 . ونية، محطة الخبي 

: المحطة السمعية البضية، المحطة العملية، المحطة االلكي   ( وهي
  ي

: )وحدة الكون( والت  الحدود الزمانية والمكانية: اقتض البحث عىل وحدة من وحدات مقرر الجغرافيا وهي
ي المملكة العربية السعودية للعام -ار العلوم اإلنسانية مس -تدرس لطالبات نظام مقررات 

ز
 بالمرحلة الثانوية ف

 ( 4، وتشتمل عىل )2021/ 1442الدراسي 
: األجرام السماوية، المجموعة الشمسية، أجرام سماوية أخرى، القمر.             دروس هي
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ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات البحث
اتيجية محطات التعلم )  (: Learning Station Strategyاستر

ة عير سلسلة من Jones,2007عرفها جونز )    ي مجموعات صغي 
ز
ز ف ( بأنها طريقة تعليم ينتقل فيها المتعلمي 

ز تأدية كل األنشطة المختلفة عير التناوب عىل المحطات المختلفة، ويمكن للمحطات  المحطات، تتيح للمتعلمي 
ز نحو موضوع التعلم. أن تدعم تدريس مفاهيم محددة أو تغطي مفهوم واحد، وهذا يزيد من د  افعية المتعلمي 

عرف إجرائًيا: بأنها مجموعة من الخطوات تتضمن عدد من األنشطة المرتبطة بوحدة الكون، والمخطط لها 
ُ
وت

 وبالتعاقب عىل طاوالت محددة 
ً
 من قبل معلمة الجغرافيا، وتنفذها طالبات الصف الثالث الثانوي دوريا

ً
مسبقا

ي الفصل، حيث تمثل كل طاول
ز
ونية، ف ة محطة تعليمية من المحطات التالية: السمعية، البضية، العملية، االلكي 

اف المعلمة.  ، القرائية، وتقوم الطالبات بالتفاعل مع هذه األنشطة بأنفسهن، وبإرسر  الخبي 
 منهج البحث\ 
ي    

ز
، وهذا المنهج يعتمد عىل دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد ف ي

هتم  الواقع، وي  تم استخدام المنهج الوصفز
 .
ً
ا كيفيا أو كميا ، ويعير عنها تعبي 

ً
 دقيقا

ً
 بوصفها وصفا
 أداة البحث

ي أثناء تعليم وحدة الكون   
ز
اتيجية محطات التعلم ف ح لتوظيف اسي  ي إعداد دليل مقي 

ز
تمثلت أداة البحث ف
:  -مسار العلوم اإلنسانية-لطالبات نظام مقررات   بالمرحلة الثانوية، ويتكون مما يىلي

 مقدمة الدليل:   . 1
اتيجية محطات التعلم، وأهميتها، ومزاياها.   اشتملت عىل تعريف باسي 

 .  أهمية الدليل: 2
ي أثناء تعليم وحدة الكون. 

ز
اتيجية محطات التعلم ف ي تقديم خطوات عن توظيف اسي 

ز
 تتمثل أهمية الدليل ف

 . محتوى الدليل: 3
اشتمل محتوى الدليل عىل محتوى الدروس التالية: األجرام السماوية، المجموعة الشمسية، أجرام سماوية    

 أخرى، القمر. 
اتيجية محطات التعلم: 4  . إرشادات عند تطبيق استر
  التحضي  المسبق للمادة العلمية، والكشف عن المعارف المسبقة للمحتوى حت  تكون نقطة انطالقة

 ى العلىمي الجديد. للدخول للمحتو 
  ز عن موضوع الدرس، وتوجيههم إىل ربط المفاهيم العلمية السابقة االهتمام بالمعرفة المسبقة للمتعلمي 

 لديهن بالمفاهيم المكتسبة الجديدة. 
  .ة ي مجموعات صغي 

ز
ز بعضهم عن طريق التعلم ف ز المتعلمي   االهتمام بالتفاعل االجتماغي بي 

  ي
. مراعاة عناض التعلم التعاوئز ي

، المهاري، الوجدائز ي
ز
ي إحداث التقدم المعرف

ز
ي تسهم ف

 الت 
 ي مجموعات متجانسة بحيث يكون متوسط التحصيل األكاديىمي للمجموعات متساوًيا

ز
ز ف  توزي    ع المتعلمي 

  . ي ي أو الكتائر
ز للتعبي  عن أفكارهن بالتفاعل اللفطز  إتاحة الفرصة للمتعلمي 

 ز وت ي لذلك. إتاحة الفرصة للمناقشة التفاوضية للمتعلمي 
ز
 وفي  الوقت الكاف

  .ز وزيادة دافعيتهن للتعلم  الحرص عىل إثارة انتباه المتعلمي 
  ز األدوات والوسائل التعليمية المناسبة للدروس قبل الحصة؛ مثل: العروض العملية، الصور تجهي 

 التوضيحية، الخرائط الذهنية، النصوص القرائية، الروابط. 
 . األهداف العامة لوحدة الكون5
 مام بمعلومات عن األجرام السماوية والمجموعة الشمسية واألجرام السماوية األخرى، والقمر. اإلل 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي مخلوقاتم.  -سبحانم وتعاىل-تقدير عظمة هللا
ز
ي الكون عن طريق التفكر ف

ز
 ف

  .تنمية مهارات جغرافية متعددة؛ مثل: قراءة الخرائط، والرسوم البيانية 
اتيجية محط6  ات التعلم: .  تخطيط الدروس وفق استر
اتيجية محطات التعلم وسيتم إيضاح ذلك عند اإلجابة عىل أسئلة      تم تخطيط الدروس وفق مراحل اسي 

 البحث. 
ي مجال المناهج وطرق       

ز
ز ف ز المتخصصي  وبعد االنتهاء من الدليل تم عرضم عىل مجموعة من المحكمي 

ف، ومناسبة األنشطة التعليمية مع خطوات تدريس الدراسات االجتماعية، للتأكد من صحة صياغة األهدا
اتيجية محطات التعلم، وبناء عىل آرائهم تم تعديل بعض األنشطة التعليمية، وتصحيح بعض األخطاء  اسي 

ز عىل الدليل   لك أصبح الدليل بصورتم النهائية. وبذ %98اللغوية، وبلغت نسبة موافقة المحكمي 
 نتائج البحث

ي أثناء تعليم درس األجرام  نتائج اإلجابة عن السؤال األول: ما  
ز
اتيجية محطات التعلم ف خطوات توظيف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟ -مسار العلوم اإلنسانية  -السماوية من وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 
اتيجيلإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس األجرام السماوية من  ة وحدة الكون وفق استر

 :  محطات التعلم وذلك عىل النحو التاىلي

 األهداف الخاصة: 
ي نهاية الدرس يتوقع من ا

ز
 أن:  لطالبةف
 .تفرس تسمية مجرة درب التبانة بهذا االسم. 1
  . تصيغ تعريف لمفهوم السدم بلغتها الخاصة. 2
 عىل الخريطة المعرفية. .تلخص المعلومات المرتبطة بالنجوم واألجرام شبم النجمية 3
ز تجمعات النجوم والفصول األربعة. 4  .تربط بي 

اتيجية محطات التعلم  تنفيذ درس األجرام السماوية وفق مراحل استر
 التهيئة:  -المرحلة األوىل 

 . فيديو تعليىمي عن األجرام السماويةمقطع عرض  -
 ورة. عىل السب وتسجيلممناقشة الطالبات عن محتوى الفيديو الستنتاج عنوان الدرس   -

 بدء العمل:  -المرحلة الثانية 
 . من كل مجموعة التوجم للمحطات يطلب -
ورةبدء العملطريقة االعالن عن  - المجموعات عىل المحطات  مرور كل مجموعة من ، وضز

 : التالية
 البرصية  / المحطة السمعية

ز الفيديو  مشاهدة مقطغي يطلب منهن  - ز من خالل الرابطالتاليي  ز التالي ي   : يي 
https://youtu.be/9ajm_DwfYVg 

https://youtu.be/CZ7fF3YDQbM 
:  السؤالاالجابة عىل يطلب من الطالبات  - امنا تفسي  تسمية المجرة التابع لها نظما سبب  التاىلي

 درب التبانة؟الشمسي ب
ز السدم والمجرات من خالل مشاهدة مقطع الفيديو السابق؟يطلب منهن  -      الربط بي 

 المحطة القرائية

https://youtu.be/9ajm_DwfYVg
https://youtu.be/CZ7fF3YDQbM
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62 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: نتائج اإلجاب ي
 
ي أثناء تعليم درس المجموعة ة عن السؤال الثان

ز
اتيجية محطات التعلم ف ما خطوات توظيف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟  -مسار العلوم اإلنسانية  -الشمسية من وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 
وفق لإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس المجموعة الشمسية من وحدة الكون 

 : اتيجيات محطات التعلم وذلك عىل النحو التاىلي  استر

 األهداف الخاصة: 
ي نهاية الدرس يتوقع من الطالبة أن: 

ز
 ف
ي الشبكة 1

ز
ي بحثت عنها ف

.تستنتج أهمية الشمس بالنسبة لكوكب األرض من اآليات القرآنية الت 

 العنكبوتية. 

 : عن األجرام شبم النجمية والنجوم التاىلي  علىمي النص القراءة يطلب منهن  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ي خريطة معرفية معلومات النص تلخيص وتنظيم يطلب منهن  -

ز
 ؟ف

 محطة الخبتر 
ي ستقدم معلومات عن تجمعات النجوم وارتباطها يطلب منهن  -

ة الت  االستماع الجيد للخبي 
 بالفصول األربعة. 

ة وتدوين أهم المالحظات. يطلب منهن  -  مناقشة الخبي 
 رسم شكل توضيخي مبسط يوضح عالقة تجمعات النجوم بالفصول األربعة؟يطلب منهن  -

 : المتابعة -المرحلة الثالثة 
ي المحطات أثناء تواجد  -

ز
 . ومتابعة عمل كل مجموعة ،التجول بينهن ، يتمالمجموعات ف

 . من الجميع الرجوع ألماكنهن، يطلب بعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات  -
 والتأكد من اإلجابة عىل األسئلة،  ،مناقشة نتائج المرور بالمحطات -
ي ومناقشتها.  -

 توزي    ع ورقة التقويم النهائ 
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63 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لفيديو. .تنظم المعلومات عن الكواكب والبلوتويد من خالل مشاهدة ا2
 .تستنتج مفهوم األقمار والسنة الضوئية من خالل المعلومات المقدمة لها. 3
ة للشمس بالنسب .تستنج سبب تفاوت طول العام بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية وموقعها 4

 من خالل الصورة المعروضة أمامها. 

اتيجية محطات التعلم  تنفيذ درس المجموعة الشمسية وفق مراحل استر

 التهيئة:  -المرحلة األوىل 
 األسئلة حول الدرس. طرح مجموعة من   -
 وتسجيلم عىل السبورة.  الدرس موضوعاإلشارة إىل و  تمناقشة الطالبا  -

 العمل:  بدء -المرحلة الثانية 
 . طلب من كل مجموعة التوجم للمحطاتي -
ورةبدء العملطريقة االعالن عن  - المجموعات عىل المحطات  مرور كل مجموعة من ، وضز

  : التالية
ونية  المحطة االلكتر

ي الرابط التاىلي عن آيات قرآنية تدل عىل أهمية يطلب منهن  -
ز
البحث خالل الشبكة العنكبوتية ف

 . الشمس لكواكب المجموعة الشمسية ولكل المخلوقات عليها 
https://www.alukah.net/sharia/0/1440 / 

:  اإلجابةيطلب منهن  - ي عىل السؤال التاىلي أهمية الشمس لكواكب المجموعة الشمسية  استنتخر
 القرآنية؟من اآليات 

 المحطة السمعية البرصية
: يطلب منهن  -  مشاهدة مقطع الفيديو عن الكواكب وكواكب البلوتويد من خالل الرابط التاىلي

LkLblI9ZcU-https://youtu.be/ 
 مناقشة الفيديو لمعرفة صفات الكواكب.    يطلب منهن -
-  : ي  نظىمي يطلب منهن االجابة عىل السؤال التاىلي

يطة عىل الخر تمت مشاهدتها المعلومات الت 
 الية: المعرفية الت

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alukah.net/sharia/0/1440/
https://youtu.be/-LkLblI9ZcU
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64 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 محطة الخبتر  
ة من معلومات عن األقمار والسنة الضوئية. يطلب من الطالبات  -  االنتباه لما تقدمم الخبي 
 مناقشتها للتعرف عىل المعلومات والمفاهيم الغامضة. يطلب منهن  -
:  اإلجابةيطلب منهن  - ي عىل السؤال التاىلي مفهوم لألقمار والسنة الضوئية من خالل  استنتخر

ة ي قدمتها الخبي 
 ؟المعلومات الت 
 المحطة البرصية

ي أماميطلب من الطالبات  -
 . ومناقشتها  هنمالحظة الصورة الت 

:  اإلجابةيطلب منهن  - ي  عىل السؤال التاىلي سبب تفاوت طول عام الكوكب بناء عىل  استنتخر
 موقعم بالنسبة للشمس؟

 

 
 

 : المتابعة - الثالثة المرحلة
ي  المجموعات تواجد  أثناء -

ز
 مجموعة.  كل  عمل ومتابعة بينهن، التجول المحطات، يتم ف

 ألماكنهن.  الرجوع الجميع المحطات، يطلب من جميع زيارة المجموعات جميع إتمام بعد   -
  األسئلة، عىل اإلجابة من والتأكد  بالمحطات، المرور  نتائج مناقشة -

ي  التقويم ورقة توزي    ع
 . ومناقشتها  النهائ 

 
ي أثناء تعليم درس أجرام ما خطوات توظيف نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: 

ز
اتيجية محطات التعلم ف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟ -مسار العلوم اإلنسانية  -سماوية أخرى من وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 
لإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس أجرام سماوية أخرى من وحدة الكون وفق 

اتيجيات محطات التعلم وذلك ع  : ىل النحو التاىلي استر
 

 األهداف الخاصة: 
ي نهاية الدرس يتوقع من الطالبة أن: 

ز
 ف
ز اسم الكويكب ومكتشفم وتاري    خ اكتشافم. 1  .تربط بي 
ز الشهب والنيازك بعد مشاهدة الفيديو. 2  .تقارن بي 
ز توهج المذنب وموقعم بالنسبة للشمس. 3  .تربط بي 
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65 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية محطات التعلمتنفيذ درس أجرام سماوية أخرى وفق مراحل   استر

 التهيئة:  -المرحلة األوىل 
ز لعن فئات األجرام السماوية عرض خارطة مفاهيم  - ز السابقي   . مراجعم للدرسي 

 
ي سيتطرق لها.  واستنتاجمناقشتها يطلب من الطالبات  -

 عنوان الدرس وأهم المفاهيم الت 
  

 بدء العمل:  -المرحلة الثانية 
 للمحطات. يطلب من كل مجموعة التوجم  -
ورة مرور كل مجموعة من المجموعات عىل المحطات  - االعالن عن طريقة بدء العمل، وضز

 التالية: 
 المحطة القرائية

 قراءة نص علىمي عن الكويكبات. يطلب من الطالبات  -
ي النص. يطلب منهن  -

ز
 مناقشة المعلومات الهامة ف

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األجرام السماوية

النجوم األقمار الكواكب النجوم السدم المجرات



   
   

                                              المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – آيار   – 15                                                               (  -  70 52) ص: رابع البحث ال –الثان

 

66 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 

 

ز الكويكب ومكتشفم يطلب منهن  - : الربط بي  ي الجدول التاىلي
ز
 وتاري    خ اكتشافم ف

    
 
 
 
 
 
 

 المحطة السمعية البرصية
 مشاهدة الفيديو من خالل الرابط ومناقشتم ثم اإلجابة عىل األسئلة التالية: يطلب منهن  -

https://www.youtube.com/watch?v=no08LQ9Eo4c&pbjreload=101 
ز الشهب والنيازك؟يطلب منهن  -  المقارنة بي 

ز بينها وصياغة تعريف لكال منها يطلب منهن  - التوصل لمفهوم الشهب والنيازك والتميي 
 بمفهومها الخاص. 

ونية  المحطة االلكتر
ي تحتوي  ها الصفحة و  االستعانة بالرابط المرفقيطلب من الطالبات  -

مناقشة المعلومات الت 
ونية.   االلكي 

comet-a-is-https://nasainarabic.net/education/articles/view/what 
: ا اإلجابةيطلب منهن   - ز توهج المذنب  ربطي عىل السؤال التاىلي  ؟وقربم من الشمسبي 

 . التعرف عىل المذنباتيطلب منهن  -
 : المتابعة -المرحلة الثالثة 

ي المحطات، يتم التجول بينهن، ومتابعة عمل كل مجموعة.  -
ز
 أثناء تواجد المجموعات ف

 بعد إتمام جميع المجموعات زيارة جميع المحطات، يطلب من الجميع الرجوع ألماكنهن.   -
 مناقشة نتائج المرور بالمحطات، والتأكد من اإلجابة عىل األسئلة،  -
ي ومناقشتها.  -

 توزي    ع ورقة التقويم النهائ 

 
ي أثناء تعليم درس القمر من نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع: 

ز
اتيجية محطات التعلم ف ما خطوات توظيف اسي 

 بالمرحلة الثانوية؟ - مسار العلوم اإلنسانية -وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 
اتيجية محطات    لإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس القمر من وحدة الكون وفق استر

 :  التعلم وذلك عىل النحو التاىلي

https://www.youtube.com/watch?v=no08LQ9Eo4c&pbjreload=101
https://nasainarabic.net/education/articles/view/what-is-a-comet
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67 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 األهداف الخاصة: 
ي نهاية الدرس يتوقع من الطالبة أن: 

ز
 ف
 والشهر النجىمي والقمري. 1

ز ز دوران القمر وبي   .تفرس العالقة بي 
 .تفرس سبب اختالف منازل القمر. 2
 .تصمم نموذج لخسوف القمر وكسوف الشمس بعد قراءتها للنص المعط3

اتيجية محطات التعلم  تنفيذ درس القمر وفق مراحل استر

 التهيئة:  -المرحلة األوىل 
 : لقمر الصور التالية عن اعرض  -

  
 
 
 
 

 
ي ة الطالبات مناقش -

ي الدرس. للحصول عىل بعض المفاهيم الت 
ز
 سيتطرق لها ف

 
 بدء العمل:  -المرحلة الثانية 

 يطلب من كل مجموعة التوجم للمحطات.  -
ورة مرور كل مجموعة من المجموعات عىل المحطات  - االعالن عن طريقة بدء العمل، وضز

 التالية: 
ونية  المحطة االلكتر

ي ويكبيديا أو االستعانة بالروابط التالية: يطلب من الطالبات  -
ز
 البحث ف

https://cutt.us/XSznt 
https://cutt.us/4Z8cZ 

:  اإلجابةيطلب منهن   والشهر النجىمي  يفرس عىل السؤال التاىلي
ز ز دوران القمر وبي  العالقة بي 

 والقمري؟ 
 محطة الخبتر 

ة اليطلب منهن  - ي تقدم معلومات هامة عن منازل القمر. االستماع للخبي 
  ت 

:  اإلجابةيطلب منهن   سبب اختالف منازل وأوجم القمر؟ يفرس عىل السؤال التاىلي
 المحطة العملية

 قراءة النص المعط عن خسوف القمر وكسوف الشمس. يطلب منهن  -
:  اإلجابةيطلب منهن  - سبب رؤية سكان األرض لوجم واحد فقط  يفرس عىل السؤال التاىلي

 للقمر؟
 تصميم نموذج لخسوف القمر وكسوف الشمس باالستعانة باألدوات المقدمةيطلب منهن  -

 :  كرات ملونة بأحجام مختلفة  –مصباح لهن وهي
 : المتابعة - الثالثة المرحلة

ي  المجموعات تواجد  أثناء -
ز
 مجموعة.  كل  عمل ومتابعة بينهن، التجول المحطات، يتم ف

https://cutt.us/XSznt
https://cutt.us/4Z8cZ
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68 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ألماكنهن.  الرجوع الجميع المحطات، يطلب من جميع زيارة المجموعات جميع إتمام بعد   -
  األسئلة، عىل اإلجابة من والتأكد  بالمحطات، المرور  نتائج مناقشة -
ي  التقويم ورقة توزي    ع -

 . ومناقشتها  النهائ 

 
 التوصيات

بويات، 1 فات الي  ز إلرشاد معلمات الدراسات االجتماعية والمرسر . تعميم الدليل المعد من قبل الباحثتي 

ي أثناءلالستفادة منم 
ز
 جغرافيا. بالمرحلة الثانوية لمقرر ال -طالبات نظام مقررات_ مسار العلوم اإلنسانيةتعليم  ف

ورة . 2 ي خطوات تالجغرافيا عن  عقد دورات تدريبية لمعلماتضز
ز
اتيجية محطات التعلم ف ثناء تعليم أطبيق اسي 

 الجغرافيا بالمرحلة الثانوية. 
اتيجية محطات التعلم ومعرفة أثره3 ات مثل تعديل  ا . إجراء مزيد من البحوث عن اسي  عىل بعض المتغي 

، وتنمية مهارات التفكي  المختلفة.  ز  التصورات الخاطئة لدى المتعلمي 
 

 المراجع
 المراجع العربية: 

( . ز ي حسي 
ي تنمية عمليات العلم 2012الباوي، ماجدة إبراهيم، والشمر، ثائز

ز
اتيجية المحطات العلمية ف (. أثر اسي 

. مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية،  ز . 26- 1(، 3)7لدى طالب معاهد إعداد المعلمي   

اتيجيات الحديث2014جان، إلهام. ) ي تدريس مجال الفنون التشكيلية بطريقة (. فاعلية استخدام االسي 
ز
ة ف

بية الفنية والفنون، كلية  ي الي 
ز
ي لطالبات جامعة الطائف. مجلة بحوث ف

وع لتنمية الجانب التقتز المرسر
بية بجامعة حلوان مض، ) . ١-٢٢(، 43الي   

ي تنمية مفاهيم ومهارات ات2017حبوش، سارة محمود. )
ز
اتيجية المحطات التعليمية ف ي (. أثر اسي 

ز
خذ القرار ف

. رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة اإلسالمية،  التكنولوجيا لدى طالبات الصف السادس األساسي
 . ز  غزة، فلسطي 

( . ي حل المسائل الرياضية والميل نحو المادة 2013حسن، وردة يحت 
ز
اتيجية المحطات العلمية ف (. فاعلية اسي 

. رسالة م ي
اجستي  غي  منشورة، الجامعة المستنضية، العراق، لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائ 

 . ز  فلسطي 

ي التحصيل وعادات العقل لدى طالب الرابع 2016داوود، طارق كامل. )
ز
اتيجية المحطات العلمية ف (. أثر اسي 

بوية والنفسية، ) ي مادة االحياء. مجلة البحوث الي 
ز
. 318 – 291(، 50العلىمي ف  

استكشاف النماذج العقلية للبيئة لدى طالبات الصف األول الثانوي وتصور (. 2018عبدالعال، ري  هام رفعت. )
بوية للدراسات االجتماعية،  اتيجية المحطات التعلم. مجلة الجمعية الي  ي ضوء اسي 

ز
ح لتطويرها ف مقي 

(104 ،)45-120 .  
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69 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، فداء محمود. ) ي
ي تنمية عمليات العلم2014الزينائ 

ز
اتيجية المحطات العلمية ف ومهارات التفكي   (. أثر اسي 

ي خانيونس. رسالة ماجستي  غي  منشورة، 
ز
ي العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي ف

ز
التأمىلي ف

 . ز  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي 

ة للنرسر والتوزي    ع 2015سليمان، عىلي محمد. ) ي تدريس الجغرافيا. األردن: دار المسي 
ز
(. اتجاهات حديثة ف

 والطباعة. 

، سهام أ ي تنمية مهارات التفكي  الناقد 2017حمد. )الشافغي
ز
اتيجية المحطات العلمية ف (. أثر استخدام اسي 

ي 
ز
ىلي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية. مجلة بحوث عربية ف

ز ي مادة االقتصاد الميز
ز
وبعض عادات العقل ف

بية النوعية، العدد الثامن،  . 381 – 333مجاالت الي   

ي تنمية (. فاعلية تد2018عمر، عاصم محمد. )
ز
اتيجية محطات التعلم ف ريس مقرر األحياء باستخدام اسي 
بوية  اليقظة الذهنية واالستيعاب المفاهيىمي لدى طالب الصف األول الثانوي. مجلة الدراسات الي 

. 245- 226(، 2)12والنفسية، جامعة السلطان قابوس،   

، وفاء عبد الرزاق. ) اتيجية الم2014العنبكي ي (. أثر التدريس باسي 
ز
حطات العلمية عىل التحصيل واالستبقاء ف

بية األساسية، جامعة بابل،  . مجلة كلية الي  ي
مادة العلوم العامة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائ 

(15 ،)82 – 101 .  

ي تدريس العلوم لتنمية التفكي  البضي (. ا2020عيد، سماح محمد أحمد. )
ز
ستخدام المحطات التعليمية ف

بية العلمية، دى تالميذ المرحلة االبتدائيةومتعة التعلم ل . 43–1(،4)23. المجلة المضية للي   

ز دورة التعلم السباعية ومحطات التعلم (. 2020محمد، هبم هاشم. ) حة قائمة عىل الدمج بي 
اتيجية مقي  اسي 

ي ومستوى التمثيل العقىلي للمعلومات لطالب المرحلة الثانوية
ز
، المجلة لتنمية مهارات التحقيق الجغراف

بوية، . 911–848، 74الي   

يائية 2015فياض، ساهر. ) ز ي تنمية المفاهيم الفي 
ز
ي المحطات العلمية والخرائط الذهنية ف

اتيجيت  (. أثر اسي 
ي مادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع األساسي بغزة. رسالة ماجستي  غي  

ز
ومهارات التفكي  البضي ف

. منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسط ز ي   

ي تنمية مهارات 2018قشطة، زينب جمال. )
ز
ي المحطات العلمية واأللعاب التعليمية ف

اتيجيت  (. أثر توظيف اسي 
ي العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة. رسالة ماجستي  غي  منشورة، 

ز
التفكي  اإلبداغي ف

 . ز  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي 

ي المملكة العربية السعودية. الرياض: (. اإلط 2018هيئة تقويم التعليم. )
ز
ي لمعايي  مناهج التعليم العام ف

ار الوطتز
 هيئة تقويم التعليم والتدريب. 

ز االبتدائية والمتوسطة للتعليم 2006وزارة التعليم. ) (. وثيقة منهج الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلتي 
بية والت ربية السعودية. عليم بالمملكة العالعام. الرياض: وزارة الي   
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70 
ي أثناء تعليم وحدة الكون لطالبات نظام مقررات 

 
اتيجية محطات التعلم ف ي  /  توظيف استر

ي المملكة العرب -مسار العلوم  اإلنسانية  -بارعيده و العريان 
 
 ية السعوديةبالمرحلة الثانوية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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