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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص: 
ي تنمية بعض المهارات الحياتية لدي  

ز
يهدف اللحث إىل التعرف عىل " دور ممارسة االنشطة الرياضية ف
ي بخطواتم وإجراءاتم  و 

ي  و استخدم اللاحث المنهج الوصفز
قة تم ايتيار عينة اللحث بالطري الشلاب العمائز

ز  ي العشوائية من بي 
واستخلص اللاحث إدراك الشلاب خأهمية ( شاب وشابة 264وبلغ عددهم ) الشلاب العمائز

ي تنمية المهارات الحياتية   حيث أوض  اللحث تقارب إدراك الشلاب بشك  عام 
ز
االنشطة الرياضية ودورها ف

ي حددها االستبيان ارتفاع
ي االنشطة الرياضية لدى الشلاب  لألهداف الت 

ز
مستوى وغي الشلاب بأهمية المشاركة ف

ي المهارات الحياتية. 
ز
 ف
ً
ي االنشطة الرياضية أكير ارتفاعا

ز
ز ف ي  وان الشلاب المشاركي 

 العمائز

 . : اخأنشطة الرياضية   المهارات الحياتيةالكلمات المفتاحية
  

]The Role of Sports Activities in Developing some Skills Life for Omani 

Youth[ 
Abstract: 

The research aims to identify "the role of sporting activities in developing some life skills among 

Omani youth, and the researcher used the descriptive approach with his steps and procedures, and the 

research sample was randomly chosen from among Omani youth and their number reached (264) 

young men and women. Sports activities and their role in developing life skills, as the research showed 

the convergence of youth’s awareness in general of the goals set by the questionnaire, the high level of 

youth awareness of the importance of participating in sporting activities among Omani youth, and that 

young people participating in sports activities are higher in life skills. 

Key words: Sports Activities – Life Skills. 

 المقدمة : 
ات بنائية مختلفة نتيجة عوام  اجتماعية واتتص           ادية وس           ياس           ية و قافية  ولذل  تهدف  تمر المجتمعات بتغي 
 
ً
  وعاطفيا

ً
  واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
بية الحديثة داي  هذه المجتمعات إىل مساعدة شلابها عىل النمو السوي جسميا الي 

ز  ز مس   ولي  ز ص  الحي    حت  ُيص  لحوا مواطني 
ً
ي تحقوحياتيا

ز
 ف
ً
ا  كبي 
ً
يق عن أنفس  هم ووطنهم ولألنش  طة الرياض  ية دورا

ي التعبي  عن 
ز
ذل  الهدف من يالل النمو الس        ليم لش        لاب وتنمية ش        خص        ياتهم  وإش        لاع حاجاتهم اخأس        اس        ية ف

 الذات. 
حيث أن الش       لاب هم اخأعمدة الرئيس       ية للمجتمعات فيجب أن تس       غي الدولة لخلق حياة فاعلة تقوم عىل تكام  

 إىل جنب مع النوامي العلمية والمعرفية اخأنش       
ً
طة )االجتماعية  الرياض       ية  الثقافية  الفنية والخدمة العامة( جنلا

ي حت  تتكون أجيال تادرة عىل االندماج مع اآليرين ومؤمنة بمفاهيم التحاور والتواص              
الخاص            ة ب عداده المهتز

ي تس         غ إىل التجديد وال
يحة الت  ي تقل  ك  ما هو جديد لواإلتناع  فالش         لاب هم الرس         ر

ي المجتمع والت 
ز
ذا تحديث ف

 مع 
ً
 ورياض                يا

ً
فهم أداة التغيي  لتحديث المجتمع  فمن الواجب أن تمتد إليم الرعاية واالهتمام ب عدادهم أكاديميا

توفي  المناخ المالئم إلكس           ابهم المهارات الحياتية الخاص           ة بكيفية تض           اء وتت الفراغ بص           ورة بناءة وممارس           ة 
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ي وتاية المجتمع من اخأنش                ط
ز
ي هذه اخأوتات حت  يمكنهم العم  بش                ك  مؤ ر ف

ز
ي يفض                لونها ف

ة الرياض                ية الت 
ي تد تواجهم من عدم استثمار وتت الفراغ.  )علد السالم

 ( 265:  2005المشكالت الت 
ي  (  أن النشاط2006محمد الحماحىم وعايدة رياض )ويوض  

  الرياضز
ا
 مجال

ُ
ا يعد زً   ممي 

ز
  الجرأةالشلاب  من  ف

ز
 ف

 الشلاب المهارات وجسدية ويكسب وعقلية نفسية بصحة حاجاتهم  ويمدهم وإشلاع ميولهم التعبي  عن
ات االجتماعية  عىل ويساعد ميول الشلاب ومواهبهم لتنمية وسيلة أنم والعلمية  كما والعملية والحياتية والخير

ي الصحي  ويساعدهم التعليىمي  التوجيم توجيههم
ة  وتحرص ء شخصيتهمبنا  عىل والمهتز ز المؤسسات  المتمي 

 عن بهم المحيطة ربط الشلاب بالبي ة اخأهداف منها مجموعة من الرياضية لتحقيق االنشطة الرياضة تطبيق
مهاراتهم الحياتية. )الحماحىمي  ورياض  لتطوير بفاعلية والمشاركة تؤدى إىل التعاون الت   النشاطات مزاولة طريق
2006  :198) 

 للحياة 2006ك  من محمد الحماحىمي وعايدة رياض )وأيضا يري  
ً
 حيويا

ً
م(  أن االنشطة الرياضية مطللا

ي مراح  النمو المتعاتلة  واالنشطة الرياضية بالنسلة 
ز
االجتماعية السوية  والصحة النفسية واللدنية للطالب ف

 بجميع جوا
ً
 و يقا
ً
لحماحىمي  انب الحياة اخأيرى. )للطالب عملية أساسية تواكب النمو الحركي  ويرتلط ارتلاطا

 (64 -2006:63ورياض 
بوية تؤ ر عىل الشلاب وتكسلم اتجاهات  ومما الش  فيم أن ممارسة اخأنشطة الرياضية بالطرق الصحيحة الي 
وتيم وسلوكيات سليمة تجعلم يتوائم مع نفسم ومع أفراد المجتمع الذي يعيش فيم حيث تلعب اخأنشطة 

ي تراغي اكتساب الشلاب للمهارات الحياتية  الرياضية المتنوعة دورا 
ي تحقيق العديد من االهداف الت 

ز
هاما ف

ي التقدم فقد 
ز
ي تتبناها الدول الطامحة ف

ي الت 
ز
المختلفة  وتعد المهارات الحياتية من اهم االتجاهات الحديثة ف
 للحياة. 

ا
 شامال

ً
 تزايد االهتمام العالىمي بتنمية واعداد الشلاب اعدادا

 
ا
ي و حسن محمد )ويتفق كال

ي مختلف 2001من أحمد اللقائز
ز
ز المهارات الحياتية ف (  عىل أهمية تضمي 

 الحتياج 
ً
ي وذل  نمرا

ز
ي إكسابها للشلاب ف

ز
الجوانب االجتماعية  باعتلارها من اهم النواتج الهامة  والمرغوب ف

ي جميع ش ونهم اليومية من اج  
ز
ي جميع مراح  حياتهم  ب  ف

ز
ة متكاملة و تحقيق تربيالشلاب لهذه المهارات ف
ي وحسن 

 (. 196:  2001مستديمة.)اللقائز
ي 
ي أي مجتمع   ف ي من المتطللات اخأساسية الت 

ز
ورة حتمية لجميع الشلاب ف والمهارات الحياتية أصلحت ضز

يحتاج إليها الشلاب لكي يتوافق مع نفسم ومع المجتمع الذي يعيش فيم   ويتعايش معم   بحيث أنها تمكنم 
م  الذكي مع المجتمع وتساعده عىل مواجهة المشكالت اليومية   والتفاع  مع مواتف الحياة .) من التعا

 ( .  4   2001عمران الشناوي   

 مشكلة البحث : 

ي تد تواجههم يالل مراح  عمره 
ي المهارات الحياتية لدى الشلاب من أهم المشكالت الت 

ز
يعد الضعف ف

بوية والتعليمية  2010خي معروف ) المختلفة    فقد أشارت نتائج دراسة صل ( بأن مخرجات المؤسسات الي 
ي حياتهم الشخصية والوظيفية بسبب غياب 

ز
ون ف ي من تلة المهارات وغاللا ما يفش  الكثي 

والرياضية تعائز
ي ومهارة االتصال الفاع  . ) معروف   

( . كما بيلت دراسة علدالرحمن جمعة )  34   2010مهارة الوغي الذائ 
ة إنه 2010 ي إعاتة مسي 

ز
( 15   2010اض المجتمعات ) جمعة   (   أن غياب دراسة المهارات الحياتية لم أ ر ف

 . 
ي 
ينج  بيت  أن اهم عوام  تنمية المهارات الحياتية لدي الشلاب هي  Springs,betty h.(2002)ويري أسير

ي منها االنشطة الرياض
ز بشك  كبي  ممارسة االنشطة المختلفة والت  كي 

ي تركز عىلي الشلالي 
اب بشك  ية والت 

عطيهم الفرصة الستكشاف المواتف الحياتية 
ُ
ي ضوء احتياجاتهم وت

ز
أساسي وتبتز لديهم المهارات الحياتية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بي ة مهيأة وآمنة من يالل ممارستهم خأوجم االنشطة الرياضية المختلفة . 
ز
المختلفة ف

(Springs2002 :236) 
ز علد ا  من احمد حسي 

ا
)كما أشار كال م(  إىل أهمية تنمية المهارات الحياتية 2007لعاطي  ودعاء محمد مصطفز

ي اتخاذ القرار  وح  المشكالت  
ز
ي التفكي   والمساهمة ف

ز
ي تنمية اخأسلوب العلىمي ف

ز
للشلاب وذل  إلسهامها ف

ي 
وفهم الذات وترشيد االستهالك وذل  من يالل ممارسة مختلف االنشطة الرياضية. )علدالعاطي  مصطفز

2007  :63) 
 عدد ومن يالل إطالع اللاحث عىلي العديد من الدراسات والمراجع و التعام  الفعىلي مع الشلاب الحظ انتشار

ز  السلبية السلوكية المماهر من ي  الشلاب تمثلت بعض بي 
ز
ام ف المواعيد وعدم القدرة عىلي اتخاذ  عدم احي 

ي القدرات  وضعف مهارات االتصال لدي الشلاب  وإهدار  القرارات المناسلة 
ز
الوتت والالملاالة  عدم الثقة ف

ي  وزيادة الضغوط   العامة الممتلكات عىل المحافمة وعدم الشخصية  التكاس   التواك  
  وتلة الوغي الذائ 

ي  المشاركة ضعف إىل وعدم القدرة عىلي التخطيط للمستقل   باإلضافة
ز
المجتمع  الرياضية داي  اخأنشطة ف

 . ي
 العمائز

ي 2000) الداي يالد دراسة  ويتفق ذل  مع ما 
ز
ي مجال المشاركة ف

ز
(  بأن نسلة الشلاب الذين ليس لهم دور ف

( من عينة الدراسة  ومن يالل االطالع عىل العديد من %34اخأنشطة الرياضية وتحم  المس ولية بلغت )
ز ندرة الدراسات  ي حد علم اللاحث  -المراجع العلمية تبي 
ز
ي تناولت الكشف عن االنشط -ف

ة ودورها ة الرياضيالت 
ي  لذا
ي تنمية المهارات الحياتية لدي الشلاب العمائز

ز
تمهر الحاجة إلجراء مث  هذا اللحث  فهو محاولة للتعرف  ف

ز ممارسة  ي وبي 
ي الربط مع المهارات الحياتية لدى الشلاب العمائز

ز
ي تسهم بشك  أو بآير ف

ات الت  عىل بعض المؤرسر
 كلة الدراسة لتوض  السؤال التاىلي : االنشطة الرياضية منها. لذا جاءت مش

؟ ي
ي تنمية بعض المهارات الحياتية لدى الشلاب العمائز

ز
 ما دور ممارسة االنشطة الرياضية ف

 أهمية البحث : 

ي . 
ي تنمية المهارات الحياتية لدى الشلاب العمائز

ز
   إبراز دور اخأنشطة الرياضية ف

ي العناية التامة بأ
ز
 همية ممارسة اخأنشطة الرياضية .   إمكانية اسهام هذه الدراسة ف

ي االهتمام باخأنشطة الرياضية . 
ز
   إظهار عناية وزارة الشلابة والثقافة والرياضة ف

ز عىل اخأنشطة الرياضية بالسلطنة من أندية ومدارس    من الممكن اإلستفادة من هذه الدراسة لك  القائمي 
ها  .   وغي 

 أهداف البحث: 
 يهدف اللحث إىل : 

".   التعرف  ي
ي تنمية بعض المهارات الحياتية لدي الشلاب العمائز

ز
 عىل " دور ممارسة االنشطة الرياضية ف

ي عىل الصحة .     حث الشاب عىل ممارسة الرياضة بمختلف أنواها لما لها من تأ يلر إيجائر

ي ممارسة اخأنشطة الرياضية 
ز
   معرفة المتطللات الالزمة ف

ي 
ز
حات الالزمة ف ي تنمية المهارات الحياتية .   معرفة الحلول والمقي 

ز
  ممارسة اخأنشطة الرياضية ودورها ف

 حدود البحث : 

ي تنمية المهارات الحياتية لدى 
ز
الحدود الموض        وعية :اتتس        ت الدراس        ة عىل دور ممارس        ة اخأنش        طة الرياض        ية ف

ي . 
 الشلاب العمائز

ية :   شلاب وشابات سلطنة عمان الحدود البشر

ي تمارس فيها اخأنشطة الرياضية . النوادي ا الحدود المكانية : 
 لرياضية أو اخأماكن الت 

 م.  2020   2019 الحدود الزمانية : 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات البحث: 

تعريف النشاط : هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من ياللها إشلاع حاجات الفرد ودوافعم وذل  
ي حياتم اليومية . ) مح

ز
ي يقابلها ف

 (4   1996مد الحمامي وأنور الخوىلي   من يالل تهي ة المواتف الت 
ي وتت الفراغ بهدف 

ز
ي يمكن ممارستها ف

تعرف االنشطة الرياضية بأنها :  اخأنشطة المتعددة والمتنوعة الت 
: الوجدانية  نة ومتكاملة من النوامي

ز ي تهدف إىل تربية النشء تربية مي 
ات والمهارات والت  اكتساب الخير
ي تحقيق اخأهداف العامة للمؤسسة واالجتماعية واللدنية والعقلية

ز
  من يالل برامج وأنشطة عديدة  تسهم ف

( .  .والهي ات والمجتمعات العمانية ي
 ) تعريف أجرائ 

 المهارات الحياتية: 

تعرف بأنها هي تدرة الفرد عىل التعام  ب يجابية مع مشكالتم الحياتية شخصية واجتماعية وتشم : مهارات: 
ام العم . )السيد  –التفاع  مع اآليرين  –حسن استخدام الموارد  –االجتماغي االتصال  –إدارة الوتت  احي 

2007  :21) 
كما تعرف المهارات الحياتية هي السلوكيات والمهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة لالفراد للتعام  بثقة مع 

ة   وتحم  المسؤوليات أنفسهم ومع المجتمع بصفة عامة   وذل  ب تخاذ القرارات المناسلة والصحيح
الشخصية واالجتماعية   وفهم النفس والغي  وتكوين عالتات إيجابية مع االيرين وتفادي حدوث االزمات 

 ( .  116  115  ص  2015والقدرة عىل التفكي  واالبتكار ) سالمة   

رستها لشلاب من أج  مماكما يرى اللاحث ان المهارات الحياتية تعرف اجرائيا مهارات بمختلف أنواعها يمتلكها ا
ي . 
 فكريا وسلوكيا وتعطي القدرة عىل تحم  المسؤولية وسلوكيات إيجابية يستفيد منها الشلاب العمائز

 الدراسات السابقة: 

  ( ي
ي تنمية المس ولية االجتماعية" وتهدف إىل2004دراسة وليد الخراسر

ز
 م(  بعنوان " دور اخأنشطة الطالبية ف

ي إكساب الجامعية وأهميتها  الشلابية طةاخأنش عىل والتعرف الكشف
ز
 لدى ةاالجتماعي المس ولية وتنمية ف

 جميع يمثلون ( طالًلا ١٤٩) الدراسة عينة حجم بلغ المس  االجتماغي وتد  منهج استخدام اللاحثو    الشلاب
ز  الجامعة داي  اخأتسام والمستويات  الكليات انت أهم وك  بالجامعة متهكليا  داي  الشلابية لألنشطة الممارسي 

 : ي  كبي    تأ ي   لها  الطالبية لألنشطةأن  النتائج هي
ز
 كجانب  لطالبل المس ولية االجتماعية وتنمية إكساب عملية ف

ي بناء أساسي 
ز
 . متهشخصيا ف

ي درويش)
ي اكساب طالب الخدمة االجتماعية المهارات 2004  دراسة أمائز

ز
م(  بعنوان)دور االنشطة ف

ي يمكن من ياللها اكساب الشلاب المهارات االجتماعية   االجتماعية" وتهدف الدراسة إىل
تحديد اخأنشطة الت 

ي تحول دون 
ي يمكن اكسابها للطالب من يالل االنشطة  تحديد الصعوبات الت 

تحديد المهارات االجتماعية الت 
ي وتكونت عين

 ةتحقيق االنشطة خأهدافها ومحاولم تذلي  هذه الصعوبات  استخدمت اللاحث المنهج الوصفز
: 270الدراسة من ) ( طالب وطاللم من طالب كليم الخدمة االجتماعية جامعة حلوان. وكانت من أهم النتائج هي

ي تحم  
ز
ي المهارات االجتماعية  المهارة ف

ز
ي اكتساب المهارات االجتماعية المتمثلة ف

ز
أن للمعسكرات أهمية ف

ي المناتشة الجماعية  مهاره القيادة. 
ز
 المس ولية  المهارة ف
ز الذين يضعوا  Fox( 2006  دراسة فوكس ) : بعنوان " إىل تقويم المهارات الحياتية لدى الطللة الخريجي 

نامج ) ي الواليات المتحدة" هدفت الدراسة اىلي تقويم المهارات الحياتية ( h -4لير
ز
الكتساب المهارات الحياتية ف

ز الذين يضعوا ) ي الواليات المتحدة وطلقت الدراسة الكتساب المهارات ال( h -4لدى الطللة الخريجي 
ز
حياتية ف

نامج ) ( بجامعات الواليات المتحدة  واستخدم اللاحث المنهج h -4عىلي عينة من طالب الذين يضعوا لير
نامج أ ر عىل تنمية  المهارات الحياتية لدى الطللة ووسيلة ناجحة لتعاون  ي   وبينت نتائجها أن الير

الوصفز
ي الدول النامية 

ز
 لتصب  تادرة عىل مواجهة التحديات. الشلاب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تنمية المهارات 2011  دراسة ماجد بن سالم حمد الغامدي )
ز
م(  بعنوان " فاعلية اخأنشطة التعليمية ف

ي مقرر الحديث لطالب الصف الثالث المتوسط"  وهدفت الدراسة اىلي التعرف عىلي  فاعلية 
ز
الحياتية ف

ي تنمية المهارات الحي
ز
ي ضوء ذل  تام اللاحث ببناء تائمة بالمهارات الحياتية اخأنشطة التعليمية ف

ز
اتية وف

ي تنىمي هذه المهارات من يالل مقرر 
الالزمة لطالب المرحلة المتوسطة   م تائمة باخأنشطة التعليمية الت 

ي عىل عينة الدراسة المكونة من  طاللا من طالب  33الحديث  حيث تام اللاحث بتطبيق المنهج شلم التجريتر
لثالث المتوسط و توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية بناء تائمة بالمهارات الحياتية الالزمة الصف ا

ي يمكن من ياللها تنمية المهارات الحياتية. 
 لطالب المرحلة المتوسطة بناء تائمة باخأنشطة التعليمية الت 

ي إكساب طللة معاهد 2015دراسة بشي  حسام )   
ز
علوم وتقنيات النشاطات اللدنية  م( بعنوان" دور التكوين ف

ي يكسبها 
والرياضية بعض المهارات الحياتية" هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل المهارات الحياتية الت 

ي التحليىلي  وبلغ عينة 
التكوين بمعاهد علوم وتقنيات النشاطات اللدنية والرياضية   وباستخدام المنهج الوصفز

. أظهرت النتائج أن المهارات النفسية واخأيالتية احتلت الصدارة  تليها ( طاللا من جامعة أم ا108) ي
 
لبواف

ي اخأيي  المهارات اللدنية والمهارية  
ز
 المهارات االجتماعية والعم  الجماغي وف

مهارات االتصال والتواص   مة
ي أيرى 

ز
ي بعض المهارات وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ف

ز
 .وكذا وجود فروق دالة إحصائيا ف
 التعليق عىل الدراسات السابقة : 

    ي وأهمية تناولت الدراسات السابقة موضوع اخأنشطة الرياضية والمهارات الحياتية لما لها من أ ر إيجائر
ي تنمية الفكر والجسم. 

ز
ى ف  كير

   . أكدت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة عىل أهمية اخأنشطة الرياضية لجميع ف ات المجتمع 

   ز الدراسة النمرية والتطبيقية. حاولت  الدراسة الحالية الربط بي 

  ( ي كدراسة حسام
ي استخدامها للمنهج الوصفز

ز
( ودراسة  2015اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات ف

ي درويش )  2006فوكس )
 (.  2004( ودراسة أمائز

  ي استخدامها لإلستلانة كأداة
ز
 الدراسة كدراسة الغامدي اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف

ي درويش )  2015( ودراسة حسام ) 2011)
 ( .  2004( ودراسة مائز

  ي إ راء الدراسة الحالية بعدد من
ز
ي اإلطار النمري وف

ز
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ف

 المراجع. 

 منهج البحث: 
ي بخطواتم وإجراءاتم وهو المنهج

المالئم للدراسة الذي يحاول وصف وتقييم  استخدم اللاحث المنهج الوصفز
 الواتع . 

 أداة الدراسة : 

لتحقيق أهداف الدراسة   استخدم اللاحث اإلستلانة كأداة للدراسة   وتد استعان اللاحث بمجموعة من 
ي تنمية المهارات الحياتية . 

ز
 المصادر والمراجع فيما يخص اخأنشطة الرياضية ودورها ف

 مجتمع وعينة البحث: 

ي يتم
ز الشلاب العمائز ي  وتم ايتيار عينة اللحث بالطريقة العشوائية من بي 

ي الشلاب العمائز
ز
ث  مجتمع اللحث ف

( شاب وشابة 264( شاب وشابة وتم تقسيم عينة اللاحث عينة اساسية وبلغ عددها )294وبلغ عددهم )
 (. %10.20الستطالعية بنسلة )( شاب وشابة للدراسة ا30(  كما تم ايتيار )%89.80للدراسة اخأساسية بنسلة )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( 1جدول)
 توصيف عينة اللحث

 النسلة الم وية العدد نوع الدراسة م

 ٪10.20 30 الدراسة االستطالعية 1

 ٪89.80 264 الدراسة اخأساسية 2

 %100 294 اإلجم       اىلي 

 أدوات جمع البيانات: 

 : وهي  اللحث  أهداف لتحقيقالتالية  دواتاخأ  اللاحث استخدم
ي تنمية المهارات الحياتية. مرفق )  

ز
 (. 4استبيان دور االنشطة الرياضية ف

ي تنمية المهارات الحياتية : 
ز
 يطوات تصميم استبيان دور االنشطة الرياضية ف

ي تام اللاحث بتصميم استبيان المهارات الحياتية 
يم وتد اتبع اللاحث الخطوات اآلتية لتصم للشلاب العمائز

 االستبيان . 

 مرجغي لتحديد محاور االستبيان: المس  ل -1

 وتم إجراء مس  شام  للدراسات واللحوث السابقة والمراجع لتحديد محاور االستبيان . 

اء:  -2  عرض محاور االستبيان المستخلصة عىل السادة الخير

حة والمستخلصة من المس  المرجغي عىل )
اء  إلبداء8تام اللاحث بعرض المهارات الحياتية المقي   ( من الخير

ي تحوز عىل الرأي عن مدى مناسبتها ومدى كفايتها لبناء االستبيان 
 وتد ارتضز اللاحث اللقاء عىل المحاور الت 

 (. 2فأكير جدول ) ٪75نسلة 
 (2جدول )

ي 
ي تنمية المهارات الحياتية لدى الشلاب العمائز

ز
اء حول دور االنشطة الرياضية ف  آراء السادة الخير

ي تنمية  م
ز
 دور االنشطة الرياضية ف

 رأي الخبي  

 موافق الصياغة بعد التعدي 
موافق مع 
 صياغة

 غي  موافق

 % ت % ت % ت

 مهارة االتصال 25 2 0 0 75 6 مع االيرين مهارة االتصال والتواص  1

 تقسيم المهارات 25 2 0 0 70 6 اتخاذ القرارو  مهارة ح  المشكالت 2
 مهارة ادارة الوتت 12.5 1 0 0 87.5 7 إدارة وتت الفراغمهارة  3

  50 4 12.5 1 37.5 3 مهارة إدارة الذات 4
  25 2 25 2 50 4 مهارة االكاديمية والدراسية 5
 مهارة االبتكار 37.5 3 12.5 1 50 4 مهارة التفكي  اإلبداغي والتفكر الناتد 6
 مهارة التخطيط 25 2 25 2 50 4 مهارة التخطيط للمستقل  7
 مهارة التعام  الضغوط 25 2 25 2 50 4 مهارة إدارة التعام  مع الضغوط 8
  37.5 3 37.5 3 25 2 مهارة التفاوض 9
ي المجتمع 10

ز
  50 4 25 2 25 2 مهارة الحوار ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تنمية المهارات الحياتية الخاصة باالستبيان, تم تعدي  المهارة 
ز
اء عىل دور االنشطة الرياضية ف بعد موافقة الخير

ي )مهارة ح  المشكالت و 
اخأول )مهارة االتصال والتواص  مع االيرين( إىل )مهارة االتصال( وتقسيم المهارة الثائز

القرار( اىلي )مهارة ح  المشكالت و مهارة اتخاذ القرار(  وتم تعدي  المهارة الثالث )مهارة إدارة وتت الفراغ( اتخاذ 
ي المهارات. 

 
 اىلي )مهارة إدارة وتت( وتم حذف اللاف

ي :   وضع 3
ي تنمية المهارات الحياتية للشلاب العمائز

ز
 علارات االستبيان دور االنشطة الرياضية ف

ي تنمية المهارات الحياتية تم اطالع اللاحث عىلي ب
ز
اء عىلي محاور دور االنشطة الرياضية ف عد موافقة السادة الخير

مجموعة من المراجع والدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع اللحث وذل  لوضع علارات اولية و الخاصة لك  
 مهارة من المحاور. 

ي صورتم االولية عىلي ا4
ز
اء :   عرض االستبيان ف  لسادة الخير

اء بتحديد ) ( علارة تندرج تحت هذه المحاور  41( محاور للمقياس ووضع )4بعد أن تام اللاحث بواسطة الخير
اء للموافقة او تعدي  او حذف العلارات الخاصة  ي صورتم االولية عىلي مجموعة من الخير

ز
تم عرض االستبيان ف

اء. ( علارات اال 3بك  محور من المحاور  ويوض  جدول)  ستبيان بعد عرضها عىلي السادة الخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  11
ي والوجدائز

  25 2 37.5 3 37.5 3 مهارة الذكاء العاطفز

 مهارة العالتات االجتماعية 50 4 37.5 3 12.5 1 مهارة العم  الجماغي  12

 اسم المحور م
العلارات تل  
اء  اراء الخير

عدد العلارات 
 المحذوفة

 عدد العلارات المعدلة
عدد العلارات بعد 
اء  اراء الخير

1 
ي 
ز
دور االنشطة الرياضية ف

 تنمية مهارة االتصال
10 - 1 10 

2 
ي 
ز
دور االنشطة الرياضية ف

 ح  المشكالتتنمية مهارة 
10 - 2 

10 

3 
ي 
ز
دور االنشطة الرياضية ف
 تنمية مهارة إتخاذ القرار

10 - 2 
10 

4 
ي 
ز
دور االنشطة الرياضية ف
 تنمية مهارة إدارة الوتت

11 - 1 
10 

 41 6 - 41 المج    م   وع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( 3جدول )
اء  علارات اخأداة القياسية تل  وبعد موافقم الخير

  
 والثلات(":  –"اجراء العمليات االحصائية للمقياس ) الصدق   الدراسة االستطالعية 3

تم إجراء دراسة استطالعية للتأكد من مدى فهم الشلاب لعلارات االستبيان ومعرفة المعامالت اإلحصائية 
ي توامها )

( شاب وشابة من نفس مجتمع اللحث ويارج العينة 30المناسلة عىل العينة االستطالعية والت 
: االساسية بسلطن  ة عمان كما يىلي

: حساب معامل الصدق: 
ً
 اوال

 :  استعان اللاحث بالطرق اآلتية لحساب معام  صدق االستبيان وهي

   صدق المحتوى: 1
ا 
ً
ا  علارات لك  محور وفق توص  اللاحث من يالل تحلي  المراجع والو ائق إىل تحديد محاور االستبيان واتي 

ي المهارات الحياتية. 
ز
ي المراجع المتخصصة ف

ز
 لتكرار ورودها ف
 :  صدق المحكمي  

بية الرياضية وذل  ي مجال علم النفس والي 
ز
ز ف اء المتخصصي  لحكم عىل ل تم عرض االستبيان عىل مجموعم الخير

اء إلضافة أو حذف ما يجدونم مناسب أو غي   مدى تمثي  العلارات لمحاور االستبيان  وتم استطالع رأى الخير
ي التقدير )موافق

ي ذل  مقياسا  الئر
ز
موافق مع  -مناسب  وكذل  تعدي  أي محور أو علارة باالستبيان مستخدما ف

ي ك  مفردة عن تعدي  الصياغة  غي  موافق( بحيث ال تق  نسلة االت
ز
 . ٪80فاق ف

1-  :  صدق االتساق الداخىل 

للتحقق من مدى مالئمة علارات مقياس المهارات الحياتية  تام اللاحث بتطبيق االستبيان عىل عينة 
 ( شاب وشابة بسلطنة عمان. 30استطالعية من داي  مجتمع اللحث ويارج العينة اخأساسية وبلغ توامها )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (4جدول )
ي تنمية صدق االتساق الدايىلي لعلارات 

ز
 مهارة االتصالدور االنشطة الرياضية ف

 (30)ن=

 

 (0.05* دال عند مستوى معنوية)
ز ك  علارة مع الدرجة الكلية  يتض  من الجدول السابق  وجود عالتة ارتلاطية ذات داللة إحصائية بي 

(  بينما توجد 0.05معنوية)لمهارة االتصال  حيث أن تيمة)ر( المحسوبة أكير من تيمتها الجدولية عند مستوى 
ي اتصدها بوضو ( مع الدرجة الكلية لمهارة االتصال  

ي الت 
ز علارة)أحدد المعائز  بي 

ً
عالتة ليست دالة إحصائيا

(  مما يدل عىل صدق علارات 0.05حيث أن تيمة)ر( المحسوبة أت  من تيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)
 المحور. 

 

 (5جدول )
ي تنمية صدق االتساق الدايىلي لعلارات  

ز
 مهارة ح  المشكالت دور االنشطة الرياضية ف

 (30)ن=

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 معام  االرتلاط

 تيمة)ر(
مستوى 
 الداللة

ي أن :  
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

ي حياة  1
ز
ء طبيغي ف ي

 0.15 0.27 0.55 2.67 نساناإل أنمر إىل المشكالت كسر

ي  2
أعم  عىل جمع المعلومات حول المشكلة الت 

ي 
  تواجهتز

2.60 0.50 0.63* 0.00 

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 معام  االرتلاط

 مستوى الداللة تيمة)ر(

  : ي
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

ي اتصدها بوضو   1
ي الت 
 0.09 0.31 0.25 2.93 تحديد المعائز

ي ال يحدث سوء فهم 2
 0.00 *0.61 0.54 2.70 توضي  أفكاري حت 

ي الحكم عىلي اخأمور إىلي أن أنت ي من االستماع 3
ز
ي ف
 0.03 *0.39 0.63 2.53   التأئز

 0.00 *0.52 0.55 2.67 التمتع بعقلية متفتحة لألفكار واآلراء  4

ز  5 حات بدون تحي 
 0.01 *0.48 0.56 2.60 أتوم بعض اآلراء والمقي 

 0.00 *0.57 0.57 2.47 أعطي تعليمات وأطر  أس لة واضحة وغي  مبهمة 6

 0.00 *0.75 0.68 2.57 أتلادل اخأفكار والمعلومات مع االصدتاء 7

 0.00 *0.60 0.49 2.63 أتبع أساليب المناتشة والحوار 8
 0.01 *0.45 0.77 2.43 أحدد اخأهداف وأضع المعايي  الواضحة لتقييم اخأداء 9

 0.01 *0.50 0.62 2.40 أتجنب اإلبهام والتعميم  10
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

أفكر بالجوانب االيجابية والسلبية لكافة الحلول  3
حة  المقي 

2.53 0.73 0.59* 0.00 

ي تد تصل  لح  المشكلة 4
 0.04 *0.37 0.57 2.50 أفكر بكافة اللدائ  الت 

انتلاهي عىل النتائج الفورية للح  وليس عىل أركز  5
 النتائج اللعيدة

2.63 0.49 0.23 0.23 

اعتقد بان لدي القدرة عىل التعام  مع مشكالت   6
 الحياة اليومية

2.43 0.63 0.58* 0.00 

 0.00 *0.75 0.82 2.50 أحاول تحديد المشكلة بشك  واض  7

ي حلول متعددة  8
ز
 0.20 0.24 0.66 2.10  شكلةللمأجد من الصعب التفكي  ف

ي بالجوانب االيجابية للح  الذي أمي   9 أحس تفكي 
 إليم

2.37 0.72 0.32 0.08 

ي مواجهة المشكالت 10
ز
 ف
ً
 0.00 *0.65 0.67 2.37  أستخدم أسلوبا منمما

 (0.05* دال عند مستوى معنوية)
ز ك  علارة مع الدرجة الكلية يتض  من الجدول السابق  وجود عالتة ارتلاطية ذات داللة  إحصائية بي 

(  بينما 0.05لمهارة ح  المشكالت  حيث أن تيمة)ر( المحسوبة أكير من تيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)
ي حياة اإلنسان(  )أركز انتلاهي 

ز
ء طبيغي ف ي

ز علارات)أنمر إىل المشكالت كسر  بي 
ً
توجد عالتة ليست دالة إحصائيا

ي حلول متعددة للمشكلة( عىل النتائج الفوري
ز
ة للح  وليس عىل النتائج اللعيدة(  )أجد من الصعب التفكي  ف

ي بالجوانب االيجابية للح  الذي أمي  إليم( مع الدرجة الكلية لمهارة ح  المشكالت  حيث أن  و)أحس تفكي 
 ق علارات المحور. (  مما يدل عىل صد0.05تيمة)ر( المحسوبة أت  من تيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)

 
 (6جدول )

ي تنمية صدق االتساق الدايىلي لعلارات  
ز
 مهارة اتخاذ القرار دور االنشطة الرياضية ف

 (30)ن=

 العلارات م 
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 معام  االرتلاط

 تيمة)ر(
مستوى 
 الداللة

ي أن :  
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

ي عىل اتخاذ القراراتأشعر  1
ي تدرئ 

ز
 0.00 *0.79 0.68 2.50 بالثقة ف

أكتشف اخأيطاء و أحاول تصحيحها عند تنفيذ  2
 القرار

2.43 0.63 0.43* 0.02 

رسعان ما أتتنع بأن ترارات اآليرين أفض  من  3
ي 
 ترارائ 

2.30 0.70 0.10 0.59 

ي  4
  أتبتز الحلول الت 

ً
عندما أواجم مشكلة تحتاج ترارا

حها الغي  
 يقي 

2.30 0.65 0.63* 0.00 

ي السابقة 5
ي ومعرفت 

ئ  ي عىل أساس يير
ي ترارائ 

 0.00 *0.59 0.68 2.57 .أبتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

أفكر بشك  منتمم  عندما أضطر إىل اتخاذ ترار  6
 بشك  رسي    ع

2.57 0.57 0.19 0.30 

ي  7
ز
م القرار اخأفض  ف

 ة
  أشعر بأن

ً
ذ تراًرا ـة عندما اتخ
 المتاحةحدود اإلمكانيات 

2.63 0.56 0.71* 0.00 

 0.00 *0.75 0.73 2.47 أجمع المعلومات الالزمة تل  اتخاذ القرار 8

 تل   9
ا
عندما أواجم مشكلة تحتاج تراًرا  أنتمر طويال

 بداية التفكي  فيها
2.37 0.81 0.52* 0.00 

ي وأوازن  10
ي تواجهتز

أجمع المعلومات حول المسالة الت 
 الحلول الممكنة  م 

ً
 أتخذ ترارا نهائيا

2.63 0.49 0.54* 0.00 

 (0.05* دال عند مستوى معنوية)
ز ك  علارة مع الدرجة الكلية  يتض  من الجدول السابق  وجود عالتة ارتلاطية ذات داللة إحصائية بي 

(  بينما 0.05لمهارة اتخاذ القرار  حيث أن تيمة)ر( المحسوبة أكير من تيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)
)رسعان ما أتتنع بأن ترارا ي

ز علارائ   بي 
ً
( و)أفكر توجد عالتة ليست دالة إحصائيا ي

 ت اآليرين أفض  من ترارائ 
بشك  منتمم  عندما أضطر إىل اتخاذ ترار بشك  رسي    ع(  حيث أن تيمة)ر( المحسوبة أت  من تيمتها الجدولية 

 (  مما يدل عىل صدق علارات المحور. 0.05عند مستوى معنوية)
 

 (7جدول )
ي تنمية صدق االتساق الدايىلي لعلارات  

ز
 (30مهارة إدارة الوتت           )ن=دور االنشطة الرياضية ف

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 معام  االرتلاط

 تيمة)ر(
مستوى 
 الداللة

ي أن :  
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

 0.00 *0.51 0.68 2.53 احافظ عىل تنميم مواعيدي بدتة 1

ي اشياء مفيدة ىلي  2
ز
ي ف
ز
 0.01 *0.46 0.51 2.50 أستثمر اوتات فراغ

ة لتسهي  انجازها 3  0.00 *0.61 0.63 2.53 اعم  عىل تجزئة المهام الكبي 

 0.00 *0.71 0.70 2.30 أيصص اوتات كافية لمراجعة الدروس 4

ي محدد 5
ي وفقا لجدول زمتز

ز
 0.01 *0.49 0.76 2.33 أضع أهداف

 0.01 *0.49 0.47 2.70 الوتت كالسيف ان لم تقطعم تطع  6

ي  7
ي مراجعة واجلائ 

ز
ز الدروس ف استثمر الزمن ما بي 

 اليومية
2.33 0.76 0.78* 0.00 

 لقضاء نشاطي اليومية 8
ً
 زمنيا
ً
 0.00 *0.56 0.51 2.50 اتبع نماما

 0.01 *0.45 0.55 2.67 أرتب تائمة أعماىلي اليومية حسب أولوياتها 9

ي  10
ي حيائ 

ز
 0.01 *0.47 0.73 2.50 أدرك بأن الوتت عام  مهم ف

ي إنجاز اخأعمال غي  المهمة 11
ز
 0.01 *0.48 0.79 2.07 أتوم بقضاء الوتت ف

 (0.05* دال عند مستوى معنوية)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز ك  علارة مع الدرجة الكلية لمهارة  يتض  من الجدول السابق  وجود عالتة ارتلاطية ذات داللة إحصائية بي 
(  مما يدل عىل 0.05تيمتها الجدولية عند مستوى معنوية)إدارة الوتت  حيث أن تيمة)ر( المحسوبة أكير من 

 صدق علارات المحور. 

: حساب  لات االستبيان: 
ً
  انيا

ي تنمية المهارات الحياتية   تام اللاحث بتطبيق االستبيان عىل 
ز
للتحقق من  لات مقياس دور االنشطة الرياضية ف

( شاب وشابة بسلطنة عمان 30سية وبلغ توامها )عينة استطالعية من داي  مجتمع اللحث ويارج العينة اخأسا
 وتد استعان اللاحث بمعام  الفا كرونلاخ لحساب معام   لات االستبيان . 

 
 (8جدول )  

ي تنمية معام  ألفا كرونلاخ الستبيان  
ز
 مهارة الحياتيةدور االنشطة الرياضية ف

 (30)ن=

 المحاور م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

 معام  ألفا كرونلاخ

 تيمة ألفا تيمة ألفا

ي تنمية مهارة االتصال 1
ز
 *0.69 10 0.57 2.59 دور االنشطة الرياضية ف

ي تنمية مهارة ح   2
ز
دور االنشطة الرياضية ف

 المشكالت
2.47 0.63 10 0.61* 

ي تنمية مهارة اتخاذ القرار 3
ز
 *0.71 10 0.65 2.48 دور االنشطة الرياضية ف

ي تنمية مهارة إدارة الوتت 4
ز
 *0.76 11 0.64 2.45 دور االنشطة الرياضية ف

ي تنمية المهارات الحياتية
ز
 *0.89 41 0.62 2.50 دور االنشطة الرياضية ف

 * قيمة مرتفعة
ي تجانس علارات مقياس المهارات 

ز
يتض  من الجدول السابق  وجود تيم  لات مرتفعة ذات داللة إحصائية ف

 ومحاوره  مما يدل عىل  لات علارات االستبيان. الحياتية 
 مفتا  التصحي  للمقياس  -3

 تائمة تحتوى عىل )موافق  إىل 
ز
ي التقدير لبناء االستبيان وذل  بوضع جميع العلارات ف

ان  الئر ز تم استخدام مي 
 ( عىل التواىل وتد اعتير اللاحث أن ك  علارات االستبيان إيجابية. 1  2   3حد ما  غي  موافق( بواتع ) 

 الدراسة األساسية. 

( 264ام اللاحث بتطبيق االستبيان عىل عينة اللحث واللالغ توامها )بعد االطم نان لمعامالت الصدق والثلات ت
ة من )بسلطنة عمان شاب وشابة   الفي 

ز
م( وبعد 2019 –4-18م( إىل )2019 -1-10لعينة اللحث وذل  ف

 االنتهاء من تطبيق االستبيان تم جمعها وتنميمها وتفري    غ البيانات إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسلة.   
 معالجات اإلحصائية. ال

ي الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
نامج اإلحصائ  تمت المعالجة اإلحصائية لبيانات اللحث باستخدام الير

SPSS :وتد استخدم اللاحث المعالجات اإلحصائية التالية   

-  . ي  المتوسط الحسائر
 االنحراف المعياري.  -
 النسلة الم وية.  -
سو  -  ن. معام  االرتلاط البسيط ل 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  معام  الفا كرو نلاخ.  -
 عرض وتفست  ومناقشة النتـائج: 

ي ؟
ي تنمية المهارات الحياتية لدي الشلاب العمائز

ز
 ما دور ممارسة االنشطة الرياضية ف

 
 (9جدول )  

ي تنمية 
ز
ي والنسلة الم وية ومستوي علارات دور االنشطة الرياضية ف  المتوسط الحسائر

ي الشلاب مهارة االتصال لدي 
 العمائز

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

النسلة 
 الم وية

تيب المستوى  الي 

 : ي
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

ي ال يحدث سوء فهم 1
 1 مرتفع %90.00 0.49 2.70 أهتم بتوضي  أفكاري حت 

ي الحكم عىلي اخأمور إىلي أن أنت ي من  2
ز
أتأئز ف
   االستماع

 7 مرتفع 82.67% 0.68 2.48

 5 مرتفع %85.67 0.58 2.57 أتمتع بعقلية متفتحة لألفكار واآلراء  3

ز  4 حات بدون تحي 
 4 مرتفع %86.33 0.59 2.59 أتوم بعض اآلراء والمقي 

أعطي تعليمات وأطر  أس لة واضحة وغي   5
 مبهمة

 9 مرتفع 82.00% 0.64 2.46

 3 مرتفع %88.33 0.60 2.65 أتلادل اخأفكار والمعلومات مع االصدتاء 6

 2 مرتفع %88.67 0.55 2.66 أتبع أساليب المناتشة والحوار 7
أحدد اخأهداف وأضع المعايي  الواضحة لتقييم  8

 اخأداء
 6 مرتفع 85.33% 0.60 2.56

 8 مرتفع %82.33 0.60 2.47 أتجنب اإلبهام والتعميم  9

ي علارات 10يتض  من جدول )
ز
ي تنمية ( أن متوسط درجات عينة اللحث ف

ز
مهارة دور االنشطة الرياضية ف

ز ) او  ما بي 
ي تي 
( وبمستوي %90.00:  %82.00( ونسب م وية )2.70: 2.46االتصال لدي الشلاب العمائز

 مرتفع. 

ي ال يحدث سوء 1وتد جاء العلارة رتم )
تيب اخأول بمتوسط )( ونصها " أهتم بتوضي  أفكاري حت  ي الي 

ز
 فهم"  ف

( وبمستوي مرتفع وتد يرجع ذل  إىل ان هذه المهارة تساعد الشلاب عىل التواص  %90.00( وبنسلة ) 2.70
 . ي
ي وغي  اللفطز

 بطرق ايجابية وبناء عالتات جيدة وبناءه وذل  باستعمال أنواع االتصال والتواص  اللفطز

ي تنميةدور اال  كما يعزو اللاحث ارتفاع مستوي
ز
هي ياضية االنشطة الر مهارات االتصال حيث ان  نشطة الرياضية ف

احدى الخدمات المقدمة من تل  السلطنة ومؤسساتها الرياضية لرعاية الشلاب إلعدادهم اعدادا  قافيا 
واجتماعيا وعلميا ف ي وسيلة لتقويم شخصياتهم ونموهم  وتؤدى هذه الخدمة للشلاب فالشلاب هم عماد 

ية واالنشطة الرياضية وسيلة تربوية من وسائ  االمة و  مصدر نهضتها وتقدمها وهو الهدف االسىم للتنمية البرسر
ي تدريب الشلاب من يالل القدرة عىل االتصال 

ز
ي تعم  عىل النهوض بالفرد واسلوبا فعاال ف

بية الحديثة والت  الي 
ة بعد التخرج الالجيد بامتالك مهارات االتصال الالزمة فاالتصال الفعال مهارة حي ن وية للنجا  لم من اهمية كبي 

ي المهارات ويصوصا مهارات االتصال كما ان مهارات 
ز
ي العم  تتطلب زيادة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

االتصال ليست فطرية ولكنها يجب ان تكتسب من يالل التدريب  حيث يحقق هذا االتصال الكفء والفعال 
ي مما يؤكد عىل دور ممارسة اال 

ي اكساب مهارات االتصال للشلاب العمائز
ز
 .نشطة الرياضية ف
ي تنمية 10م()2008ويتفق ذل  مع نتائج دراسة سام  الجداوي )

ز
ي استنتجت أن دور لألنشطة الرياضية ف

( والت 
ي التحدث واإلتناع وتوجيم اخأس لة  ولها دور 

ي مهارئ 
ز
ي المتمثلة ف

ي اكتساب مهارات التواص  اللفطز
ز
ي ف دور إيجائر

ي م
ز
ي المتمثلة ف

ي اكتساب مهارات التواص  غي  اللفطز
ز
ي ف ي استخدام لغة الجسد واإلنصات الفعالإيجائر

  كما هارئ 
ي مهارة فن التعام  مع اآليرين  واالنشطة 

ز
ي اكتساب المهارات الوجدانية االجتماعية المتمثلة ف

ز
ي ف لها دور إيجائر

ي إكساب مهارات االتصال. 
ز
ي ف  الرياضية لها دور إيجائر

 (10جدول )
ي والنسلة الم وية ومستوي علارات د ي تنمية المتوسط الحسائر

ز
 ور االنشطة الرياضية ف

ي مهارة ح  المشكالت لدي 
 الشلاب العمائز

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

النسلة 
 الم وية

تيب المستوى  الي 

ي أن : 
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

ي  1
أعم  عىل جمع المعلومات حول المشكلة الت 

ي 
  تواجهتز

 2 مرتفع 86.00% 0.57 2.58

أفكر بالجوانب االيجابية والسلبية لكافة الحلول  2
حة  المقي 

 1 مرتفع 88.00% 0.60 2.64

ي تد تصل  لح  المشكلة 3
 4 مرتفع %84.33 0.61 2.53 أفكر بكافة اللدائ  الت 

اعتقد بان لدي القدرة عىل التعام  مع مشكالت   4
 الحياة اليومية

 5 مرتفع 80.00% 0.63 2.40

 3 مرتفع %85.67 0.60 2.57 أحاول تحديد المشكلة بشك  واض  5
ي مواجهة المشكالت 6

ز
 ف
ً
 6 مرتفع %79.33 0.64 2.38  أستخدم أسلوبا منمما

 علارات 10يتض  من جدول )
ز
ي تنمية( أن متوسط درجات عينة اللحث ف

ز
  مهارة ح  دور االنشطة الرياضية ف

ز ) او  ما بي 
ي تي 
 ( وبمستوي مرتفع. %88: %79.33( ونسب م وية )2.64: 2.38المشكالت لدي الشلاب العمائز

تيب اخأول 2وتد جاء العلارة رتم ) ي الي 
ز
حة " ف ( ونصها " أفكر بالجوانب االيجابية والسلبية لكافة الحلول المقي 

ىل إالمشاركة دور باخأنشطة الرياضية ( وبمستوي مرتفع وتد يرجع ذل  إىل %88.00( وبنسلة ) 2.64بمتوسط ) 
اب عىل تنميم أنفسهم  والقدرة عىل تحقيق التعاون اكتسابهم االتجاه نحو ح  المشكالت  وازدياد مقدرة الشل

ك لصال  مجتمعهم  و التمرن عىل  ي العم  الجماغي المشي 
ز
ي المثابرة ف

ز
ز الشلاب ف ي بينهم   والتضامن بي  االيجائر

 الشلاب عىل تحم  أعلاء المس ولية االجتماعية  وتيام الشلاب 
ْ
ة ورؤية اجتماعية صائلة تعود اكتساب بصي 

ات االجتماعية وتدريبهم عىل ممارسة التقويم الموضوغي من واتع تجارب العم  بالتعود عىل  االستجابة للتغي 
ي االجتماغي 

 . الميدائز

ي  المشاركة أهمية وتد يرجع ذل  إىل
ز
 تنمية ومهم رئيسي  كعنساالنشطة الرياضية  ف

ز
 مهارة ح  المشكالت من ف

ا فيكتسب الجماعة أعضاء مع الشلاب الت  يمارسها المتنوعة الرياضة أنشطة يالل
ً
ا أنماط

ً
جديدة  وسلوك

 تنمية المشاركة والت  تسهم يالل من يتعلمها
ز
 ومهاراتم الحياتية )ح  المشكالت(.  الشلاب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (11دول )ج
ي تنمية 

ز
ي والنسلة الم وية ومستوي علارات دور االنشطة الرياضية ف  المتوسط الحسائر

ي الشلاب مهارة اتخاذ القرار لدي 
 العمائز

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

النسلة 
 الم وية

تيب المستوى  الي 

ي أن : 
ز
ي ف
 ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز

ي عىل اتخاذ القرارات 1
ي تدرئ 

ز
 1 مرتفع %85.00 0.60 2.55 أشعر بالثقة ف

أكتشف اخأيطاء و أحاول تصحيحها عند تنفيذ  2
 القرار

 6 مرتفع 82.67% 0.64 2.48

  أتبتز الحلول  3
ً
عندما أواجم مشكلة تحتاج ترارا

حها الغي  
ي يقي 
 الت 

 7 مرتفع 80.00% 0.62 2.40

ي السابقة 4
ي ومعرفت 

ئ  ي عىل أساس يير
ي ترارائ 

 4 مرتفع %84.33 0.66 2.53 .أبتز

ي  5
ز
م القرار اخأفض  ف

 ة
  أشعر بأن

ً
ذ تراًرا ـة عندما اتخ
 المتاحةحدود اإلمكانيات 

 5 مرتفع 83.33% 0.66 2.50

 3 مرتفع %84.33 0.61 2.53 أجمع المعلومات الالزمة تل  اتخاذ القرار 6

7  
ا
عندما أواجم مشكلة تحتاج تراًرا  أنتمر طويال

 تل  بداية التفكي  فيها
 8 مرتفع 78.00% 0.73 2.34

ي  8
ي تواجهتز

أجمع المعلومات حول المسالة الت 
 وأوازن الحلول 

ً
 الممكنة  م أتخذ ترارا نهائيا

 2 مرتفع 84.67% 0.62 2.54

ي علارات 12يتض  من جدول )
ز
ي تنمية ( أن متوسط درجات عينة اللحث ف

ز
خاذ مهارة اتدور االنشطة الرياضية ف

ز ) او  ما بي 
ي تي 
 ( وبمستوي مرتفع. %85.00:  %78.00( ونسب م وية )2.55: 2.34القرار لدي الشلاب العمائز

تيب اخأول بمتوسط ) 1العلارة رتم ) وتد جاء ي الي 
ز
ي عىل اتخاذ القرارات " ف

ي تدرئ 
ز
( ونصها " أشعر بالثقة ف

ي الحياة %85.00( وبنسلة ) 2.55
ز
( وبمستوي مرتفع   ويرجع اللاحث ذل  إىل أن من اهم أسلاب النجا  ف

ي جميع جوانب الحياة سواء كانت داي
ز
ي الوتت المناسب ف

ز
  بي ة العم  أو يارجها ولكي إجادة اتخاذ القرار ف

ي تسبق االيتيار 
ز عىل كافة اخأحداث والخطوات الت  كي 

ز عملية اتخاذ القرار البد من الي  نكون تادرين عىل تحسي 
ي التنفيذ و الثقة بالنفس إال أنم ليس من السه  تعلم القدرة عىل اتخاذ 

ز
والعزم عىل اتخاذ القرار والملادرة ف

تسب بالممارسة والتجربة أكير مما تكتسب بالتعليم ولكن اإلنسان ملزم باالجتهاد القرارات الصائلة ف ي تك
 واتخاذ القرار ولو ترتب عىل ذل  بعض اخأيطاء  فعدم اتخاذ القرار هو أسوأ اخأيطاء كلها. 

ي تعطي أفض  رؤية لك  شاب وشابة لتنمية االنشطة الرياضية وتد يرجع ذل  إىل أن أهمية ممارسة 
والت 

مهاراتهم الحياتية )مهارة اتخاذ القرار(  وكذل  أنم يتم العناية بالشلاب لتطوير أدائهم وإ ارة دافعيتهم نحو النمو 
ف دور   أهداف محددة وواضحة وتصميم موضوعاتها وفق احتياجات الشلاب وأن يكون للمرسر

ً
المهارى  وفقا

ي تنفيذ 
ز
ي تخطيط برامجها والمشاركة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (12جدول )
ي تنمية 

ز
ي والنسلة الم وية ومستوي علارات دور االنشطة الرياضية ف  المتوسط الحسائر

ي مهارة إدارة الوتت القرار لدي 
 الشلاب العمائز

 العلارات م
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

النسلة 
 الم وية

تيب المستوى  الي 

ي 
ي أن : ممارسة االنشطة الرياضية تساعدئز
ز
 ف

 5 مرتفع %82.33 0.66 2.47 احافظ عىل تنميم مواعيدي بدتة 1
ي اشياء مفيدة ىلي  2

ز
ي ف
ز
 7 مرتفع %81.33 0.67 2.44 أستثمر اوتات فراغ

ة لتسهي  انجازها 3  4 مرتفع %83.33 0.61 2.50 اعم  عىل تجزئة المهام الكبي 

 9 مرتفع %78.00 0.68 2.34 أيصص اوتات كافية لمراجعة الدروس 4
ي محدد 5

ي وفقا لجدول زمتز
ز
 8 مرتفع %79.67 0.70 2.39 أضع أهداف

 1 مرتفع %87.00 0.57 2.61 الوتت كالسيف ان لم تقطعم تطع  6
ي  7

ي مراجعة واجلائ 
ز
ز الدروس ف استثمر الزمن ما بي 

 اليومية
 10 مرتفع 77.67% 0.70 2.33

 لقضاء نشاطي اليومية 8
ً
 زمنيا
ً
 6 مرتفع %81.33 0.64 2.45 اتبع نماما

 3 مرتفع %84.33 0.65 2.53 أرتب تائمة أعماىلي اليومية حسب أولوياتها 9
ي  10

ي حيائ 
ز
 2 مرتفع %85.00 0.65 2.55 أدرك بأن الوتت عام  مهم ف

ي إنجاز اخأعمال غي  المهمة 11
ز
 11 متوسط %70.33 0.80 2.11 أتوم بقضاء الوتت ف

ي علارات 12يتض  من جدول )
ز
ي تنمية ( أن متوسط درجات عينة اللحث ف

ز
ارة مهارة إددور االنشطة الرياضية ف

ز ) او  ما بي 
ي تي 
( وبمستوي %87.00:  %70.33( ونسب م وية )2.61: 2.11الوتت لدي الشلاب العمائز

 مرتفع. 
ي 6وتد جاء العلارة رتم )

ز
تيب اخأول بمتوسط )( ونصها " الوتت كالسيف ان لم تقطعم تطع  "ف ( 2.61 الي 

ي الحياة اليومية للطالب  فهو %87.00وبنسلة ) 
ز
 ف
ً
 مهما
ً
( وبمستوي مرتفع وتد يرجع ذل  إىل ان الوتت عنسا

  
ً
ي أوتات وأزمان معينة  فالتحكم بم وإدارتم تعطي اإلنسان نجاحا

ز
ي تحديد أدوار ووظائفهم ف

ز
ذو أهمية تصوى ف

ز اخأهداف والواجلات المطلوبة منم  وال يمكن تحقيق الموازنة بينهما إال من وتمنحم القدرة عىل الموازن ة بي 
 يالل تحقيق إدارة ناجحة للوتت. 
ي 
ز
ي اكتساب المهارات الحياتية االنشطة الرياضية كما يعزو اللاحث اىلي ان المشاركة ف

ز
هي إحدى الوسائ  الهامة ف

ي  ق  وتكوين شخصية الشلاب و 
ز
ي تنمية المهارات وياصة ادارة الوتت وف

ز
تعوده باالعتماد عىل الذات وتسه  ف

يتدرب الشلاب عىل مهارات عديدة وأيضا تكوين عالتات االنشطة الرياضية اخأساسية لدى الشلاب فعن طريق 
ي انجازات بعض اخأعمال مث  يدمة البي ة )الخدمة 

ز
اجتماعية مع أعضاء الجماعات اخأيرى أ ناء التعاون ف

ي المسابقات ومن هذا تساعد عىل زيادة وغي وإدراك الشلاب للوتت. العامة( أو االشي  
ز
 اك ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ستنتاجات البحث: إ
 حدود العينة وأدوات جمع البيانات؛ يستنتج 

 
 ضوء المنهج المستخدم، وف

 
ا من نتائج هذا البحث وف

ً
انطالق

 الباحث ما يىل: 

  ي تنمية المهارات الحياتية  حيث أوض  اللحث
ز
ي خأهمية االنشطة الرياضية ودورها ف

إدراك الشلاب العمائز
ي حددها االستبيان. 

 تقارب إدراك الشلاب بشك  عام لألهداف الت 

  . ي
ي االنشطة الرياضية لدى الشلاب العمائز

ز
 ارتفاع مستوى وغي الشلاب بأهمية المشاركة ف

 ي ا
ز
ز ف ي المهارات الحياتية. الشلاب المشاركي 

ز
 ف
ً
 النشطة الرياضية أكير ارتفاعا

  . ي
ي تنمية المهارات الحياتية لدى الشلاب العمائز

ز
 ف
ً
 هاما
ً
ي االنشطة دورا

ز
 تلعب المشاركة ف

 توصيات البحث: 
 بناء عىل ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه يمكنه تقديم التوصيات التالية : 

  سسات الرياضية داي  سلطنة عمان من يالل : االهتمام باخأنشطة الرياضية بالمؤ- 

ات واخأدوات.  - ز  توفي  التجهي 

ي تتناسب مع ميولهم واستعدادهم وتدراتهم.  -
امج الت  ي وضع الير

ز
اك الشلاب ف  إرسر

ي االنشطة الرياضية من يالل  -
ز
ددين عىل المشاركة ف ي تتناسب مع الشلاب المي 

إعداد الكوادر المؤهلة الت 
ي جميع المجاالت . تنميم دورات تدريبية متخ

ز
ز عىل االنشطة الرياضية ف ز القائمي  في   صصة للمرسر

  :ي االنشطة الرياضية والعم  عىل تنمية المهارات الحياتية من يالل
ز
 -تشجيع الشلاب عىل مشاركة ف

 برامج االنشطة الرياضية وأنشطتها المختلفة.  -

 التغلب عىل معوتات المشاركة.  -

  االهتمام بتنمية المهارات الحياتية وأساليب تنميتها . االهتمام بتدريب الشلاب عىل 

  ي واالرتقاء لدى المهارات الحياتية تنمية عىل العم
ي االنشطة  من بها الشلاب العمائز

ز
يالل المشاركة ف

 المختلفة وياصة االنشطة الرياضية. 
 المراجع

 المراجع العربية : 
ي وحسن محمد فارعة ) 

   عالم الكتب   القاهرة . التعليم بي   الواقع والمستقبلمناهج ( .  2001أحمد اللقائز
 علد العاطي  ودعاء محمد مصطفز ) 

ز    دار الحساب للنرسر  القاهرة .  المهارات الحياتية( .   2008احمد حسي 
ي  القاهرة أصول علم النفس( .   1975احمد عزت راج  )  .   دار الكاتب العرئر

  علم ( .  2013احمد محمد الشافغي ) 
   المنصورة  جمهورية مس العربية . االجتماع الرياض 

ي  القاهرة . اإلعداد النفس  للناشئي   ( .  2001أسامة كام  راتب )     دار الفكر العرئر
ي اكساب طالب الخدمة االجتماعية المهارات االجتماعية  بحث  2004أمائز درويش) 

ز
( . دور المعسكرات ف

  جامعة حلوان  مجلة طموحات الخدمة االجتماعية وقضايا التحديث منشور  المؤتمر العلىم السابع عرسر 
 . المجلد الرابع 
ي إكساب طللة معاهد علوم وتقنيات النشاطات اللدنية والرياضية بعض  2015بشي  حسام) 

ز
( . دور التكوين ف

 . 20ع , زائر  جامعة تاصدي مربا   ورتلة   الجمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالمهارات الحياتية  
ق  القاهرة . المهارات الحياتية( .  2001تغريد عمران  رجاء الشناوي  عفاف صلخي )     مكتلة زهراء الرسر

 اكساب المهارات اإلجتماعية   2000الداي )  يالد 
ز
اآلداب     كليمرساله ماجيستت  ( . اخأنشطة الشلابية دورها ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 إكساب مهارات االتصال لطالب الجامعات المسية   2008سام  الجداوي ) 
ز
ويحية ف ( . دور المعسكرات الي 

بية الرياضية  جامعم طنطا . رساله ماجيستت      كليم الي 
فة رلمع(  دار اتماولمعلاجيا ولو)تکنم إلعالل واالتصاا( .  2003سامية محمد جابر  نعمات احمد عثمان) 

 ية .درإلسکنا  لجامعيةا
( .  1( . تنمية المهارات الحياتية واالجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة .)ط  2015سالمة   سهي  محمد ) 

ق .   القاهرة   مكتلة زهراء الرسر
ي)    الشخصية العربية( .  1978سليمان الخسز

 
   علم الكتاب  القاهرة. دراسات نفسية ف

ي )مع صيخي 
حلة رلمب االدى طلة لحیارات انفسي لتنمیة مهادي شاأرنامج ر( . فاعلیة ب 2010روف الحارئر

بية النوعيةفا طلاة ظیة بمحافولثانا  ورة . لمنصر  جامعة اینای ١٦دد لعا ، مجلة بحوث التر
) جمعم ن حمرلد اعب ي

ز
یة ولثاناحلة رلمالبة دى طلددة لمتعءات اكاذعالتتها بالولحیاتیة رات المها( . ا 2010واف

 .  36ن  یطفلسزة  السالمیة غالجامعة   ابیةرلتاكلیة   رالة ماجستیسرزة  غع اطفي ت
  األلعاب الجماعيةالمدرب ( .  2003عىلي فهىمي البي   عماد الدين أبوزيد ) 

 
  ف

  منشأة المعارف الرياض 
 . باإلسكندرية  
_ دراسة تطبيقية ع 2006فهد سلطان )  ىل جامعة ( . اتجاهات الشلاب الجامغ الذكور نحو العم  التطوغي
بيةالمل  سعود    .(  الرياض  السعودية 112  مجلة رسالة الخليج العرئر  عدد )بحث منشور، كلية التر

ي مقرر الحديث لطالب  2010ماجد بن سالم حمد ) 
ز
ي تنمية المهارات الحياتية ف

ز
( . فاعلية اخأنشطة التعليمية ف

 االجتماعية   جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .   كلية العلوم رسالة ماجستت  الصف الثالث المتوسط  
ويــــح بي   النظرية والتطبيق(  2006محمد الحماحىمي و عايدة علد العزيز )   القاهرة  مركز الكتاب 4  ط. التر

 للنرسر . 
ي شمعون )   مركز الكتاب للنرسر  القاهرة.   علم النفس الرياض  والقياس النفس( . 1999محمد العرئر

ي   القاهرة .  1996مامي وأنور الخوىلي ) محمد الح بية اللدنية والرياضية   دار الفكر العرئر
 ( . أسس بناء برامج الي 

ي  القاهرة . علم النفس التدريب والمنافسة( .  2002محمد حسن عالوي )     دار الفكر العرئر
 العجىمي ) 

ز ي  القاهر االدارة المدرسية( .  2000محمد حسني   ة.   دار الفكر العرئر
ويحية عىل ممارسة طالب التعليم العاىلي لألنشطة  2005محمد علد السالم )

( . فاعلية المسابقات الي 
ز بالهرم  جامعة حلوان . رسالة دكتوراه، غت  منشورةالشلابية   بية الرياضية للبني 

   كلية الي 
 مجلة إتحاد الجامعات العربية( . حاجات طللة جامعة اإلرساء إىل المهارات الحياتية    2007مريم السيد )

 .   العدد التاسع واخأربعون  ديسمير
ي ) 
 باهي   محمد عفيفز

ز ي حسي 
 مكتلة اخأنجلو المسية  القاهرة.   سيكولوجية االدارة الرياضية(.  2001مصطفز

 باهي ) 
ز ي حسي 

  ( .  2004مصطفز
  المجال الرياض 

 
بوي ف   علم النفس التر

 
    مكتلة اخأنجلو المسيةالمرجع ف

 القاهرة . 
ي ) 
 تنمية المس ولية اإلجتماعية   2004وليد الخراسر

ز
امعم   جرساله ماجيستت  ( . دور اخأنشطة الشلابية ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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