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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص: 

يمكن دراسة موضوع الهوية انطالتا من مجموعة  . ي  هوية الفرد داي  مجموعة العم هدف اللحث إىل تحل 

ية لألطر الرياضية.  ة  من المواضيع من بينها الرياضة من يالل نموذج التنمية البرسر أداة وغاية تعتير هذه اخأيي 

ية  من  ي اخأفكار للتنمية البرسر
ي تمكن من رفع مستوى و ج      يالل توسيع مجال االيتيار و االبتكار فز

ودة الت 

ي اطار التفاعالت االجتماعية وهندسة ك  عنرص انطالتا من مكان تموتعم بمعرفة السلبيات و 
ية فز الموارد البرسر

ية.  ي اطار التنمية البرسر
ية من يالل تتلعب الرياضة دور التناإليجابيات واالشتغال عليها فز رسيخ الثقة مية البرسر

ام.  ز أفراد الفريق واالحي   بالنفس ورو  القيادة والتعاون بي 

ة و تشكي  هوي من جهة أيرى يشك  الشعور باالنتماء لمكان أو جماعة معينة عنرصا من عناض تكوين الذات

ي مجموعة من المستويات حسب وضعية الفرد  إما فردية انطالتا من يصائصم الشخصية 
ي تتموتع فز

الفرد الت 

 . ز ز الهويتي  ز ك  من هاتي   أو اجتماعية عند تواجده وسط المجموعة وجماعية بالجمع بي 

ي ينتىمي إليها  و يتم التعب
ي اطار هاتميكون الفرد رؤيتم لالنتماء من يالل الجماعة الت 

الجماعة مما  ي  عن الهوية فز

 يكسبها القوة. 

ية  االبتكار  الكلمات المفتاحية:  ي  التنمية البرسر
 .   االنتماء  مجموعة العم الهوية  اإلطار الرياضز

Abstract: 

Identity can be  The goal of research is to analyze the individual's identity within the workgroup.

studied from a range of subjects, including sports, through the human development model of sports 

The latter is a tool and a purpose for human development, by expanding the choice and  .cadres

d quality of human resources in the context of social innovation of ideas that enable the upgrading an

interactions and the engineering of each element from where it is located by knowing the negative and 

Sports play the role of human  .positive and working within the framework of human development

development by establishing self-confidence, leadership, team collaboration, and respect. 

On the other hand, feeling of belonging to a particular place or group is an element of self-formation 

and the formation of an individual's identity that is expected in a group of levels according to the 
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individual's status, either individual from his personal or social characteristics when he is in the group 

and collectively by combining both of these two identities. 

The individual is a vision of belonging through the group to which he belongs, and identity is 

expressed in the framework of which gives it a power. 

.Identity, sports cadre, human development, innovation, belonging, group of work:  Keywords 

 مقدمة: 

ز هويات مختلف الجماعاجزء مكم  للحياة االجتماعية  وتتشك  فقط عير  إن الهوية برأي جنكز  ز بي  ت التميي 

ي يمكن ربطها بأناس آيرين  و يعطي االطالع عىل مختلف الهويات إشارة من نوع الفرد الذي تتعام  معم و 
والت 

من ثم كيفية االرتلاط بم. يقول أن ما لدينا من فهم حول مختلف الهويات ربما يكون محدودا أو ياطئا ولكنم 

ماعية كونم يجع  التفاع  ممكنا. يص  جنكز إىل استنتاج أنم لن يكون هناك مجتمع جزء حيوي من الحياة االجت

 (94و  93، ص 2010هارلمبس و هولبورن، بدون هوية اجتماعية. )

ي مهما للممارس والمتفرج و المتتبع 
ات مختلفة إمر  يعتير النشاط الرياضز ىل بحقب تاريخية شملت عدة تغي 

ز اخأجناس و الشعوب غاية الوصول إىل الرياضة الح ديثة. وتد شكلت الرياضة ظاهرة معاضة ونقطة لاللتقاء بي 

المختلفة والذي كان والزال أمرا مهما. كما تعتير الرياضة أحد اخأشكال الراتية للماهرة الحركية لدى اإلنسان وهي 

ز اطور متقدم من اخألعاب و بالتاىلي من اللعب وهي اخأكير تنميما واخأرفع مهارة  وكلم ي اللغتي 
ية و ة رياضة فز ز إلنجلي 

ي الالتينية  Sportالفرنسية 
ي لها هو  Diportو فز   ومعناها التحوي  و التغيي   ولقد Disportوخأص  اإليتمولوجر

وي      من  حملت معناها ومضمونها من الناس عندما يحولون مشاغلهم واهتماماتهم بالعم  إىل التسلية و الي 

الرياضة بأنها "نشاط ذو شك  ياص جوهره المنافسة المنممة من  Matveyev يالل الرياضة. ويعرف ماتفيف

ز الرياضة هو تيامها عىل فكرة النشاط  أج  تياس القدرات وضمان أتىص تحديد لها" و بذلك فإن ما يمي 

( . ، رجب التنافسي  أنور الخولي
 (32م، ص  1996/ كانون أول  -ه  1417أمي  

 الطار النظري: 

ي تهتم بالهوية والرياضة و االعتماد ال وضوع تمت بدراسة عدد من النصوص النمريةلتحلي  هذا الم
ي  ت 

 التحلي  فز

 عىل نمرية التفاعلية الرمزية وتقنية النهج التفهىمي لريمون بودون.  

ي تاموس السوسيولوجيا بواسطة نمرية التفاعلية الرمزية. تعم  هذه 
اكتسب مفهوم الهوية مكانا حاسما فز

ة عىل كة والوغي الذي اخأيي 
ي تصوغ فيها التفاعالت االجتماعية من يالل المنمومات الرمزية المشي 

 الطريقة الت 

ة اخأوىل بالتفاعلية ي الفي 
هذه التسمية  حيث أن اخأبوان  يملكم الفرد عن نفسم. ولكن  لم يستخدم القائلون فز

تد تكلما عن جورج هربرت ميد و Charles Horton Cooleyشارل هورتون كولي المؤسسان للموتف 

" وهو المصطل  الذي غلب أنصار التفاعلية حت  الستينات  وتد انتقلت من مصطل  الذات إىل soi"الذات 

مع طبع ارفنغ غوفمان أحد أوائ  كتلم  و"هو الوصمة: مالحمات عىل تدبي  الهوية  1963مصطل  الهوية عام 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي سنة 
ز
ي كتابم دعوة إىل السوسيولوجيا من يالل كذ  بيتر برجرعمم  1963المسلوبة". وف

ز
لك مفهوم الهوية ف

ي تام بها. )
ي المقاربة الماهراتية الت 

ز
ي عرضم لنمريات اخأدوار والزمرة المرجعية أو ف

ز
اترين كتخصيص مكان هام ف

ن و جان كلود روانو بورباالن،   (. 20، ص 2010آلبت 

ز  ي يصفون بها تقوم نمرية التفاعالت الرمزية عىل وجود تفاعالت بي 
ي والرموز الت 

اخأفراد من يالل المعائز

ز  ي تتم بي 
ز مجموعة ما و انطالتا من التفاعالت الت  ي تمي 

ي التفاع  أساسا عىل اخأفكار أو العقول الت 
ترصفاتهم. ينبتز

ي يشتغ  ضمنها و 
ي اطار المجموعة الت 

ز
ي ف
ي و الرموز  وهو ما أطلقم عىل اإلداري الرياضز

أعضائها تتشك  المعائز

ي مجال تخصصم. 
ز
ي يلدع فيها لالبتكار ف

 اخأفكار الت 

ي التحلي  عىل 
ز
( الذي يقوم 187إل  157، ص 2010ريمون بودون، المنهج التفهىمي )من جهة أيرى  أعتمد ف

ي تصاحب الفع  الذي يقوم 
بدراسة المواهر االجتماعية انطالتا من معتقدات اخأفراد ومن المقاصد و النوايا الت 

ي العقالنية يتأسس عىلبم و 
ي يسميها النمرية العامة فز

يعتمد . (157، ص 2010ريمون بودون، ) الميتانمرية الت 

ز أو يعتقد أمرا معينا فهو يقوم بنفس اخأمر  ي  بأن الفرد عندما يقوم بفع  معي 
ي تقىصز
بودون عىل المسلمة الت 

ي نفس الموتف
ه فز ي تادت إىل ذلك )الذي وضع فيم نتيجة لقوة اخأسل الذي يقوم بم فرد آير غي 

ريمون اب الت 

ي ذهن  بالتاىلي  (. 163، ص 2010بودون، 
ي عىل اعتقاد أو عىل معتقد يكون لم انسياب يوجد فز

ك  سلوك مبتز

 اخأفراد ويفرسون بها سلوكهم انطالتا من سوسيولوجيا الفهم. 

 :  مشكلة البحث

ي ترسيخ االنتماء من خالل نموذج الرياضة.  تقوم هذه الدراسة عىل تحليل
 
كن إذ يمموضوع دور الهوية ف

ي التساؤالت التالية: 
 
 صياغة مشكلة الدراسة ف

ي تلعب دورا لفهم وتثبيت هوية  كيف يمكن أن توفر الرياضة  -1
فرصة لالبتكار  وتعلم مجموعة من العناض الت 

ي اطار الجماعة. 
 الفرد فز

ي اطار الفريق. كيف تجسد الرياضة التنم  -2
ية من يالل العم  فز  ية البرسر

 أهمية البحث: 

ي 
ي لديم مجموعة من المعتقدات أو المقاصد والنوايا الت 

تنبع أهمية الدراسة من يالل رؤية أن اإلداري الرياضز

ي اطار التنمية ا
ية ومن يالل عملية االبتكار تصاحب فعلم أو ممارستم المهنية  إال أنم فز ي و اإلبلبرسر

اخأفكار داع فز

ي نفس الموتف  بالتاىلي يتم 
ي تقوده للقيام بنفس الفع  الذي يقوم بم فرد آير فز

فإنم يقاوم توة اخأسلاب الت 

ي تلعب دور 
ي منمومة أفكاره الت 

ي ذهن الفرد الممارس لمهنتم باالبتكار فز
العم  عىل انسيابية ذلك المعتقد فز

ي اطاره
ي يمارس فز

ز الفكرة و المجموعة الت   ا مهنتم. الوسيط بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 هيكلة البحث: 

ي اخأوىل عن اطار تقديىمي لك  من الهوية والرياضة وتحديد  أتوم
ز
بتحلي  الورتة انطالتا من ثالثة نقط  أتحدث ف

ي ترسيخ االنتماء من يالل الرياضة وعالتتها العالتة بينهما  ثم نقطة ثانية أدرس فيها 
ز
ز دور الهوية ف العالتة بي 

ا  ية  وأيي  ي داي  المجموعة من يالل تطوير مجموعة من اخأفكار و بالتنمية البرسر
دور اإلداري أو اإلطار الرياضز

 : ي جيد  انطالتا من كام  مكوناتم )الهوية والمشاعر(  من يالل التقسيم التاىلي
 اإلبداع فيها خأداء وظيفز

 أوال: الهوية و الرياضة. 

 ثانيا: التنمية الهوياتية من خالل الرياضة

ي ثالثا:  ابتكار 
 األفكار لإلداري الرياض 

 أوال: الهوية و الرياضة 

تقدم الرياضة أثرا نفسيا واجتماعيا معينا عىل اإلنسان وتركيبتم النفسية وتفاعالتم االجتماعية  إذ تعتير مكونا 

ي تكوين الشخصية و الهوية االجتماعية وإحدى الركائز اخأساسية لبناء وإعادة بناء هوية الفرد والمجت
ع مأساسيا فز

ي إطار تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. و 
عن درجة القوة واخأهمية  عرف الهوية الرياضية بأنها علارةتفز

ي وحلم وتمسكم بالرياضة 
ز تعلق الفرد الرياضز ي تبي 

هديل عامر عمر أبو بكر، ) Reifsteck,2011)والتفرد الت 

الفردية والجماعية تد تزود بالدراسة والتحقق بأن مفهوم الهوية (Triandis, 1995)لقد اتي    (.  11، ص2013

ي ثقافات مختلفة ) الدايىلي للهوية الرياضية
 (. 12، ص 2013هديل عامر عمر أبو بكر، والمشاركة الرياضية فز

ي اتخاذ القرار ووضو   (Cassie)عرف 
ه فز ز الهوية الرياضية بأنها "إحساس الفرد بقيمة ذاتم والقدرة عىل تمي 

ي القيم والملادئ الرياضية وتحديد أهداف تتناسب وتدراتم الرؤية المستقللية
ام فز ز  ,Cassie) "والثلات وااللي 

ز عرفها )(151 ,2004 ي حي 
( بأنها "مدى التقييم االدراكي المرتلط بالدعم االجتماغي وإظهار   Hutezler. فز

ي المرتلط باخألعاب الرياضية)
بينما عرفتها   ( Hutezler, 2003, 118الذات والذي يتعلق بدور الفرد الرياضز

(Marcia,1988 ي اخأدوار
اض اخأساسي لمنطق إديال الواتع كجزء من الذات وإدراك مفرداتم فز

( بأنها "االفي 

ي هوياتهم الرياضية مع اآليرين" ) 
ز فز (. عرفها Marcia, 1988,123المختلفة لتحقيق التوافق عند الرياضيي 

(Zurcher   بأنها عملية اعتماد الواتع ) ي اخأدوار المختلفة للعب والعم  عىل
كجزء من الذات وادراك مفرداتم فز

ز مع هواياتهم ومع اآليرين عـبد الودود احمد خطاب الزبيدي، (. )(Zurcher, 1983 , 123 توافق الرياضيي 

 (26، ص 2005

ي الفرد يلقت مع اإلنسان  ويستخدم مصطل  الهوية
 فز
ً
 طبيعيا

ً
الشخص  لوصف تمث  الهوية واالنتماء شعورا

ي ينتىمي إليها
 عن آير وجماعة عن أيرى. كما باعتلارها  والتعبي  عن فرديتم  وعالتتم بالجماعات الت 

ً
ز شخصا تمي 

ي جميع اخأزمنة وجميع اخأحوال. تتعلق  اعة اجتماعيةللهوية عالتة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جم
ما فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أن تكون ذاتها وليس شخصا أو شيئا آير  تادرةص ما أو جماعة ما تادرا أو الهوية بكون شخ
ز
عىل االستمرار ف

غ، ميغان موريس، ص) ي بينيت، لورانس غروسبت 
 
ي 700طون

ز
كز سؤال الهوية عىل تأكيد ملادئ الوحدة ف (. يي 

ة واالستمرار ي مقاب  التغي  والتحول ) مقاب  التعدد والكير
ز
غ، ميغان موريس، ف ي بينيت، لورانس غروسبت 

 
طون

 (. 701ص

ي علم االجتماع ويمكن مقاربتم من عدة زوايا  تتعلق بشك  عام بفهم الناس 
ز
تتعدد جوانب مفهوم الهوية ف

ي حياتهم. إذ تشك  هذا الفهم انطالتا من يصائص محددة تتخذ 
ز
وتصورهم خأنفسهم ولما يعتقدون أنم مهم ف

ها من مصادر المعتز والداللة و من مصادر اله وية هذه  الجنوسة والتوجم الجنسي و مرتلة اخأولوية عىل غي 

دسال، ص الجنسية أو المنطلقات اإلثنية و الطلقة االجتماعية ) ي غيدنز بمساعدة كارين بت 
 
(. يعتير 90أنتون

ي صميم تفهم التلدالت االجتماعية 
ز
جان كلود روانو بورباالن أن تعريف الهوية الفردية أو الجماعية يقع ف

ز معجم أكسفور  ي المعاضة. يبي  ز ي ما يتعلق بالفرد لم تحص  أن االستعماالت اخأوىل للمفهومد اإلنجلي 
ي  فز

إال فز

غ، ميغان موريس، ص القرن السابع عرسر ) ي بينيت، لورانس غروسبت 
. يوجد لمفهوم الهوية (701تأليف طون 

: ا ي
ي يتلدى فيها المفهوم الهويائ 

فرد  الزمرة  لاالجتماعية أشكال متعددة تتطلب تناول جوانلم المختلفة الت 

ن و جان كلود روانو بورباالن، المجتمع ) فيما يتعلق بالهويات االجتماعية  ف ي أما  (. 5، ص 2010كاترين آلبت 

ي   وبولوجر
ي درسها اخأنير

ي حالة زمر مشجغي كرة القدم الت 
متعددة بوجم ياص ويمكن أن يتم ايتيارها كما فز

جم مثال. فهو يرى أن شعور االنت ي حاالت أيرى عديدة  ضمن عالتة كريستيان برومير
ماء يتشيد هناك كما فز

التعارض العنيف إىل هذا الحد أو ذاك مع اآلير. وعىل غرار مشجغي كرة القدم  فإن عم  عدد من التجمعات 

ات  الصيادون  هواة الدراجات القديمة( متمأسسة أو ال  يقوم عىل ضوابط يصوصية  التعاونية )علماء الحرسر

ولغة. تتشابم الممارسات رغم تغي  درجة االندماج و االنتماء فتكون عمليات تشك  الهوية وطقوس تكريسية 

ي المقاب  إن ك  تشكي  للهوية يصوضي متأثر بالتاري    خ وبوجود أو عدم وجود جاليات مهنية موالية أو 
عامة. فز

كة ) ي ايديولوجيا مشي 
ن و جان كلود كاترين آمرتلطة بمرجع  وبوجود ميديا )وسائط إعالمية( تبتز روانو  لبت 

 (. 11و  10، ص 2010بورباالن، 

ي تشي  إىل انتمائم إىل مجموعات أو 
ز من جهة بسمات الصفات االجتماعية الت  نلدأ من فكرة أن ك  شخص يتمي 

فئات ومن جهة أيرى بسمات الصفات الشخصية وسمات أكير تحديدا للفرد. تعود الصفات االجتماعية إىل 

كة الهوية االجتماعية ي يتم تقاسمها من تل  آيرين لديهم انتماءات مشي 
ز  للفرد والت  و يتعلق اخأمر هنا بتماث  بي 

ي تشك  
ي السمات الخاصة بك  فرد الت 

ز توجد الهوية الشخصية فز ي حي 
اخأفراد فيما يخص الهوية االجتماعية. فز

ي ارتلاط يعيش الفرد ايتالفم لعن اآليرين بالتفرد والخصوصية.  مزيجا فريدا بالنسلة لم تجع  منم مختلفا 
كن فز

دائم باآليرين  بالتاىلي يحدد المؤلفون الهوية عىل أنها ما يجع  الشخص مشابها لنفسم مختلفا عن اآليرين. 

(2011, page 16. Héllois de Vissecher,) 

ز من الهوية هما: الهوية االجتماعية والهوية الذاتية أو الشخ ز صية ويمكن التتحدث علماء االجتماع عن نوعي  ميي 

ي التحلي  غي  أنهما مرتلطان بشك  وثيق. تتضمن الهويات االجتماعية أبعاد جماعية  ف ي تعطي 
بينهما فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة لنا بوصفنا أفرادا  تستمد فكرة  ز ز تضع الهوية الشخصية الحدود الممي  ي حي 
ز
. ف ز ات عىل أن اخأفراد متشابهي  مؤرسر

ا من عناضها من أعمال  الهوية الذاتية ز الفرد  كثي  مدرسة التفاعلية الرمزية  إذ يسهم التفاوض المستمر بي 

ز  ي ربط العالمي 
ز
ز الذات والمجتمع ف ي رسم و اعادة تشكي  تصوره. يسهم ربط التفاع  بي 

ز
ي ف والعالم الخارجر

دسال، ص الشخىصي و الفردي بعضهما بلعض. ) ي غيدنز بمساعدة كارين بت 
 
 (91و  90أنتون

ي الما كانت هوية
ز
ي تتأثر بدوره أساسا بانتمائم إىل جماعات اجتماعية عريضة أو ترتلط بعوام  ذات المرء ف

ضز

ز االجتماعية و الجغرافية  مما أدى   حراكا من الوجهتي 
ز  أصب  اخأفراد اليوم أكير ي حي 

ز
صلة بالطلقة أو الجنسية. ف

وز مصادر أيرى للمعتز لتلعب دورا أكير  ي رس إىل تحرير الناس وفس  المجال لير
ز
م تصور الناس عن هوياتهم. ف

دسال  ص ) ي غيدنز بمساعدة كارين بي 
 (91أنتوئز

ي ينتىمي إليها من يالل 
ز الفرد والجماعة الت  ي تحديد نوع التفاع  بي 

ز
تكمن أهمية دراسة مفهوم الهوية بالتاىلي ف

اف بم من  ز أفرادها و االعي  . يتعلق طرفها تحديد موتعم كفرد داي  هذه الجماعة و تدرتم عىل فرض وجوده بي 

ي بينيت  
ي تكوين ذاتم داي  الجماعة )تأليف طوئز

مفهوم الهوية اذن بقدرة هذا الشخص عىل االستمرارية فز

غ  ميغان موريس  (. 700  ص لورانس غروسبي 

ية و تطويرها  كما اعتير فضاء مهما لتأكيد الهويات والرغلة  شك  تطاع الرياضة مجاال مهما الستثمار الموارد البرسر

ي 
اف و االنتماء لنفس المجموعة.  فز  ني  اخأفراد االعي 

 من خالل الرياضة ثانيا: التنمية الهوياتية

ي تطوير 
ي ترسيخ االنتماء انطالتا من رغلة أو ارادة فردية أو جماعية فز

يرتلط مفهوم التنمية بالهوية و دورها فز

ي بزيادة 
ز شك  الهوية انطالالذات عير تنميتها و زيادة انتاجها حسب المجال المعتز تا من تعزيز الثقة بالنفس. يير

ي يقوم 
ي ارتلاطها بالتنمية  و يتم تعزيز هاتم التنمية بزيادة معرفة الفرد عير عمليات التواص  الت 

نوع انتماءها فز

 بها  لذلك فإن مفهوم التنمية الهوياتية هو تنمية هوية الفرد من يالل تدراتم و انتماءه. 

ز  يتللور ويشك  االنتماء الش ي اخأفراد.  عور بالوالء لمكان ولجماعة معيني 
سخ هذا اإلحساس فز ويمكن تقسيم  يي 

ي الذي ينتىمي إليم الفرد )اخأرسة  المجتمع  الوطن(  
ز المكائز ي المجال أو الحي 

االنتماء إىل انتماء مادي يتمث  فز

ز اخأفراد ال ي تتشك  بينم وبي 
. ذين يرتلط بهم    من يالل االنتماء اواالنتماء المعنوي من يالل الروابط الت  ي

لمكائز

ي النمو مع الفرد
 من يالل مراح  حياتم.  يعتير هذان القسمان متدايالن فيما بينهم ويتدرجان فز

يرى )هول( أن التفاعلية الرمزية هي أفض  مثال عىل فكرة الهوية الفردية. تتشك  هوية الفرد                        

د مع اآليرين. ونمرة الفرد لآليرين تتشك  جزئيا من طريقة نمر اآليرين لذلك الفرد. فقط من تفاع  الفر 

ة كليا عن المجتمع.  ز ي امتالك فرديتهم ولكنها ليست فردية متمي 
وحسب رأي فريق التفاعلية أن الناس يستمرون فز

 الفرد االجتماغي و الفرد الخالص. و بامتالك اخأفراد لهوي
ز لون ة معينة هم إنما يتمثفالهوية تعم  كجرس بي 

(intrenalize تيم و ملادئ معينة تصاحب تلك الهوية  ف ي تسم  لسلوك اخأفراد ليكون مشابها من جانب )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المجتمع أكير نمطية و انتماما. 
ز
و  96، ص 2010، هارلمبس و هولبورن) اآليرين وكذلك تجع  السلوك ف

97 .) 

ة الحداثة المتأيرة وما بعد الحداثة. يرى هول أن نمرية التفاع  الرمزي  تغي  من جهة أيرى   ي في 
ز
الموضوع ف

ي 
ز
ي وتت الحداثة و لكنها أصلحت غي  مالئمة ف

ز
للهوية وفكرة الموضوع االجتماغي ربما كانت مالئمة للتحلي  ف

ة ا ة الحداثة المتأيرة أو ما بعد الحداثة )هو غي  متأكد نوعا ما حول الفي 
لمعاضة ه  هي حداثة متأيرة أو ما في 

ا بوجود الهويات الجزئية  ت كثي  ز  Fragmentedبعد الحداثة(. فهو يرى أن المجتمعات المعاضة تمي 

identities ي
. والناس لم يعد بوسعهم امتالك فكرة موحدة عن هويتهم وإنما يمتلكون العديد من الهويات الت 

ت المجتمعات ال لهويات الجزئية لها مصادر متعددة. تكون أحيانا متعارضة و ملتبسة. وهذه ا ز حديثة بالتاىلي  تمي 

ة الحداثة المتأيرة ازدادت رسعة التغي  بشك  جع  من الصعب أن يحتفظ الناس 
ي في 
ز
بالتغي  الرسي    ع وف

 (97، ص 2010، هارلمبس و هولبورن ) بإحساس موحد بهويتهم. 

اتها االجتماعية عىل الد ي غيدنز موضوعا مفضال عند علماء االجتماع.  تشك  الحداثة و تأثي 
ي رأي أنطوئز

وام فز

ز اهتم  ي حي 
فماركس أراد أن يفهم الحداثة بدءا من منطق رأس المال و فيير بدءا من منطق العقلنة          فز

( .  (168و  167، ص 2010فيليب كابان و جان فرنسوا دورتيه، دوركايم بقوى االندماج االجتماغي

ال الحداثةتدم ك  واحد  ز ز اعتير غيدنز أنم ال يمكن ايي  ي حي 
فرد  إىل منطق م منهم نمرة معينة عن الحداثة  فز

سواء أكان منطق إنتاج أو منطق المؤسسات السياسية أو منطق الثقافة. يلص إىل أن التفكي  بالعالم الحديث 

ض تشابك تعدد المنطق هذا  باعتلار أن المجتمع الحديث ال يشك  كال مو  ة من حدا ب  هناك أشكال متعدديفي 

، ص 2010فيليب كابان و جان فرنسوا دورتيه، المنطق و الميول تتداي   بالتاىلي فالحداثة متعددة اخأبعاد. )

168) 

ك بها اخأفراد جماعيا. وإذا   ة و عىل عناض يشي  ز ز أن الهويات تحتوي عىل عناض من الفردية المتمي 
يعتقد جنكيز

بم  فإن تلك الهويات تكتسب طابعها عير االنتماء إىل الجماعات االجتماعية. إن كان لك  فرد هوية ياصة 

ز يرتلطان  فات بينما العناض الجمعية تركزالعناض الفردية للهوية تؤكد عىل االيتال عىل التشابهات من أن االثني 

ويالل هذه  االجتماعية  بالحكم. يستعم  جنكز أفكار التفاعلية الرمزية ويعتير الهوية تتشك  عير العمليات

ز اآليرين   من حيث التشابهات ذات اخأهمية االجتماعية وكذلك  ز بينهم وبي  العمليات يتعلم الناس كيفية التميي 

 (105، ص 2010، هارلمبس و هولبورن ) االيتالفات. 

ز هويات مختل ز بي  الجماعات  ففالهوية برأي جنكز هي جزء مكم  للحياة االجتماعية  تتشك  فقط عير التميي 

ي يمكن ربطها بأناس آيرين. واالطالع عىل مختلف الهويات يعطي إشارة من نوع الفرد الذي تتعام  معم 
والت 

ومن ثم كيفية االرتلاط بم. إن ما لدينا من فهم حول مختلف الهويات ربما يكون محدودا أو ياطئا  ولكنم جزء 

إىل استنتاج أنم لن يكون هناك مجتمع  يص  جنكز  ا. حيوي من الحياة االجتماعية كونم يجع  التفاع  ممكن

 (94و  93، ص 2010، هارلمبس و هولبورن بدون هوية اجتماعية. )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اون تفضي  رؤية الجماعة الدايلية أكير ايجابية عىل الخارجية  ويقصد بتعريف الهوية بعضوية الجماعة طلقا لير

ي ال يكون االنتماء إليها)
ز  . مما يجع  اخأفراد (21، ص 2006أحمد زايد، أي الت  يقومون بمقارنات اجتماعية بي 

ز  فعندما ولم اخأفضلية للجماعة الدايلية   الجماعات الدايلية والجماعات الخارجية  من أج  تحقيق وضع ممي 

 ال تحقق مجموعة االنتماء تقييما إيجابيا يحاول اخأفراد مغادرة مجموعتهم أو جعلها أكير إيجابية. 

ي العالتات اإلنسانية  يمكنيشك  االتصال كط
ز
ي عملية أساسية ف ي و كنموذج تكنولوجر

أن تتجاوز  مو  إنسائز

ي كليتم. 
ز
ي بعض جوانلم أو ف

ز
ي ف
ز
م عملية التواص  بالمجتمع الذي تتم في يرتلط تطور وسائ  االتصال العام  الثقاف

ي المجتمعات. 
 
ز عن باف  و الذي يكون لم يصوصيتم و تجعلم يتمي 

طا  ي  يعتير أو  يشك  االتصال رسر وط بقاء الكائن البرسر و ثانيا  ال من ضمن حقوق اإلنسان اخأساسيةمن رسر
نيت وسيط االتصال اخأول و  أصلحت كفاءة المجتمعات تقاس بمدى كفاءة شلكة اتصاالتها.  شك  ضهور اإلني 

ي سواء من حيث تنوع وسائلم أو اتساع نطاتم و رسعة ايقاع
ت مفهوم التواص  اإلنسائز ي غي 

ي عم. )الت 
بد الغن 

 (40و  39، ص 2012عماد،

ي يتفاع  مع تطور 
ي إطار هويائ 

ي وترتلط بتطور التكنولوجيات الجديدة فز
ي إطار نموذج ثقافز

تتم عملية االتصال فز

ز من ياللم اتساع الحركة الهوياتية.  ي وسائ  االتصال  حيث تير
من جهة أيرى  أدى تعدد محددات الهوية فز

ي فئات/هويات تتداي  اخأزمنة الحديثة إىل 
ي الذي تتوزع بقتضاه الجماعات اإلنسانية فز

نوع من التفيت   الضمتز

ط أساسي هو اإلرادة 
ي عالتات تضمن فيما بينها  كما يرتلط االنتماء إىل هوية معينة توفر رسر

فيما بينها أو تدي  فز

ي تكوين جماعة اجتماعية لها ه
ز اخأطراف المكونة لهذه الهوية فز كة بي 

لة العولمة و أسئ ) وية محددةالمشي 

ي اخأزمنة الحديثة (70، ص 2000شتنتر  04و  03الهوية"، ندوة أقيمت يومي 
ز طرأ عىل الهوية فز . أهم ممي 

بانتقالها من منطق الوحدة إىل منطق التعدد وبكونها لم تعد جوهرا واحدا ثابتا ومفارتا  ب  مجموعة من 

شتنتر  04و  03العولمة و أسئلة الهوية"، ندوة أقيمت يومي )ة أحيانا السمات المتعددة و المتنوعة  والمتعارض

 . (68و  67، ص 2000

ز  تؤكد  ي أن العاملي 
ي المجال الرياضز

ية فز ز هم أداة وغاية للتنم فيمالتنمية البرسر ز و العبي  ز و اداريي  و  ية من مدربي 

ي باعتلاره جوهر 
ي المجال الرياضز

ز فز ية إال عملية تنمية وتوسيع للخيارات المتاحة أمام العاملي  ما التنمية البرسر

ز  ي تنقسم إىل جزئي 
ي المجال الرياضز

ية فز محمد  د.  ربالمد) عملية التنمية ذاتها. ويمكن القول أن التنمية البرسر

 : (2012عبد الحميد بالل،

: أ
ً
معرفة سلبيات المدرب أو اإلداري أو الالعب وما يعوتم عن العم  )نقاط الضعف أو الخل ( ومحاولة  وال

إصالحها وذلك بالتخلص من المشاعر السلبية من الخوف والقلق والغضب وعدم الثقة بالنفس واخأفكار 

:  السلبية  عدم وضو  الرسالة والرؤية للهدف. 
ً
أو االداري أو الالعب وما يساعده  معرفة إيجابيات المدرب  ثانيا

ات ومحاولة تقويتها وتعزيزها  وذلك بمعرفة التخطيط الجيد وإدارة الوتت  ز عىل زيادة إنتاجم نقاط القوة والممي 

ي وزيادة الثقة بالنفس.  ي الذات والتفكي  اإليجائر
 والتحكم فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية  ي للتنمية البرسر
ي هوفالمعتز الحقيف 

ي المجال الرياضز
ز
اد زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات لدى اخأفر  ف

ي شت  مجاالت التعام   وتخليصم من أية مشاعر أو  من يالل
ز
االهتمام برفع كفاءة اإلنسان مع من حولم ف

 ترصفات أو جوانب سلبية  ومحاولة االرتقاء بمستوى تعاملم مع اآليرين. 

ي ينتىمي إليها من يالل تحديد تكمن أهمية دراسة مفهوم ا
ز الفرد والجماعة الت  ي تحديد نوع التفاع  بي 

ز
لهوية ف

اف بم من طرفها. يتعلق مفهوم  ز أفرادها و االعي  موتعم كفرد داي  هذه الجماعة و تدرتم عىل فرض وجوده بي 

ي تكوين ذاتم داي  الجماعة. 
ز
ي بيني الهوية اذن بقدرة هذا الشخص عىل االستمرارية ف

 
ت، لورانس )طون

غ، ميغان موريس  (700، ص غروسبت 

 لذك يتطلب تحديد نوع التفاع  و موتع الفرد داي  الجماعة بإبراز أهم مواصفات التنمية الذاتية. 

ي 
 ثالثا:  ابتكار األفكار لإلداري الرياض 

ية باالستثمار  ز من ياللم عىل تفعي  مفهوم التنمية البرسر كي 
جيد و الموجم التشك  الرياضة مجاال يجب الي 

( و  ية من أج  تهيت   بيئة رياضية فعالة باستثمار تدرات القائد )كالمدرب  و المسي  ات البرسر للموارد و الخير

ي اطار منمومة مختارة من اخأنشطة. 
 المشارك )كالالعب  المنخرط(  فز

تلة عىللقد تعددت مفاهيم القيادة خأهميتها  وكان   شلها  نجاحها أو فمن حيث موتعها وفاعليتها والنتائج المي 

ي تعدد المفاهيم. إ
ي ينمر بها ك  باحث للقيادة دور فز

 تختلف نمرة عالم النفس عن اإلداري وعنذ للزاوية الت 

نمرة االجتماغي وعن نمرة القائد العسكري. وبالتاىلي انعكس ذلك عىل النمريات المتعلقة بالقيادة فكان 

ي 
ي اتساع وتلاين نمريات القيادة. اليتالف وجهات النمر وتعدد الزوايا الت 

 ينمر بها ك  متخصص دور مهم فز

ي 
ي سعة أفق المتلف 

ي بعد من أبعاده لكنم سيسهم فز
 من االيتالف فز

ً
ي  وإن كان يخلق نوعا

ز
فالمزي    ج المعرف

 (نظريات القيادةوالمتحاور واللاحث والنتائج ستكون أكير من فكرة لفكرة واحدة. )

ي تتقاسم نفس النشاط إما لتوجيهها  تتكون الجماعة من مجموعة م
أسها فرد من هذه الجماعة الت  ن اخأفراد يي 

ز هذا الفرد بخصائص عن أفراد المجموعة إما من حيث  تعليمها  تدريبها أو تنسيق المهام المرتلطة بها. يتمي 

ي عىل الكاريزما أو العلم أو المعرفة أو اإلدارة أو التسيي   باإلضافة إىل طريقة تواص  فعالة  هؤالء وتأثي  إيجائر

 اخأفراد يجع  التفاع  متلادال. 

ي منممة بحثية بالتخطيط والتنميم والقيادة والمراتلة لتوجيم المنممة 
يحدد تعريف اإلدارة مهام أي إداري فز

ي تحقيق ذلك يعتمد عىل توافر بعض السمات اخأساسية 
نحو تحقيق أهدافها المحددة  لذا فإن نجا  اإلداري فز

ي تنفيذ سياساتم و تحقيق أهدافم المستمدة من  منها 
تدرتم عىل إدارة الوتت بشك  جيد لمساعدة أفرع االتحاد فز

 (32و  31، ص 2016محمد بدر عبد التواب،االتحاد. )

ات اخأيرى  يكتسب الفرد دافعية اإلنجاز ويتعلمها من يالل مراح  حياتم المختلفة  ف ي ترتلط بكثي  من المتغي 

ي 
ي تنشأ لديم مث  المنافسة والجدية فز

ي رفع مستواه بواسطة الحاالت الت 
ي تكوينم أو فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز به ي اخأداء. إن هذه السمات إذا ما تمي 
ز
عية ف ا الفرد  فإنها تعم  بدورها عىل تكوين و تقوية دافعية العم  والرسر

اإلنجاز  واخأمر يكون عىل يالف ذلك تماما إذا لم تت  لإلنسان إمكانية تهيئة البيئة الكتساب مث  هذه السمات  

ف أحمد أبو حليمةفإن الدافع لإلنجاز يكون ضعيفا  أو ال يكون موجودا عىل اإلطالق. ) ، ه 1439 -2018، أشر

 (65ص 

ي يراها اآليرون Murray,1938يرى موراي )
ي الحرص عىل تحقيق اخأشياء الت 

ز
( بأن الدافع لإلنجاز يتمث  ف

ي اخأفكار وحسن تناولها وتنميمها  والقيام بعم  
ز
يقية واالجتماعية والتحكم ف ز صعلة  والسيطرة عىل البيئة الفي 

تقاللية/ والتغلب عىل العقلات  وبلوغ معايي  اخأشياء الصعلة عىل نحو رسي    ع و بقدر اإلمكان  وبطريقة اس

ف أحمد أبو حليمةاالمتياز  والتفوق عىل الذات  ومنافسة اآليرين والتفوق عليهم وتخطيهم. )  -2018، أشر

 (65، ص ه 1439

ي تناسب رجال اإلدارة العليا ال تتناسب مع رجال اإلدارة السفىل أو الوسط   وتتج
 متعد اخأساليب التدريبية الت 

ام  أساليب اخأفراد اإلدارة العليا نحو تعميق إحساسهم بالمسؤولية و ح  المشكالت و اتخاذ القرارات حيث االحي 

ي حالة اإلدارة الوسط وما دونها فإن اخأساليب 
ي مناتشة الحاالت  أما فز

ز كما هو الحال فز الكام  بمشاركة المتدربي 

ي أذ
ة هي التدريبية تحاول ترسيخ المفاهيم السليمة فز

هانهم و تعميق ما لديهم من معلومات  ولذا فالمحاضز

ة السابقة و مجاالتها عند ايتيار أسلوب  ي والتعليىمي و الخير
أنسب اخأساليب و البد من مراعاة المستوى الوظيفز

 (35، ص ه 2015خالد محمد عتر الجابر الخطيب، ) التدريب. 

ي تطورا رسيعا و 
ي القائ يتطور علم اإلدارة و اخأداء الوظيفز م أصب  التنافس معتمدا عىل التقدم و اإلبداع التكنولوجر

ية عىل أنهم رأس  ز الذين تنمر إليهم اإلدارة المعاضة للموارد البرسر ي عقول البرسر العارفي 
عىل العلم والمعرفة فز

ي تيمتم وأهميتم عناض رأس المال المادي. 
د، يمؤمن عبد العزيز عبد الحم) مالها الفكري وهو ما يفوق فز

 (41و  40، ص 2015

ي تعير عن الجانب النفسي 
يتطلب العم  ضمن هذه اإلدارة من الفرد أو الجماعة االتصاف بالرو  المعنوية الت 

ي يحملها أي فرد يعم  
للشخص المدروس. يعرف بريجز وريتشاردسون الرو  المعنوية بأنها طبيعة المشاعر الت 

ي تحدد مدى شعوره بالتقل  و 
ي مؤسسة والت 

ي اخأهداف و الرؤى   فز
ز والتشارك معهم فز االنتماء لمجموعة العاملي 

ي تحقيق أهداف  كما يعرفان الرو  المعنوية بأنها مستوى االهتمام و الحماسة
ي يمهرها الفرد عند االنهماك فز

الت 

ي اطار العم . 
 (23، ص 2016، )حسام محمد حكمتفردية أو جماعية فز

ي عالم من العالمات والر 
ي تدلنا عىل أشياء وحاالت إن العيش فز

موز والرسائ  والتشكيالت والصور واخأفكار الت 

ز البرسر ومع  ي العالتات القائمة بي 
ز فز وريي  حاصلة وظواهر ومشاك  تعتير بذلك تحديدا بمثابة وسطاء ضز

ي ا
ي وباف  ي مع العالم الخارجر

ز ك  فاع  برسر ز لالمجتمع و العالم. بالتاىلي ك  رؤية و تصور و تعام  يتم بي  فاعلي 

ي ووظيفة ذاتية بينية ومهمة 
ا يتواجد بها فضاء العق . إن هذا اخأيي  علارة عن مدي  ذائ  ز و مع ذاتم أيي  يي  البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التوسطي للكلمة يتدي  بيننا 
ي  كما أنم هو كوسط بالمعتز تتجاوز الذات ولكنها مكون موضوغي للواتع البرسر

ز الع ي ليجعلنا نتواص  معم. وبي  ية. )إنم  الم الخارجر  (172، ص 2012إدغار موران،  الوسط النات  للمعرفة البرسر

اتيجية  بحيث يجب أن يكون المدي  الرئيسي 
وط وضع االسي  يعتير االبتكار و االعتماد عىل الذات من رسر

يشك  فللعم  و التحديث باستمرار و االبتعاد عن التقليد. يتم الوصول إىل االبتكار أوال تل  الوصول إىل اإلبداع  

اع الجديد و صنع القيمة الجديدة  و هو عملية  بذلك نقطة االنطالق إىل اإلبداع. كما يشك  االبتكار مهارة ايي 

ي تعتير ابتكارا 
ء جديد لم تيمة باعتلار وجود مجموعة من اخأفكار و المفاهيم اخأصلية و الجديدة الت  ي

إنتاج سر

ي اخأيي   يمكن القول أن اإلبداع ه
ز
ي لالبتكار و بدون تيمة. ف

و ابتكار لم تيمة ذات معتز  بحيث أن الرس الحقيف 

ي اللحث عن مجاالت جديدة. 
ز
ي النمر إىل اخأمور بطريقة جديدة و ليس ف

ز
بد محمد بدر ع) االستكشاف يكون ف

 (48، ص 2016التواب، 

ي إطار نمام
ز  وتد أظهرت العديد من الدراسات بالفع   أن اخأفراد الذين يعتمدون االبتكار فز بدوره  اجتماغي معي 

 (Crane-Hervé Diana, Lécuyer Bernard-Pierre, p 175)  يؤثر عىل أولئك الذين لم يعتمدوه بعد. 

ي اإلدارة الحديثة  
إن االبتكار و اإلبداع ظاهرة معقدة ذات وجوه وأبعاد متعددة  تمث  أحد المتطللات اخأساسية فز

اصطال  اتتصادي واجتماغي  فهو ال يتم تياسم بالعلم أو  حيث ال يعتير االبتكار مصطلحا فنيا  ب  إنم

ي 
ي البيئة االجتماعية أو االتتصادية  والتغيي  الذي يحدث فز

بالتكنولوجيا  وإنما يقاس بالتغيي  الذي يحدث فز

  وبالتاىلي ال يقترص عىل اخأمور التقنية فقط
ز ز أو منتجي  ميمية وإنما يتعداها إىل اخأمور التن سلوك الناس مستهلكي 

 ( 125، ص 2015مؤمن عبد العزيز عبد الحميد، واإلدارية. )

تشك  الماديات أو المهارات المصنعة بواسطة اخأفراد مستوى من المستويات الثالثة للثقافة التنميمية. يمث  

يمكن  ثالمستويات المرئية من مستويات الثقافة واإلبداع  ويعتير من أكير المستويات الثقافية ظهورا ورؤية بحي

مالحمتم بطريقة سهلة من يالل البيئة المادية واالجتماعية للمنممة  و يستطيع الفرد عند هذا المستوى 

تيلات المادية والمخرجات التكنولوجية للمجموعة واللغة المستخدمة و اإلنتاجات الفنية و  التعرف عىل الي 

ي خأعضاء المنممة  ويشي  هذا المستوى إىل وجود 
ي التصنيف فيما يصنعم اخأفراد  اخأ  السلوك العلتز

مر مشكلة فز

وبولوجيا إىل نمم للتصنيف إال أن هذه  الذي يؤدي إىل وجود أوصاف متلاينة  ونتيجة لذلك توص  علماء اخأنير

ز  و إذا أراد الفرد تحقيق هذا  ي صعب التميي 
النمم شديدة االتساع و التفصي  للحد الذي يجع  الجوهر الثقافز

ي يستطيع بواسطتها المستوى من ال
فهم برسعة أكير  فاخأسه  تحلي  القيم اخأساسية إىل الملادئ اليومية الت 

ي يمكن 
ي ثقافة المنممة الت 

أعضاء ثقافة توجيم سلوكياتهم  و تشك  المنتجات اإلنسانية أكير اخأجزاء المرئية فز

ي يلحمها الموظف الجدي
د لدى التحاتم بالمنممة. رصدها  و هي تشم  السمات الواضحة من المنممة الت 

 (129و  128، ص 2015مؤمن عبد العزيز عبد الحميد، )

ز شارلز سمث ) ز )Charles Smith, 1969يمي  ز نوعي  ف أحمد أبو حليمة( بي  ز 74، ص 2018، أشر ( أساسيي 

من دافعية اإلنجاز عىل أساس مقارنة الفرد بنفسم أو باآليرين وهما: أوال: دافعية اإلنجاز الذاتية  ويقصد بها أن 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ه الذاتية الخاصة  وهو أترب لنمط الدافع لإلنجاز عند ماكليالند  ي مواجهة تدراتم و معايي 
ز
يتنافس الفرد مع ذاتم ف

McCelland  ي تتضمن المعايي  والذي يلدو مدفوعا بالر
از بالنجا  وهي الت 

ز ي الشعور بالفخر واالعي 
ز
غلة ف

ي الموتف كما يمكن أن تتضمن معيارا مطلقا لإلنجاز. كما تتضمن تطبيق المعايي  الشخصية 
ز
الشخصية الدايلية ف

ي 
ي الموتف ب  تعد معيارا مطلقا لإلنجاز؟. ثانيا: دافعية اإلنجاز االجتماعية  وهي الت 

ز
تضمن تطبيق ت الدايلية ف

ي نفس الموتف  و 
ز
ي الموتف. كما يمكن أن يعم  ك  منهما ف

ز
ي تعتمد عىل المقارنة االجتماعية ف

معايي  التفوق الت 

ي الموتف. 
ز
 لكن توتهما تختلف وفقا خأي منهما السائد ف

خطيط توتعتير دافعية اإلنجاز من أهم الدوافع  وهو حالة دايلية مرتلطة بمشاعر الفرد وتوجم نشاطم نحو ال

للعم  وتنفيذ هذا التخطيط بما يحقق مستوى محددا من التفوق يؤمن بم الفرد و يعتقد فيم. إن ارتفاع دافع 

يقية  ز إنجاز عند فرد ما يجعلم يكاف  من أج  تحقيق النجا  و بلوغ معايي  االمتياز ويسغ لتطوي    ع بيئتم الفي 

ف أحمد أبو حليمةحكم فيم. )واالجتماعية وفق أهدافم و طموحاتم وال يسم  لها أن تت  (80، ص 2018، أشر

ي 
ي العالم اإلنسائز

ي اخأبعاد هو الفضاء -يجب ابراز حسب الكاتب أن فضاء العق  فز
االجتماغي وفق مركب ثالئر

. الفضاء النفسي هو فضاء العقول واخأدمغة الفردية. و هو مصدر  النفسي والفضاء االجتماغي والفضاء العقىلي

ها التصورات والمتخي   والحلم والفكر. تعطي العقول اخأدمغة كثافة وواتعا لتصوراتها وأحالمها وأساطي 

ي ستشك  "كائنات العق ". ولكن تجسيد اخأساطي  واآللهة واخأفكار 
ومعتقداتها. إنها تطور المادة العقلية الت 

ي الفضاء االجتماغي وبم  ذلك أن الثقافة الناجمة عن 
ز العقولوالمذاهب ال يكون ممكنا إال فز  التفاعالت بي 

ي ستمكن اخأساطي  واآللهة و المذاهب من 
اديغمية الت  واخأدمغة تتضمن اللغة والمعرفة والقواعد المنطقية والير

 (185و  184، ص 2012إدغار موران،  أن ترى النور حقا. )

اء العقىلي وهذا الفضيكيف ك  من العق /الدماغ والثقافة الفضاء العقىلي وينممانم بيئيا ويقيدانم ويحررانم  

ي الوتت 
يكيف العق /الدماغ والثقافة وينممهما بيئيا ويقيدهما ويحررهما  و ك  عنرص من هذه العناض هو فز

ي للعناض اخأيرى  ومنها يستمد غذاءه وطاتتم وتنميمم وحياتم. )
، ص 2012إدغار موران،  عينم نمام بيت 

185) 

ي يتضمنها العق
ي   تتفاع  بينها  تؤثر عىل سلوك الفرد انطالتا من المعتقد المتبالتاىلي فإن التقسيمات الت 

شك  فز

ي 
ي تسيطر عىل الشخص و المقاصد و النوايا الت 

عقلم. يستمد هذا المعتقد توتم انطالتا من توة اخأسلاب الت 

تلار ك  عالدماغ و الثقافة بطريقة متلادلة بعملية التتميم با -تصاحب فعلم. من جهة أيرى  يقوم ك  من العق 

منهما يشك  بيئة لآلير يستمد منم طاتتم  وتمكن هاتم العملية من تطوير اخأفكار و االبتكار فيها باعتلارها 

ي يتفاع  معها. 
ز العق  و العقول الت   الوسيط بي 

ابطة والمتكافلة وترتبها عالتات منطقية  )أو أنها تلدو   تتكون منمومة اخأفكار من مجموعة من المفاهيم المي 

ي مجال صالحيتها ك
ذلك( من يالل بديهيات ومسلمات وملادئ تنميمية ضمنية  وتنتج مث  هذه المنمومة فز

ي يتوتع ظهورها فيها. خأن 
طروحات تكون بمثابة حقائق تنتج ربما بتنبؤات تتعلق بجميع اخأحداث والوتائع الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ية والعالم فإنها  ز العقول البرسر مها. تأيذ تواما  وواتعا موضوعيا من تنميمنمومات اخأفكار تلعب دور الوسيط بي 

 (193، ص 2012إدغار موران،  )

ف أحمد أبو حليمةيتضمن مفتا  الح  لإلنجاز باعتلاره الحافز للعم  أربعة عناض ) و  83، ص 2018، أشر

ها ي( رئيسية: أوال الفكرة  و الصورة  فك  شخص عند االستعداد للحفز والدافعية للعم  ويمكن أن نطلق عل84

)هدفا( أو صورة ذهنية  فالكلمة نفسها ليست بذات أهمية  وإنما الفكرة هي اخأهم والمهم معا فإذا كان هدفك 

ي المنافسة والمغامرة  فإن رؤيتك لهذا الهدف ستتللور عن صورة ياصة جدا وستمنحك القدرة عىل 
ز
الديول ف

ا ز ام  اإلنجاز المتفوق بالمقارنة مع إنجاز اآليرين. ثانيا االلي  ز ي دور االلي 
م  فلعد وضو  التصور والرؤية يأئ 

ي العم  وما يعهد إليم من مهام  تقوي هذه 
ز
ام ف ز فالشخص الذي عنده الدافعية والحافز للعم  يتصف بااللي 

ي وجم المغريات وما تد يتعرض لم من ضغوط أصدتائم وأنداده. ثالثا التخطيط  
ز
الرؤية الشخص لتجعلم يقف ف

حافز للعم  و دافعية لذلك يطط ثابتة للعم   يطة مفصلة و عملية من نوع ياص  يكون لك  شخص لديم

ي توصلم إىل هدفم. رابعا  المتابعة: أن يقوم الشخص 
تتصف بالواتعية وتتضمن الخطوات العملية لتنفيذها الت 

ي عملية اإلنجاز. 
 بالمتابعة الالزمة لتنفيذ هذه الخطوات  يطوة يطوة  باعتلارها اخأهم فز

تحتوي منمومة اخأفكار بحسب نموذج منمومي الذي يقتبس من نموذج الذرة و الخلية و يتمايز عنم عىل نواة أي 

عن المنمومة تواعد تنميمية أساسية أفكار جوهرية  و أحيانا أيرى عىل مركب متعدد النوى عندما  بديهيات ترسر

ي دايلها عدة منمومات كانت مستقلة سابقا وأصل
حت تحت سيطرتها منمومات فرعية  و تجمع المنمومة فز

ها طرفية حزاما آمنا  أي جهاز مناعة للوتاية.  ا عىل وعىل منمومات فرعية تابعة ومستقلة وتد تشك  أكير أيي 

( . ي
ي ودفاعها الذائ 

 (194، ص 2012إدغار موران،  بالتاىلي تشم  المنمومة الفكرية إذا تنميمها الذائ 

ي تاموس ز من تجربتنا المحفورة تتم عملية نفسية دماغية كاملة ان
ي ذاكرتنا أو فز

ي أوال يزن فز
طالتا من أساسي ثقافز

.  هذا اخأيي   ال يشغ  المؤهالت اللغوية ب  اآللة المنطقية أيضا   زغ منها المعتز ي يير
ي المعيش ثانيا و الت 

ي الماضز
فز

ي تعيد التنميم
ى و بواسطتها و الت  ابطة الكير

ي اآللية المي 
زغ فز . ) بحيث أنم يير ي االجتماغي

إدغار موران،  الذائ 

 (249، ص 2012

ية عير مراح  أهمها بناء  ي الميدان. يتم تطوير الكفاءات البرسر
 اخأفكار تل  تطبيقها فز

 خالصة: 

يحة مهمة من المجتمع         ي حشد رسر
تعتير الرياضة احدى أهم العناض للتنمية باعتلار الدور الذي تتلعم فز

يع وتدارس تضاياها. من جهة أيرى  من حيث الممارسة فإن للرياضة مجموعة من لتتبع الملاريات والتشج

ف أو المواطن الممارس من أج  االستمتاع أو الحفاظ عىل الصحة و  المنافع سواء بالنسلة للممارس المحي 

ي حياتم. 
ز الفرد عىل اإلبداع أكير فز  تنمية الطاتة اإليجابية وتحفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

طة الوجدانية من يالل تيام اخأفراد باالشتغال عىل أيلار مجموعتهم من يالل تعم  الرياضة عىل اغناء الراب

ي تطوير الذات ضمن المجموعة والقيام باالبتكار واإلبداع 
ز
المنافسة القائمة مع المجموعات اخأيرى والرغلة ف

 لتأكيد االنتماء و ترسيخ الهوية. 

ف من جهة  ثم المشجع واإلداري من جهة  نستنتج أوال تعدد أدوار الرياضة من الممارس المواطن إىل المحي 

ي المشاعر والطاتة ثم الذات والمجموعة. 
ز
ي تتجىل ف

ي مسألة التنمية الت 
ز
ك هاتم الفئات ف  أيرى. تشي 

ي مجاالت القيادة واإلدارة اضطالعا 
ز
ي تدريب اخأطر الرياضية وتأهيلها ف

ي المجال الرياضز
ز
ية ف تتطلب التنمية البرسر

ي هذا المجال. بالمستجدات الحديث
ز
  ة ف

ي تحتاج    إىل نوع من 
ي تتفاع  مع مجموعة من العناض كاللغة و المعرفة و الت 

ي اطار العقول الت 
ز
يتم بناء اخأفكار ف

ي حلقة تناوبية داي  فضاء العق  الذي يتأثر من التفاعالت االجتماعية من جهة 
التنميم. تتجدد اخأفكار فز

أيرى. تمهر أهمية الفكرة بحسب طريقة استخدامها داي  فضاء العق   ويتمتع باستقاللية نسبية من جهة 

ا ابتكارا  و كذلك الفكرة الذكية  ي اطار فضاء عقىلي ذكي تصب  أكير
فيمكن أن تكون فكرة عادية و االشتغال عليها فز

ي يمكن أن تنعدم أهميتها اذا لم تجد الوسط العقىلي المناسب للتطوير منها. لذلك يجب عىل الف
د أن يقوم ر الت 

ي اطار التفاعالت االجتماعية. 
 بمراتلة دائمة خأفكاره فز

ي اخأيي   نستنج أن الهوية بمستوياتها الفردية االجتماعية و الجماعية تعم  عىل ترسيخ االنتماء من يالل 
فز

اف الشخىصي انطالتا من
ي االبتكار من أج  الحصول عىل االعي 

لمعتقد ا نموذج الرياضة  بتطوير الذات و الرغلة فز

ي ذهنم و من يالل ما يمكن أن تقدمم لم المجموعة من تقدير  انطالتا من التفاعالت 
الذي يشكلم الفرد فز

ي يكون فيها طرفا. 
 االجتماعية الت 

 قائمة المراجع: 

ي (، 2013أبو بكر هديل عامر عمر )
ي الكرة الطائرة فز ي لدى العتر

 الهوية الرياضية و عالتتها بدافع اإلنجاز الرياضز

بية الرياضية بكلية  -الضفة الغربية ي الي 
تدمت هذه اخأطروحة استكماال للحصول عىل درجة الماجستي  فز

اف أ.د. علد الناض علد الرحيم القدومي  د.وليد 
ز  إرسر الدراسات العليا جامعة النجا  الوطنية  نابلس فلسطي 

 علد الفتا  الخنفر. 

ف أحمد.) ة للنرسر و  1439 -2018جاز  ط)الطلعة اخأوىلدافعية اإلن (،2018 أبو حليمة، أشر ه(  دار المسي 

كة جمال أحمد حيف و إيوانم.   التوزي    ع و الطلاعة  رسر

ي الهوية االجتماعية و تصنيف الذات"  سلسلة عالم 
ز الجماعات تضايا فز أحمد زايد  "سيكولوجية العالتات بي 

 . 2006  أبري  326المعرفة  عدد 

ن كاترين و بورباالن الهوية و الهويات" الفرد  الزمرة  المجتمع"  منشورات (، 2010جان كلود روانو )  آلبت 

 الهيئة العامة السورية للكتاب  وزارة الثقافة  دمشق. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  دار العلم و اإليمان (، 2015الخطيب خالد محمد عبد الجابر )
ي ضوء العم  المهتز

ز
بية الرياضية ف موج ي الي 

 للنرسر و التوزي    ع. 

 (. 216الرياضة و المجتمع  سلسلة عالم المعرفة  ع )(، 1996كانون أول نور )الخولي أمي   أ

تأثي  المرغوبية االجتماعية عىل الهوية الرياضية ومستوى اإلنجاز  (، 2005عـبد الودود احمد خطاب ) الزبيدي

ي كرة السلة"   ي جامعة الموص  لدى العتر
ز
بية الرياضية ف زء من وهي جأطروحة تقدم بها إىل مجلس كلية الي 

اف اخأستاذ  ي  بإرسر
بية الرياضية  ايتصاص علم النفس الرياضز ي الي 

ز
متطللات ني  شهادة الدكتوراه فلسفة ف

 المساعد الدكتور ناظم شاكر يوسف الوتار. 

ك  ط)اخأوىل(  مركز (، 2010بودون ريمون ) ي العقالنية العم  االجتماغي والحس المشي 
ز
النمرية العامة ف

وت. دراسات الوحدة ا  لعربية  بي 

غ لورانس ، موريس ميغان،  ي ،غروسبت 
مفاتي  اصطالحية جديدة  معجم مصطلحات الثقافة و بينيت طون 

جمة.   المجتمع  المنممة العربية للي 

بية الرياضيةتأليف مؤمن عبد العزيز عبد الحميد  محمد سيد  جامعة أسيوط و  -أستاذ اإلدارة الرياضية بكلية الي 

ي 
ي جامعة أسيوط )بشي  محمد أيصائ 

ز 2015 رياضز ي لدى العاملي 
(  العدالة التنميمية و فاعلية اخأداء الوظيفز

 بالهيئات الرياضية  دار العلم و اإليمان للنرسر و التوزي    ع. 

بناء مقياس للرو  المعنوية لدى ناسر  كرة القدم  دار العلم و اإليمان للنرسر و (، 2016حكمت حسام محمد )

 التوزي    ع. 

اخأنشطة اللوجستية التسويقية باالتحادات الرياضية  دار العلم و اإليمان للنرسر (، 2016محمد بدر )عبد التواب 

 والتوزي    ع. 

ز الجماعات  سلسلة عالم المعرفة  ع)  (2006أبري  زايد، أحمد)  (. 326سيكولوجية العالتات بي 

اللوجستيات  دار العلم  و -جودةال-مستحدثات اإلدارة الرياضية ادارة الوتت(، 2016عبد التواب محمد بدر )

 اإليمان للنرسر و التوزي    ع. 

ي عماد
ي  2012) عبد الغن  ي عرص العولمة... و الربيع العرئر

ات و التحوالت فز ( الثقافة وتكنولوجيا االتصال التغي 

 المؤسسة الجامعية للدراسات و النرسر و التوزي    ع  ط )اخأوىل(. 

الهوية االجتماعية و رياضة النخلة المركز الجامعي ورقلة، –و بكر، عباسي أب-جامعة ورقلة-غندير أنور الدين 

ي الجزائر نموذجا  مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ع )ياص 
ز الرو  الوطنية و فعالية التسويق الرياضز بي 

ي المجتمع
ي ظ  التحوالت السوسيوثقافية فز

 الدوىلي اخأول حول الهوية و المجاالت االجتماعية فز
 الملتف 

 الجزائري(. 

دسال ي بمساعدة كارين بت 
  علم االجتماع مع مديالت عربية  ط ا)لرابعة(  ترجمة و تقديم الدكتور غيدنز أنتون 

جمة  مؤسسة ترجمان. فايز الصلاغ    المنممة العربية للي 

ى إىل الشؤون    (2010) دورتيهدورتيه جان فرانسوا –كابان فيليب  اليومية  علم االجتماع من النمريات الكير

 أعالم و تواري    خ و تيارات  ط )اخأوىل(  ترجمة الدكتور إياس حسن. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  دار العلم و اإليمان للنرسر و 2015مؤمن علد العزيز علد الحميد )
ي المجال الرياضز

ز
(  السلوك التنميىمي ف

 التوزي    ع. 

وت. المنهج اخأفكار: مقامها  حياتها  عاداتها و تنميمها )الجزء ال(، 2012موران إدغار )  رابع(  ط )اخأوىل(  بي 

سوشيولوجيا الثقافة و الهوية  ط)اخأوىل(  دار كيوان للطلاعة و النرسر و (،  2010هارلمبس و هولبورن )

 التوزي    ع. 

Dictionnaire des mouvements sociaux sous la direction de Olivier Fillieule , Lilian Mathieu , Cécile 

Péchu, Presse des sciences po, 2009. 

Héllois de Vissecher « Identité, individuelle et collective », concept et coordination Marie-Anne Muy 

Shondt CDGAL, collection culture en mouvement-2011. 

 : قاالتالم

ز  جامعة – التجارة ليةك  اخأعمال إدارة أستاذ الوهاب علد محمد عىلي  الدكتور  الموارد ( إدارة2003شمس ) عي 

ية ي  وأهميتها البرسر
 اللجنة المتحدة العامة  اخأمم والمالية العامة اإلدارة لتنمية استشاري اإلدارة  اجتماع تطوير فز

ي  واالجتماعية االتتصادية وت.  آسيا  لغرئر  بي 

ي ا ( 2012د. محمد علد الحميد بالل ) بالمدر 
ي المجال الرياضز

ية فز العولمة و أسئلة الهوية  ندوة  لتنمية البرسر
 . ابن مسيك الدار البيضاء -  من منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية2000شتنير  04و  03أتيمت يومي 

mhttp://softskillssports.blogspot.co / 
 

 ظريات القيادة. ن

https://hrdiscussion.com/hr52555.html 
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