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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اتيج   لطالبات الجامعة وأثره عىل المرونة المعرفية  ةفاعلي [ ح لتنمية التفكتر االستر
 ] لديهمبرنامج مقتر

 ] األصقهسميه سليمان عامر  . د احثة: داد البإع [

بوي وتنمية التفكتر   معل [
 ] السعوديةجامعة القصيم/ المملكة العربية /النفس التر

 

 الملخص: 

ي ضوء
ه عىل المرونة المعرفية، وفز ي واختبار تأثي  اتيخ  ح لتنمية التفكي  االسي 

ي مقي    هدفت الدراسة إىل التحقق من فاعلية برنامج تدريت 
( 
ً
ي من العام الدراسي 39ذلك تم اختيار عينة الدراسة قصديا

ي جامعة القصيم للفصل الدراسي الثائز
بية فز ( طالبة من طالبات كلية الي 

وترجمة أيوب    Dennis & Vander, 2010م، وطبقت عليهم أدوات الدراسة )قائمة المرونة المعرفية من إعداد    2022/ 2021
ي من إعداد رشوان وعبد السميع )2011) اتيخ  ز تجريبية )2018(، ومقياس التفكي  االسي  ، ثم تقسيم العينة لمجموعتي 

ً
(  19( قبليا

ح إع20وضابطة ) نامج المقي   عىل العينة، ومعالجة (، وتم تدريس الي 
ً
داد الباحثة للمجموعة التجريبية ثم تطبيق أدوات الدراسة بعديا
ز  0.01البيانات باألساليب اإلحصائية المناسبة. أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ز المجموعتي  ( بي 

ي ككل وأبعا اتيخ  ده الفرعية وقائمة المرونة المعرفية وأبعادها الفرعية لصالح المجموعة التجريبية والضابطة عىل مقياس التفكي  االسي 
ي 0.01التجريبية، كما يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اتيخ   القبىلي والبعدي عىل مقياس التفكي  االسي 

ز ز القياسي  ( بي 
اس البعدي، كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية ككل وأبعاده الفرعية وقائمة المرونة المعرفية وأبعادها الفرعية لصالح القي

التوصيات  بعض  تقديم  وتم  المعرفية،  والمرونة  ي  اتيخ  االسي  التفكي   مقياس  عىل  الطالبات  درجات  ز  بي   
ً
إحصائيا دالة  موجبة 

ي تمت مناقشتها. 
ي ضوء النتائج الت 

حات فز  والمقي 

 

، المرون الكلمات المفتاحية:  ي اتيخ  ة المعرفية، طالب الجامعة. التفكي  االسي   

[The Effectiveness of Suggested program to improving strategic thinking among University’s 
students and its impact on Cognitive flexibility] 

[Dr. Sumayyah S A Alasqah] 

Abstract: 

The study aimed to verify the effectiveness of a suggested training program to improve strategic 
thinking and test its effect on cognitive flexibility. The study sample was intentionally selected (39) 
female students from the College of Education at Qassim University for the second semester of the 
academic year 2021/2022 AD, and it was applied to them Study tools (Cognitive flexibility scale by 
Dennis & Vander, 2010 and translated by Ayoub (2011), and a scale of strategic thinking by Rashwan 
& Abdulsamie (2018) beforehand, then dividing the sample into two groups, experimental (19) and 
control (20), and the suggested program which prepared by the researcher was taught to experimental 
group only. The results indicated that there were statistically significant differences at the level (0.01) 
between the experimental and control group on the scale of strategic thinking as a whole and its sub-
dimensions and the cognitive flexibility scale and its sub-dimensions in favor of the experimental 
group. There are also statistically significant differences at level (0.01) between the pre and post 
measurements of strategic thinking scale and its sub-dimensions, cognitive flexibility and its sub-
dimensions in favor of post measurements, and the results indicated that there is a positive, 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

statistically significant correlation between the students’ scores on the scale of strategic thinking and 
cognitive flexibility, and some recommendations and suggestions were presented in light of the results 
were discussed. 

Key words: Strategic Thinking, Cognitive Flexibility, University Students. 

 المقدمة: 

بوية،  ي التحصيل األكاديىمي والتعليم الجامغي أحد أولويات األبحاث الي 
ات بالغة التأثي  فز يعد االهتمام بموضوع التفكي  كأحد المتغي 

ي  كما أن العمل عىل تنمية وتط اتيخ  ، والتفكي  االسي 
ً
ز عالميا ي نالت اهتمام الباحثي 

 Strategicوير التفكي  بأنواعه أحد الموضوعات الت 
Thinking    ؛ ز  ضمن مجتمع الطالب الجامعيي 

ً
بوي، وتحديدا ي المجال النفسي والي 

أحد أهم أنواع التفكي  الذي ندرت فيه الدراسات فز
التغي    عىل مواكبة 

ً
ي المجتمع والذي يجب أن يكون قادرا

حيث أن المرحلة الجامعية مرحلة إعدادية للفرد المتخصص والفاعل فز
ي دفع عجلة التقدم وتحقيق الرؤية  والتطور الرسي    ع، ويتحقق ذلك بتطوي

ر مهاراته الفكرية إىل جانب العلم والمعرفة، مما يساهم فز
ي المجتمع، وأن يكتسب المتعلم مهارات تعلم    2030الطموحة للمملكة العربية السعودية  

ا كان دوره فز  أيًّ
ً
ي أن يكون المواطن مسؤوال

فز
ي تتضمن  

ين والت   لمعايي  القرن الحادي والعرسر
ً
 تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المستقبلية الالزمة. وفقا

ي شت  المجاالت. والتفكي  عملية عقلية معرفية      
ي ظل التطور الذي نشهده فز

ورة تنموية فز ز تعد ضز فتنمية التفكي  للطلبة الجامعيي 
ز واالستدال ز عمليات نفسية كاإلحساس واإلدراك، ومعرفية كالتذكر والتميي  ل والمقارنة والتحليل والتقييم باستخدام راقية، تجمع بي 

وتطور التفكي  عي  العصور المختلفة    .(Rogan & Grayson, 2003; McNicol, 2005)معارف سابقة للتكيف مع البيئة المحيطة  
ي الذي يعتمد عىل طرق   اتيخ  ي ثم إىل التفكي  االسي 

ي إىل التفكي  المعتمد عىل المنهج العلىمي والمنطق 
مواجهة االختالف  من البدائ 

 عىل المعرفة المتاحة للوصول لحلول واقعية أو استبدالها بأخرى حسب ما  
ً
ة والمستقبلية، اعتمادا ي المشكالت الحاضز

والتباين فز
ز وسلمان،   ات )حسي  ، 2014يستجد من متغي  ي اتيخ  (. وتحديد المشكلة أو الحاجة موضع االهتمام تعد أهم خطوات التفكي  االسي 

ي تحديد المشكلة ويتطلب ذلك  
اف المستقبل حول هذه المشكلة؛ حيث أن توافر البيانات يساهم فز ي والحاضز واسترسر

دراسة الماضز
بأنه 2007بصورة صحيحة وسليمة )هالل،   ز  الخصائص منها اإلبداع واالبتكار، كما يتمي  بالعديد من  ي  اتيخ  التفكي  االسي  ز  (. ويتمي 

ي متعدد الرؤى حيث يبدأ بالتحليل
كيب واإلبداع )وهبة،    استباف  (. ويذكر الكبيسي  2019لفهم واقع المشكلة ومكوناتها وينتهي بالي 

(2009 ،  إذا تجاوز ممارسوه بعض خطوات المنهج العلىمي
ً
 فهو يعد إبداعيا

ً
ي بعض خطواته علميا

ي وإن كان فز اتيخ  ( بأن التفكي  االسي 
 ه عىل المدى البعيد.  فهو تفكي  موجه لبناء طاقة جديدة ومستقبل أفضل يتم تحقيق

المرونة            فإن  إىل حلول جديدة  للوصول  المشكلة  لمكونات  والتأمل  التفكي   تنظيم  يقوم عىل  ي  اتيخ  االسي  التفكي   أن  وحيث 
 المعرفية تعد متطلب أساسي لمثل هذا النوع من التفكي  للتعامل مع المشكالت المستقبلية وتقديم الحلول المبتكرة للتعامل معها. 
ز لديهم، وقد تتأثر المرونة المعرفية لدى  كي 

ي تفكي  الطلبة وتزيد من تنوع اتجاهات التفكي  وزوايا الي 
حيث أن المرونة المعرفية تير

ي وترتبط بها.  اتيخ  ز بمهارات التفكي  االسي   الطلبة الجامعيي 

ي تحقيق النجاح للفرد فيما يطلب منه من مهام،    Cognitive Flexibilityوتعد المرونة المعرفية         
ي تساهم فز

أحد أهم العوامل الت 
ز ومعالجة المعلومات وما تطلبه من تعديل لبعض العمليات المعرفية لتناسب متطلبات المهمة والسياق  وتعد جزء من عملية تجهي 

ي  ، وللمرو (Deak & Wiseheart, 2015)من تحويل انتباه أو استجابات انتقائية 
نة المعرفية تأثي  عىل مستوى الكفاءة لدى الفرد فز

ات البيئة  اتيجيات التنظيمية المختلفة لتحقيق المواءمة مع تغي 
حل المشكالت والسلوك االبتكاري، كما تؤثر عىل استخدامه لالسي 

ي كونها أحد الوظائف العقلية    .(Kloo, et. Al.,2010)المحيطة  
ي تساعد الفرد بأن يغي  طريقة وتتضح أهمية المرونة المعرفية فز

الت 
ه وتعامله العقىلي مع المشكالت حسب طبيعتها من خالل تحليلها لعوامل وطرح الحلول إلمكانية التعامل معها  & Dennis) تفكي 

Vander, 2010)  . 

ي  اتيخ   : Cognitive flexibilityوالمرونة المعرفية  Strategic Thinkingالتفكي  االسي 

ي  يعرف التفكي      
ي فز اتيخ  ي توفي  أفضل الفرص   (Ridgley, 2012) االسي 

بأنه القدرة عىل تحليل اإلمكانات المتاحة لالستفادة منها فز
اتيجية. وتذكر زكري ) ي أسلوب وطريقة للتفكي   2016لتحقيق األهداف وذلك من خالل اتخاذ القرارات االسي  اتيخ  ( أن التفكي  االسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي البيئة المحيطة. كما يعرف  المبتكر؛ حيث يقوم عىل رؤية مس 
  (Pesapia, et. Al., 2016)تقبلية إبداعية تبتز عىل الفرص المتاحة فز

ي بأنه مفهوم يعي  عن منطق اليوم   اتيخ  ويتطلب القدرة عىل التحليل للعوامل الداخلية والخارجية   Today’s Logicالتفكي  االسي 
يقوم  الذي  القرار  اتخاذ  أجل  من  البيئة،  ي 

فز )  المؤثرة  وخليفة  ويعرف عيس   . ي اتيخ  االسي  التوجه  تحديد  التفكي   2017:88عىل   )
ي والحاضز والمستقبل ويوظف كل ما حوله، ويسغ لفهم  

ي اعتباره الماضز
ي بأنه "تفكي  متعدد الجوانب، يضع المعلم فز اتيخ  االسي 

ات واستيعاب عالقات األشياء مع بعضها البعض". كما يعرف )رشوان وعبدالس  بأنه  10:  2018ميع،  المتغي  ي  اتيخ  التفكي  االسي   )
ي تواجهه بصورة كلية بعمق من خالل التأمل وفهم العناض والمكونات الداخلية 

"قدرة الطالب عىل فهم التحديات والمشكالت الت 
ز عىل المستقبل خالل التعامل مع المواقف الحالية.  كي 

 والي 

 عىل التأمل للمعلومات يتضح من استعراض التعريفات السابقة أن التف    
ً
ي هو القدرة عىل فهم الواقع الحاىلي استنادا اتيخ  كي  االسي 

 . ي
ي والوظيقز

اف المستقبل. ويحتاج الطالب الجامغي هذه المهارة إلعداده بشكل كامل للمستقبل المهتز  السابقة للتمكن من استرسر

ي ترتيب وتنسيق األولويا       
اتيجية فز ت لتكوين رؤية مستقبلية تساعد عىل التقليل من نسبة الخطأ فيما  وتكمن أهمية التفكي  االسي 

ي األداء واستغالل الوقت واإلمكانات 
ز المستمر فز ي التحسي 

يتم اتخاذه من قرارات أو ما يتم التعامل معه من مشكالت، كما يسهم فز
ية والمادية )الشهري، ي مراحل ال2010البرسر

ي فز اتيخ  ي وذلك قبل توفر المادة الخام (. كما تتضح أهمية التفكي  االسي  اتيخ  تخطيط االسي 
اإلنجاز  لقياس  الرئيسية  المعالم  تحديد  وبعد  بحكمة،  المفاضلة  وإجراء  األولويات  تحديد  مرحلة  وخالل  ي  اتيخ  االسي  للتخطيط 

(Asobee, 2021).  يؤكد الحالية  نأ  (Ridgley, 2012)كما  المواقف  فهم  األفراد من  يمكن  ي  اتيخ  االسي  ، واالستفادة من  التفكي  
 ,Linhares)اإلمكانات المتاحة لخدمة أهدافهم، والتخطيط لقراراتهم المستقبلية بشأن آلية تحقيق األهداف. كما أشارت دراسة  

ي المواقف المختلفة. ويرى النعيىمي )  (2014
ي يرتبط بالقدرة عىل اتخاذ القرار فز اتيخ  ( أن أبعاد التفكي  2008عىل أن التفكي  االسي 

ي تتمثل بالرؤية اال  اتيخ  اف    Imaginationبتخيل األشياء غي  المحسوسة والتصور   Visionسي  وهو النشاط العقىلي المرتبط باسترسر
ة السابقة وليست المحسوسة، والتبرص    Intuitionالمستقبل، والحدس    للخي 

ً
  Insightوهو اإلدراك الرسي    ع لظروف القرار استنادا

 عىل الوضع الراهن، واإلدراك  
ً
اته وانطباعاته   Perceptionيتضح باستكشاف المستقبل اعتمادا ي ينظم بها الفرد خي 

وهي الصور الت 
ز     (Shapire, et. al., 2017; Prince & Priporasm, 2018)حول البيئة. ويشي  كل من   ي يساعد المتعلمي  اتيخ  إىل أن التفكي  االسي 

ات   ي وقت واحد، وتحديد الحل األمثل للمشكلة من خالل ما يمكن االستفادة منه من خي 
عىل التعامل مع العديد من المشكالت فز

ي القدرة عىل 
 فز
ً
ي ومعطيات الوقت الحاضز ومالمح المستقبل، كما يفيدهم أيضا

 تقييم الحلول والوصول للمزيد من النتائج من  الماضز
ي  
اجتماغي وسياسي ومعرفز ي 

منهج عقالئز ي وفق  اتيخ  االسي  الفكر  بناة  المحيطة. ويؤمن  للبيئة  االستبصار والتصور والتفسي   خالل 
اتيجية تساعد عىل البحث والنقد والتحليل والقبول والرف ض، فهو يؤمن بتجاوز بتحليالت متعددة األبعاد، بقصد توفي  رؤية اسي 

 (. 2010الحدود الفكرية وإطالق حرية التفكي  وتجاوز الجمود الفكري )خليف،  

ي منهج مكون من تسع خطوات:  (Wooton & Horne, 2010) ويرى         اتيخ  اتيجية. - 1أن التفكي  االسي  جمع المعلومات االسي 
اتيجية.    -2 اتي  -3تقييم المقدرة االسي  اتيجية.    -4جية.  خلق المعرفة االسي  اتيجية.    - 5إجراء تنبؤات اسي  خلق    -6اكتساب رؤية اسي 

اتيجية.   اتيجية.    - 7خيارات اسي  اتيجية موجهة.    -8اتخاذ القرارات االسي  . ويرى    - 9صياغة اسي  وعات لتنفيذ الغي  تخطيط وإدارة مرسر
يف والقباس ) ي عاىلي المستوى يقوم عىل ف2014الرسر اتيخ  حص الواقع قبل اتخاذ القرار، وذلك من أجل صناعة ( أن التفكي  االسي 

المستقبل برؤية ناضجة، كما أنه يبتعد عن النمط التقليدي للتفكي  بزيادة التبرص بالصورة المثالية للمستقبل وطريقة تحقيقها. وينتج 
ي العديد من البدائل والحلول المناسبة للموقف ويجيد التحول للبديل المن اتيخ  اسب لمواجهة أي مستجدات، كما أن التفكي  االسي 

ز وسالم،   ات التعامل مع المستقبل، كما يطور القدرات الفكرية واإلبداعية )حسي  ي ينىمي خي  اتيخ  (. ويرى عيس 2014التفكي  االسي 
ام  2017وخليفة ) ز ز عىل أهدافه بوضوح وااللي  كي 

ي يجعل الطالب ذو رؤية شمولية، يستطيع الي  اتيخ  بها، كما يمتلك  ( أن التفكي  االسي 
 رؤية واقعية تحليلية إبداعية وتفاؤلية للمستقبل. 

ي عىل الفرد    (Bonn, 2005)ويرى         
ز المجال الجزئ  كي 

ي يجب أن يتبع منهج متعدد المستويات، بي  اتيخ  أن تطوير التفكي  االسي 
ي لدى اتيخ  القادة يتطلب ذلك بداية تحويل التفكي  من حل   والمجموعة والمجال الكىلي يركز عىل المنظمة ككل. ولتطوير الفكر االسي 

 عىل اإلدراك والتحليل 
ً
المشكالت إىل تفكي  يوجه للتعرف عىل المشكالت واكتشاف الفرص وتوفي  البدائل لحل المشكالت اعتمادا

ي )خليف،   اتيخ  ي يتطلب قدرات فوق  2006(. كما يذكر الكبيسي )2010للموقف االسي  اتيخ  العادية للتخيل والتصور ( أن التفكي  االسي 
ي صناعة  

فز للمشاركة  والداعمة  المشجعة  البيئة  جانب  إىل  المتاحة  المعرفة  من   
ً
قدرا يتطلب  األشياء وعالقاتها، كما  ي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي يحتاج لمتطلبات أهمها المشاركة والعمل بروح الفريق، باإلضافة إىل  2009المستقبل. ويرى الدوري ) اتيخ  وجود  ( أن التفكي  االسي 
ي لتنفيذ األفكار. 

ز عىل مهارات االتصال مع اآلخرين، ووضع حد زمتز كي 
 بيئة تنظيمية تحفز عىل اإلبداع واالبتكار، والي 

أشار        تلقيهم    (Houchins, 1993)وقد  حال  ي 
فز تتأثر  لم  اإلعدادية  المرحلة  ي 

فز للطلبة  المعرفية  القدرة  اختبار  درجات  أن  إىل 
ة من خالل . كما أشارت سالمة )  توجيهات مبارسر ي اتيخ    2021برنامج للتفكي  االسي 

ً
 إيجابيا

ً
ي يرتبط ارتباطا اتيخ  ( إىل أن التفكي  االسي 

ز مهارات التفكي   2016مع الدافعية لإلنجاز لدى طلبة الجامعة. بينما أكد الفيل ) ي تحسي 
( فاعلية برنامج قائم عىل التلمذة المعرفية فز

المرحل ي 
فز للطلبة  ي  اتيخ  )االسي  وخليفة  عيس  دراسة  وأشارت  الثانوية.  التفكي  2017ة  لتنمية  ز  الجامعيي  الطلبة  حاجة  إىل   )

ي وأبعاده المتمثلة  اتيخ  ز التفكي  االسي  ي تحسي 
ي ساهم فز

، كما أكدت الدراسة أن التدريب عىل مهارات التفكي  فوق المعرفز ي اتيخ  االسي 
األكاديىمي وا األكاديىمي والتخطيط  الواقع  )إدراك  ي 

)فز دراسة سالمة  استهدفت  بينما  المستقبلية(.  والنظرة  االبتكاري  (  2021إلبداع 
ي  
ي والدافعية لإلنجاز لدى طلبة الدبلوم المهتز اتيخ  ح قائم عىل التصميم الهندسي لتنمية التفكي  االسي  التعرف عىل فاعلية برنامج مقي 

ي العلوم والتكنولوجيا  
ز فز ي بك  (STEM)إلعداد معلم مدارس المتفوقي  اتيخ  ي تنمية التفكي  االسي 

نامج فاعليته فز بية، وأثبت الي  لية الي 
 والدافعية لإلنجاز. 

ي دراسته )
ي فز
ي الجامعات األردنية، 2016أشار المعيتز

ي لدى أعضاء مجالس العمداء فز اتيخ  ( إىل أن مستوى متوسط من التفكي  االسي 
ي المبارسر عىل مستوى   اتيخ  ي )كما أكد عىل أثر التفكي  االسي 

ي والخوالئز
( إىل أن 2018األداء لديهم، ينما أشارت نتائج دراسة الحمدائز

. وأكد عىلي )
ز ز اإلداريي  ز جودة الحياة الوظيفية للموظفي  ي تحسي 

ي دور فز اتيخ  راع التفكي   2018لعناض التفكي  االسي  ز
( عىل أهمية اسي 

وأشار  التعليمية كالجامعات،  المنظمات  ي 
فز القيادات  لدى  ي  اتيخ  ي    االسي 

فز يختلفون  ال  والعلمية  اإلنسانية  الكليات  ي  منسوئ  أن  إىل 
ي )
. بينما أشار السختز ي اتيخ  ي لدى 2019مستوى ممارستهم ألنماط التفكي  االسي  اتيخ  ( إىل وجود مستوى متوسط من التفكي  االسي 

آل بحاجة  الجامعة  إدارة  وأن  الخاصة،  األردنية  الجامعات  ي 
فز والوسىط  العليا  اإلدارة  ي 

وتطوير موظقز المستقبل  استقراء  يات 
ي ) ي دراسة العتيت 

اتيجياته. وفز ي لدى القيادات النسائية بجامعة 2020اسي  اتيخ  ( أكدت عىل أثر الثقافة التنظيمية عىل التفكي  االسي 
ي المختلفة. كما أكدت نتائج دراسة شعت ) اتيخ  ( أن للتفكي   2020الملك عبدالعزيز، كما أشارت إىل استخدامهم ألنماط التفكي  االسي 

ا  ورة توفي  بيئة داعمة القي  ي الجامعات الفلسطينية، كما أشارت النتائج لرصز
ز فز ي تأثي  عىل اإلبداع التنظيىمي لدى اإلداريي  اتيخ  ح  االسي 

ي مواجهة المشكالت. 
 الحلول المبتكرة فز

، إىل الحاجة الملحة إلجراء المزيد من الدر   (Casey & Goldman, 2010)كما أشار        ي اتيخ  ي تتناول مهارات التفكي  االسي 
اسات الت 

ي السياق األكاديىمي إال أن الدراس
ات وأكد أن هذا النوع من التفكي  يتطلب بيئة وثقافة داعمة لألفراد. وبالرغم من أهمية هذه المهارات فز

(  
ً
جدا محدودة  الطلبة  لدى  المهارات  هذه  تناولت  ي 

الفيل،  Houchins  ،1993الت  عيس  2016؛  رشوان 2017وخليفة،  ؛  ؛ 
ي ضمن األوساط 2021؛ سالمة،  2018وعبدالسميع،   اتيخ  التفكي  االسي  ي السياق اإلداري 

بينما تناولت العديد من الدراسات فز  ،)
)سالم،   الجامعات  ي 

فز والقيادات  المدارس  ومديري  ز  اإلداريي  ز  بوية كالموظفي 
،  2016الي  عىلي ،  2018؛  ي

السختز ،  2019؛  ي العتيت  ؛ 
ي لدى الطالب موضوع تلك الدراسات، ولذا جاءت هذه الدراسة الختبار 2020،  ؛ شعت2020 اتيخ  ؛ ( ولكن لم يكن التفكي  االسي 

ي والمرونة   اتيخ  ز وما لذلك من أثر عىل التفكي  االسي  ي لدى الطلبة الجامعيي  اتيخ  ح لتنمية مهارات التفكي  االسي 
فاعلية برنامج مقي 
 المعرفية لديهم. 

ا        المعرفية  وتعرف  المواقف    Cognitive flexibilityلمرونة  لمواجهة  المعرفية  اتيجياته  اسي  تكييف  عىل  اإلنسان  قدرة  بأنها 
البيئة   المتوقعة ضمن  وغي   االستجابة   (Siegel, 2001)ووصفها    ،  (Cañas, et. Al., 2003)الجديدة  عىل  الدماغ  قدرة  بأنها 

ات بالعديد من االستجابات التكيفي ز الفرد وبيئته. وتشي  المرونة  للمتغي  ة خالل عملية التواصل، وذلك من خالل التفاعل المرن بي 
المعرفية إىل القدرة عىل تبديل التصورات العقلية وإدراك العالقات بصورة جديدة، وإعادة تفسي  الموقف من خالل التجميع لعناضه 

ي سياقات مختلفة، وبالمرونة المعرفية يتمكن الفرد من تغي
اتها  فز  ,.Cañas, et. Al)ي  بناءه المعرفية لموافقة مطالب البيئة ومتغي 

ات    (Dennis & Vander, 2010)وأشار  .  (2005 ي للتكيف مع تغي 
إىل أن المرونة المعرفية هي القدرة عىل التحويل والتبديل المعرفز

: إدراك المواقف الصعب ز ات البيئية، وأن للمرونة المعرفية بعدين رئيسي  ة عىل أنه يمكن التحكم بها والقدرة عىل إدراك البدائل المثي 
ي مواجهة الصعوبات 

المتعددة للمواقف والسلوك، وتوليد الحلول البديلة للمواقف الصعبة. وب  هذا يكون الفرد أكير فاعلية وتكيف فز
تت   (Martin, et. Al., 2011)الحياتية والمواقف المعقدة. كما يشي    بالبدائل والخيارات إىل أن المرونة المعرفية  مثل بوغي الفرد 

. كم ا  أمامه واستعداده للتكيف الرسي    ع مع ما يمر به من مواقف، ولديه قدر من الكفاءة الذاتية واالعتقاد بالقدرة واالنفتاح عىل التغيي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

متعددة، واالستجابات البديلة  تشي  المرونة المعرفية إىل القدرة عىل تحويل اإلدراك واالستجابة لمختلف المواقف، وتوليد األفكار ال
ات البيئية المحيطة  ي تساير التغي 

 . (Johnco, et. Al., 2014)الت 

ي البيئة يمكنها أن تؤثر عىل أداء األشخاص، كما   وأشارت بعض التوجهات النظرية       
ات تحدث فز حول المرونة المعرفية أن أي تغي 

ات البيئية مما ال يؤثر عىل مستوى األداء بشكل واضح، كما   أشارت نظريات أخرى إىل التكيف الرسي    ع الذي يظهره األشخاص للتغي 
ز يتأثرون با  (Cañas, et. Al., 2003)يشي    ي  إىل أن المختصي 

اتيجية الت  ات االسي   عندما تمس هذه التغي 
ً
ات البيئية، وتحديدا لتغي 

 يستخدمونها. 

 لها. ويعتقد   (Whiting, et. Al., 2017)ويرى       
ً
 اساسيا

ً
طا أن المرونة المعرفية أحد مكونات المرونة النفسية ولكنها ليست رسر

(Calvin Yu, et.al., 2019)   عامل معها كوظيفة تنفيذية لمهام التحويل والتبديل، وإنما كمنهج  بأن المرونة المعرفية يجب أال نت
ي البيئات الديناميكية. كما أن المرونة  

اتيجية للحداثة فز ي الذي يظهر كاستجابة اسي 
ي األداء التكيقز

ي للجدة والحداثة ينعكس فز
معرفز

ي اتخاذ القرار عند مواجهة  
المشكالت بما يناسبها من عمليات معرفية، حيث أن المعرفية تمكن صانغي القرار من تحقيق أداء أعىل فز

  ،
ً
اتخاذ القرار الجيد يتطلب عملية شبه آلية عند مواجهة المشكالت المنظمة، وعملية تشاورية عند مواجهة المشاكل األقل تنظيما

. وعن دما تتغي  األشياء بصورة غي   مما يؤكد عىل أهمية المرونة المعرفية لالستجابة لمتطلبات المنظمات المنفتحة ورسيعة التغيي 
ز عىل التبديل حسب الموقف    للمستقبل؛ لذا فإن المرونة المعرفية العالية تساعد القياديي 

ً
 جيدا

ً
ي دليال

متوقعة فقد ال يكون الماضز
ي 
ي عمليات اتخاذ القرار ومن المرجح أن يتغلبوا عىل جوانب القصور الذائ 

   . (Laureiro-Martínez,  & Brusoni, 2018)فز

، كما أن  (Wei Lin, 2013)كما أوضحت دراسة   وقابلية للتغيي 
ً
أن المستوى المرتفع من المرونة المعرفية يجعل الطلبة أكير انفتاحا

األداء األكاديىمي لديهم أفضل من ذوي المرونة المعرفية المنخفضة. كما أن األفراد ذوي المرونة المعرفية المرتفعة يتمتعون بمستويات 
اضات واالستجابة للتفاعالت االجتماعية  أعىل من ا . (Malachowski, et. Al., 2013)النتباه واإلدراك والقدرة عىل تقديم االفي 

ي نموها خالل مرحلة المراهقة حت  الوصول إىل مرحلة الرشد،    (Morton, et. Al., 2009)وأشار  
إىل أن المرونة المعرفية مستمرة فز

ز ) البالغي  ينات، ( فأعىل يظه25حيث أن  ي منتصف العرسر
ي فز رون مستويات أعىل من المرونة المعرفية بسبب تطور الدماغ البرسر

ة زمنية أطول. ويشي  بقيغي )
( إىل مستوى متوسط من المرونة المعرفية لدى طالب السنة 2013ويمكن تعزيز المرونة المعرفية لفي 

ي )الجامعية األوىل، كما يؤكد ارتباطها بما وراء الذاكرة، وأوضح ز التفكي  فوق (  2018ت دراسة الجنائ  وجود عالقة ارتباطية إيجابية بي 
ي والمرونة المعرفية

بية األساسية  المعرفز ي المرونة المعرفية وفق متغي  النوع )ذكور، اناث( لصالح  ، كما توجد فروق لدى طلبة كلية الي 
فز

( لصالح عينة ي
، انسائز ( االرتباط 2021.  وأشارت نتائج دراسة متوىلي )ص العلىمي التخص عينة الذكور، ووفق متغي  التخصص )علىمي

ز ذوي صعوبات التعلم. كما أشارت نتائج   ز المرونة المعرفية وكل من الذاكرة العاملة والذكاء المتدفق لدى الموهوبي   بي 
ً
الدال إيجابيا

ي القائم عىل نظرية الحل االبتكاري ل  (2020دراسة جمعة ) نامج التدريت  ي تنمية المرونة المعرفية ومفهوم  إىل فاعلية الي 
لمشكالت فز

بية النوعية بالمنيا  ( إىل وجود عالقة ارتباطية  2021، وتشي  دراسة رضوان )الذات األكاديمية لدى طالب الدراسات العليا بكلية الي 
ز المرونة المعرفية وفاعلية الذات البحثية ودافعية اإل موجبة   ي وإسماعيل تقان لدى طلبة الدراسات العليا، وأبي 

شارت دراسة السوف 
ي األداء  2021)

ي المرونة المعرفية، حيث توجد فروق فز
( إىل أنه يمكن التنبؤ باألداء األكاديىمي لطلبة الجامعة من خالل مستوياتهم فز

 األكاديىمي للطلبة لصالح مرتفغي المرونة المعرفية.  

ي إمكانية اكتسابها بالتدريب، وأنها تتضمن  ومن خالل ما سبق عرضه يتضح للباحثة ثالثة عناض للمرونة وهي  
أن المرونة قدرة مما يعتز

 لمستجدات البيئة. وبذلك تعتي  المرونة المعرفية أحد  
ً
اتيجيات المعرفية حسب المواقف، وأن هذا التغيي  يحدث تبعا تغيي  االسي 

ال مهارات  بالتدريب عىل  تتأثر  أن  واحتمالية  ي  اتيخ  االسي  التفكي   متطلبات  المرونة  أهم  قابلية  يتضح  عالية. كما  ي  اتيخ  االسي  تفكي  
ينات وما فوقها، وارتباطها بنمو الدماغ.  ي منتصف العرسر

 المعرفية للتعزيز فز

 مشكلة الدراسة: 

بية بجامعة القصيم، أن الطالبات ال يتعاملون مع الصعوبات األكاديمية أو  ي كلية الي 
الحظت الباحثة من خالل التدريس للطالبات فز

، إنما يتعاملون معها بما يكفيهم لمواجهة األزمات ال اف مستقبىلي ي دراستهم بتفكي  تأمىلي منظم أو استرسر
ي يتعاملون معها فز

مهام الت 
،   (Casey & Goldman, 2010)الحالية. وأشار   ي اتيخ  ي تتناول مهارات التفكي  االسي 

للحاجة الملحة إلجراء المزيد من الدراسات الت 
ي تناولت مهارات التفكي   من التفكي  يتطلب بيئة وثقافة داعمة لألفراد،وأكد أن هذا النوع  

وبعد االطالع عىل العديد من الدراسات الت 
( مثل  األكاديىمي  السياق  ي 

وفز الطلبة  لدى  ي  اتيخ  الفيل،  Houchins  ،1993االسي  وخليفة،  2016؛  عيس  رشوان 2017؛  ؛ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي استهدفت تطوير هذه المهارات بشكل مبارسر لدى الطلبة (، الحظت الباحثة  2021؛ سالمة،  2018وعبدالسميع،  
ندرة الدراسات الت 

  ، )النعيىمي للتنمية  وحاجتها  الطلبة  لدى  ي  اتيخ  االسي  التفكي   مهارات  لضعف  البحوث  من  العديد  أشارت  . كما  ز ؛  2008الجامعيي 
  ، ي  2017؛ عيس وخليفة،  Pesapia  ،2009،  2010مصطقز نوئ 

الرسر األبحاث عىل  (.  2019؛ وهبة،  2018؛  العديد من  وأكدت 
ي مختلف المراحل الدراسية )البداح،  

ز فز ي للمتعلمي  اتيخ   .Schwedar, et؛  Bajcara & Nosal, 2015؛  2011أهمية التفكي  االسي 
Al. 2019  ،) ز ي لدى الطلبة الجامعيي  اتيخ  ح لتنمية مهارات التفكي  االسي 

 وما  ولذا جاءت هذه الدراسة الختبار فاعلية برنامج مقي 
ي والمرونة المعرفية لديهم.  اتيخ   لذلك من أثر عىل التفكي  االسي 

الدراسة عىل اختبار       لذا تعمل   ، ي اتيخ  التفكي  االسي  لتنمية وتطوير مهارات  ز  الجامعيي  الطالب  الدراسة بحاجة  وتتحدد مشكلة 
ي لدى عينة من طلبة كلية ا اتيخ  ح لتنمية التفكي  االسي 

بية بجامعة القصيم، ومعرفة أثره عىل المرونة المعرفية فاعلية برنامج مقي  لي 
التفكي   لتنمية  ح 

مقي  برنامج  فاعلية  ما  للدراسة:  الرئيس  السؤال  ويتحدد   . ي اتيخ  االسي  التفكي   متطلبات  أحد  أنها  حيث  لديهم، 
ه عىل المرونة المعرفية ل بية بجامعة القصيم، وما تأثي 

ي لدى طالبات كلية الي  اتيخ   ديهم. االسي 

 فرضيات الدراسة: 

 (: 0.05الفرضيات التالية سيتم اختبارها عند مستوى )

ي    - اتيخ  ز متوسىطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة عىل مقياس التفكي  االسي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
 لصالح المجموعة التجريبية. 

ز متوسىطي درجات   -  القبىلي والبعدي عىل مقياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
ز ي القياسي 

طالبات المجموعة التجريبية فز
ي لصالح القياس البعدي.  اتيخ   التفكي  االسي 

ز متوسىطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة عىل مقياس المرونة المعرفية لصالح    - توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
 المجموعة التجريبية. 

 القبىلي والبعدي عىل مقياس المرونة المعرفية  توجد فروق ذات داللة إحصائ -
ز ي القياسي 

ز متوسىطي درجات الطالبات فز ية بي 
 لصالح القياس البعدي. 

ي والمرونة المعرفية.  - اتيخ  ز درجات الطالبات عىل كل من التفكي  االسي   توجد عالقة ارتباطية موجبة بي 

 أهمية الدراسة: 

ي وهو أحد الموضوعات الحديثة تكتسب هذه الدراسة أهميتها من ندرة   اتيخ  ي البيئة المحلية، حيث تتناول التفكي  االسي 
الدراسات فز

ي والمر  اتيخ  ي تنمية التفكي  االسي 
ح فز نامج المقي   عىل فاعلية الي 

ً
 تجريبيا

ً
بوي. ومن المتوقع أن تقدم الدراسة دليال ي المجال الي 

ونة  فز
ي للطلبة. المعرفية. ومن الممكن أن تقدم الدراسة بعض ا اتيخ  ي تساعد األستاذ الجامغي لتعزيز مهارات التفكي  االسي 

اتيجيات الت   السي 

 مصطلحات الدراسة: 

ي  اتيخ   : Strategic Thinkingالتفكي  االسي 

ي تواجهه بصورة  10: 2018يعرف )رشوان وعبدالسميع، 
ي بأنه قدرة الطالب عىل فهم التحديات والمشكالت الت  اتيخ  ( التفكي  االسي 

ز عىل المستقبل خالل التعامل مع المواقف الحالية. ويتحدد  ك كي 
لية بعمق من خالل التأمل وفهم العناض والمكونات الداخلية والي 

اف المستقبل(.  ، التأمل، استرسر ي تحصل عليها الطالبة عىل المقياس وأبعاده الفرعية )التفكي  المنظومي
 بالدرجة الت 

 : Cognitive flexibilityالمرونة المعرفية 

ز محتوى التفكي  أثناء االستجابة لتغيي  التلميحات  ز المكونات العقلية وإحداث نوع من التكامل بي  : "قدرة الفرد عىل التحول بي  هي
Cues   عىل 

ً
ات غي  مرتبطة بالموقف وتؤثر سلبا ز عند مواجهة تغي  كي 

المرتبطة بالموقف، والمحافظة عىل الموضوع العقىلي محل الي 
 . (Dennis & Vander, 2010:372)ابة" دقة االستج
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي البحث الحاىلي وأبعادها  
ي تحصل عليها الطالبة عىل قائمة المرونة المعرفية فز

ي للمرونة المعرفية بالدرجة الت 
ويتحدد التعريف اإلجرائ 

 الفرعية. 

ي  اتيخ  ح لتنمية التفكي  االسي 
 : Suggested Program to Improve Strategic Thinkingبرنامج مقي 

ي  اتيخ  ي من خالل التعريف بمهارات التفكي  االسي  اتيخ  ح أعدته الباحثة يقوم عىل أساس التدريب عىل مهارات التفكي  االسي  برنامج مقي 
اف المستقبل(، وتدريبهم عىل تطبيق آلياته، ويتكون من )  التأمل، استرسر  ، ( جلسات تدريبية للطالبات، يتم  10)التفكي  المنظومي

. تقديمها خالل خم
ً
ز أسبوعيا  سة أسابيع بواقع جلستي 

 حدود الدراسة: 

، التأمل،  ي بأبعاده )التفكي  المنظومي اتيخ  الموضوعية: تمثلت حدود الدراسة بالعمل عىل إعداد برنامج يستهدف تطوير التفكي  االسي 
اف المستقبل(.   استرسر

بية بجامعة القصيم بلغت )  ية: عينة من طالبات كلية الي   ( طالبة. 39البرسر

بية بجامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.   المكانية: كلية الي 

ي للعام الدراسي )
 (م. 2022- 2021الزمنية: الفصل الدراسي الثائز

 منهج الدراسة: 

ز )      اوح أعمارهن بي 
ي عىل عينة مستهدفة من طالبات جامعة القصيم تي  ( سنة، وتم تطبيق  25- 22تم اتباع المنهج شبه التجريت 

ز تجريبية وضابطة، وبعد التأكد   ، وتم تقسيمهم لمجموعتي  ي والمرونة المعرفية عىل المجموعة كقياس قبىلي اتيخ  مقياس التفكي  االسي 
ز م ي والمرونة المعرفية( من تكافؤ المجموعتي  اتيخ  ات الدراسة )التفكي  االسي  ي حيث ومتوسط درجاتهم عىل متغي 

ن حيث العمر الزمتز
ز   ، وتم    T testباستخدام اختبار )ت(     Leveneبعد التأكد من التجانس من خالل اختبار ليفي  ز ز المستقلتي  ز المجموعتي  للفروق بي 

ي هذه الدراسة، ثم تطبيق القياس البعدي   تعريض المجموعة التجريبية فقط لجلسات برنامج
ح فز ي المقي  اتيخ  تنمية التفكي  االسي 

  . ز ي والمرونة المعرفية للمجموعتي  اتيخ   للتفكي  االسي 

 المجتمع والعينة: 

الدراسي  العام  من  ي 
الثائز الدراسي  الفصل  خالل  عددهم  ويبلغ  القصيم  بجامعة  بية  الي  طالبات كلية  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 

بية بلغت )381)  2022/ 2021 ية  85(، وتم العمل عىل عينة استطالعية من طالبات كلية الي  ( طالبة، للتأكد من الخصائص السيكومي 
( عددهم  وبلغ  القصيم  بجامعة  بية  الي  طالبات كلية  من  قصدية  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  وتم  الدراسة،  طالبة 39لمقاييس   )

ز ) ز تجريبية )( لت25- 22تراوحت أعمارهم بي  (، وتم التأكد من  20( وضابطة )19مثيل مجتمع الدراسة، وتم تقسيمهم لمجموعتي 
المعرفية(  والمرونة  ي  اتيخ  االسي  )التفكي   الدراسة  ات  متغي  عىل  الدرجات  ومتوسط  ي 

الزمتز العمر  حيث  من  ز  المجموعتي  تكافؤ 
ز و   T testباستخدام اختبار )ت(    ز المستقلتي  ز المجموعتي  ز  للفروق بي    Leveneذلك بعد التأكد من التجانس من خالل اختبار ليفي 

 (: 1ويتضح تفاصيل ذلك بالجدول ) 

ز التجريبية والضابطة  1جدول ) ي القياس القبىلي للمجموعتي 
 ( درجات الفروق فز

الكلية   الدرجة 
 واألبعاد

االنحراف   المتوسط   العدد المجموعة 
 المعياري

قيمة  
ز   ليفي 

 الداللة قيمة ت  الداللة

ي 
 0.08 1.794- 0.08 3.239 0.737 22.894 19 التجريبية العمر الزمتز

 0.994 23.400 20 الضابطة 

 0.450 0.763 0.87 0.024 5.66 101.73 19 التجريبية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الكلية   الدرجة 
للتفكي   

ي  اتيخ   االسي 

 6.44 100.25 20 الضابطة 

التفكي     -1
 المنظومي 

 0.284 1.08 0.330 0.957 2.78 37.00 19 التجريبية

 3.21 35.95 20 الضابطة 

 0.363 0.921- 0.08 3.07 3.33 34.63 19 التجريبية التفكي  التأمىلي  -2

 4.46 35.80 20 الضابطة 

اف  -3 استرسر
 المستقبل

 0.267 1.127 0.477 0.516 4.01 30.10 19 التجريبية

 4.81 28.50 20 الضابطة 

الكلية   الدرجة 
 للمرونة المعرفية 

 0.690 0.404- 0.821 0.052 7.70 96.26 19 التجريبية

 6.78 97.20 20 الضابطة 

المرونة    -1
 البدائلية 

 0.431 0.797 0.155 2.109 7.27 70.31 19 التجريبية

 9.83 68.10 20 الضابطة 

المرونة    -2
 التحكمية 

 0.105 1.664- 0.345 0.916 5.17 25.94 19 التجريبية

 6.53 29.10 20 الضابطة 

 

ز التجريبية والضابطة عىل مقاييس الدراسة 1يتضح من الجدول )        ي القياس القبىلي للمجموعتي 
( بيانات نتائج اختبار )ت( للفروق فز
الفرعية، ولم تكن قيمة ت دالة عند مستوى ) ي والتفكي   0.05وأبعادها 

الزمتز العمر   من 
ًّ
ي كال

ز فز المجموعتي  (، مما يشي  إىل تكافؤ 
ي وا اتيخ  ي هذه الدراسة عىل المجموعة التجريبية الختبار فاعليته االسي 

ح فز نامج المقي  لمرونة المعرفية. وبذلك يتم تطبيق جلسات الي 
ي وأثره عىل المرونة المعرفية إن وجد.  اتيخ  ي تطوير التفكي  االسي 

 فز

 األساليب اإلحصائية: 

عة المركزية وألفا كرونباخ للتحقق من أدوات الدراسة - ز  مقاييس اليز

ز ا - ي الدراسة  Leveneختبار ليفي 
ز مجموعت   للتجانس بي 

نوف - ولك   Kolmogorov-smirnovاختبار سمي   العتدالية البيانات Shapiro-wilk   واختبار شابي 

ي   -
ز التجريبية والضابطة Mann-Whitneyاختبار مان ويتتز  للفروق بي 

ز المتوسطات للمجموعة التجريبية -  والضابطة  اختبار ت للعينات المستقلة للفروق بي 

ز المجموعات المرتبطة  Wilcoxonاختبار ويلكوكسن  -   للمقارنة بي 

    Kendall`s Tauمعامل ارتباط كاندال تاو  -

 أدوات الدراسة: 

ي  -1 اتيخ   :  Strategic Thinking scaleمقياس التفكي  االسي 

)رشوان وعبدالسميع،   إعداد  من  الطالب عىل  2018المقياس  قدرة  لقياس  يهدف  فهم  (  القدرة عىل  مع   ، منظومي بشكل  التفكي  
اف المستقبل واتخاذ القرارات. ويتكون المقياس من ) ( عبارة، عىل ثالثة 34المشكالت والتحديات الراهنة مما يساعدهم عىل استرسر

 أبعاد: 

: قدرة الطالب عىل رؤية التحدي بصورة كلية، من خالل فهم المكونات والخصائص والعال • قات الداخلية  التفكي  المنظومي
ي تؤدي إىل الوصول للحل بصورة منطقية. 

 بينها والت 

ي فيها من أجل اتخاذ قرار مناسب بشأنها.  •
ي تواجهه بعمق، والتأئز

 التأمل: قدرة الطالب عىل فهم المشكالت والتحديات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اف المستقبل: قدرة الطالب عىل فهم قدراته ووضع رؤية لنفسه ومحاولة تحقيقها، واالهتم • تبة عىل  استرسر ام بالنتائج المي 
 سلوكياته عىل المدى البعيد. 

 صدق المقياس:   -

ا المقياس
ّ
ي علم النفس  2018،  ع)رشوان وعبد السمي قام معد

ز فز ز المختصي  ( بحساب صدق المقياس الظاهري بعرضه عىل المحكمي 
التفكي    بمهارات  ارتباطها  الغالبية حول  اتفاق  المقياس عىل  بوي وحازت عبارات  العامىلي الي  الصدق  تم احتساب  ، كما  ي اتيخ  االسي 

ز األبعاد والدرجة  باستخدام التحليل العامىلي التوكيدي، باإلضافة إىل التأكد من االتساق الداخىلي لعبارات المقياس فيما بينها، وبي 
ي الدراسة الحالية تم إعادة حساب االتساق الداخىلي للمقياس بتطبيقه عىل عينة استطالعية

( طالبة من طالبات 85من )  الكلية، وفز
بية   جامعة القصيم، وذلك للتأكد من تجانس العبارات واألبعاد لعينة الدراسة الحالية. وذلك بحساب معامالت االرتباط   – كلية الي 

التاىلي ) البعد، والجدول  العبارة من درجة  إليه بعد حذف درجة  الذي تنتىمي  البعد  ز درجات كل عبارة مع  ( يوضح 2المصححة بي 
 معامالت االتساق: 

ي مع األبعاد2جدول ) اتيخ   ( معامالت االرتباط لعبارات مقياس التفكي  االسي 

اف المستقبل  التفكي  التأمىلي  التفكي  المنظومي   استرسر

1 0.554** 2 0.614** 3 0.524** 

4 0.590** 6 0.518** 5 0.596** 

8 0.689** 10 0.551** 7 0.629** 

12 0.580** 15 0.614** 9 0.560** 

14 0.670** 18 0.421** 11 0.599** 

17 0.756** 21 0.500** 13 0.532** 

20 0.633** 22 0.516** 16 0.621** 

23 0.478** 24 0.588** 19 0.684** 

26 0.517** 27 0.588** 25 0.566** 

28 0.424** 30 0.578** 33 0.603** 

29 0.641** 32 0.688**   

31 0.483**  

34 0.564** 

 

ي والدرجة 2يتضح من جدول ) اتيخ  ز درجات الطالبات عىل عبارات كل بعد من أبعاد مقياس التفكي  االسي  ( أن معامالت االرتباط بي 
 عند مستوى داللة )

ً
كذلك بلغت   .(، وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها0.01الكلية للبعد موجبة ودالة إحصائيا

،  0.814، التفكي  التأمىلي  0.768معامالت ارتباط درجة البعد مع الدرجة الكلية لألبعاد بعد حذف درجة البعد )التفكي  المنظومي  
اف المستقبل   وهو ما يؤكد اتساق وتجانس أبعاد المقياس.  (0.837استرسر

 ثبات المقياس:   -

ي الدراسة الحالية تم إعادة حساب الثبات بعد التطبيق  
ا المقياس بالتأكد من ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وفز

ّ
قام معد

 (: 3، وكانت الدرجات كما هي موضحة بالجدول التاىلي )Cronbach’s alphaعىل العينة االستطالعية باستخدام معامل ألفا كرونباخ  

ي وأبعاده الفرعية ( معامالت3جدول ) اتيخ   ثبات درجات مقياس التفكي  االسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  اتيخ   التفكي  المنظومي  التفكي  االسي 
 عبارة  13

 التفكي  التأمىلي 
 عبارة  11

اف المستقبل   استرسر
 عبارات 10 

 المقياس ككل 
 عبارة  34

 0.902 0.784 0.750 0.832 معامل الثبات

       

ي الدراسة 3يتضح من جدول ) 
، مما يشي  إىل صالحية استخدام المقياس فز

ً
( أن لدرجات المقياس معامالت ثبات مقبولة إحصائيا

 الحالية. 

 تصحيح المقياس:   -

 (5،  4،  3،  2،  1تتم االستجابة عىل المقياس بتدرج خماسي يبدأ من "ال تنطبق بشدة" وينتهي ب  " تنطبق بشدة" لتقابل الدرجات )
 . ي اتيخ  ي والمنخفضة انخفاض مهارات التفكي  االسي  اتيخ  ي ارتفاع مهارات التفكي  االسي 

تيب، والدرجة المرتفعة تعتز  عىل الي 

 :Cognitive Flexibility Inventory المرونة المعرفية قائمة -2

إعداد        من  للمرو   (Dennis & Vander, 2010)القائمة  ي 
الذائ  التقرير  يقوم عىل  ي مواجهته  كمقياس 

فز الفرد  لنجاح  الالزمة  نة 
أيوب   دراسة  ي 

فز وتقنينها  القائمة  ترجمة  وتم   ، ي
تكيقز ي 

منطق  تفكي   عىل  بناء  نة  ز
مي  بأفكار  التكيفية  غي   األفكار  وتبديل  للصعوبات 

ي )رشوان وعبدالسميع،  2011)
ز لهذه القائمة عىل طلبة الجامعة فز (. وهي بذلك  2017(، وتمت إعادة ترجمة بعض العبارات والتقني 

ي الميل إلدراك المواقف الصعبة 
مناسبة لعينة الدراسة الحالية، وتم تصميم القائمة لقياس ثالثة جوانب للمرونة المعرفية تتمثل فز

ات البديلة ألحداث الحياة والسلوكيات اإلنسانية، والقدرة عىل Controllableعىل أنها قابلة للتحكم   ، والقدرة عىل إدراك التفسي 
( بنود تقيس ميل الفرد إلدراك المواقف  7د حلول بديلة متعددة للمواقف الصعبة. وتنقسم القائمة لبعدين: المرونة التحكمية )تولي

ي يمر بها  13الصعبة كقابلة للتحكم، المرونة البدائلية وتتكون من )
( بند، وتقيس القدرة عىل إنتاج حلول بديلة للمواقف الصعبة الت 

 الفرد.  

ز  صدق القائ  - ي والتحليل   (Dennis & Vander, 2010)مة: تم التحقق من الصدق من الباحثي 
باستخدام التحليل العامىلي االستكشافز

ي الدراسة الحالية من خالل حساب االتساق  
ات جودة المطابقة جيدة. وتم التأكد من صدق القائمة فز العامىلي التوكيدي، وكانت مؤرسر

، بعرضها عىل عينة استطالعية   ز درجات بنود  85من طالبات الجامعة بلغت )الداخىلي ( طالبة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بي 
 (: 4كل بعد والدرجة الكلية للبعد المنتىمي إليه للتأكد من اتساق البنود فيما بينها، وتتضح معامالت االرتباط بالجدول التاىلي )

 األبعاد ( معامالت االرتباط لعبارات قائمة المرونة المعرفية مع4جدول )

 المرونة المعرفية التحكمية  المرونة المعرفية البدائلية 

1 0.631** 8 0.536** 14 0.738** 

2 0.518** 9 0.505** 15 0.787** 

3 0.547** 10 0.659** 16 0.805** 

4 0.578** 11 0.517** 17 0.619** 

5 0.400** 12 0.436** 18 0.720** 

6 0.636** 13 0.491** 19 0.501** 

7 0.727**   20 0.522** 

 

ي جدول )       
 عند مستوى )4يتضح فز

ً
ز درجات بنود القائمة واألبعاد المنتمية إليها دالة إحصائيا (، 0.01( أن معامالت االرتباط بي 

وهو ما يؤكد صدق تجانس وتماسك بنود األبعاد فيما بينها، كما تم حساب ارتباط درجات بعد المرونة البدائلية بالدرجة الكلية وبلغ  
( مما يؤكد صدق االتساق الداخىلي للقائمة وإمكانية  0.01عند مستوى ) وهي معامالت ارتباط دالة  0.489نة التحكمية  وبالمرو   0.793

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز    - باستخدام ألفا كرونباخ فكان لدرجات القائمة    (Dennis & Vander, 2010)ثبات القائمة: تم التحقق من الثبات من الباحثي 
ثبات   ،    0.91مرتفعة، )معامالت  ،    0.86للبدائىلي القائمة   0.90للتحكىمي التأكد من ثبات  تم  الدراسة الحالية  ي 

الكلية(، وفز للدرجة 
ي الجدول )  Cronbach’s alphaباستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

 (: 5فكانت القيم كما يىلي فز

 

 ( معامالت ثبات درجات قائمة المرونة المعرفية وأبعادها5جدول )

المرونة    قائمة
 المعرفية 

 المرونة البدائلية 

 عبارة  13

 المرونة التحكمية 

 عبارات 7

 القائمة ككل

 عبارة  20

 0.807 0.804 0.805 معامل الثبات

 

    ( الجدول  ي 
فز مقبول 5يتضح  ثبات  ذات  القائمة  أن  إىل  يشي   مما  مرتفعة  وللقائمة ككل  القائمة  لبعدي  الثبات  معامالت  أن   )

ي الدراسة الحالية. 
 الستخدامها فز

، محايد، موافق أحيا  -
ً
، موافق،  تصحيح القائمة: تتم االستجابة عىل تدري    ج سباغي )غي  موافق بشدة، غي  موافق، غي  موافق أحيانا

ً
نا

(، وعكس االتجاه للعبارات السلبية، حيث أن بعد المرونة البدائلية موجبة 7،  6،  5،  4،  3،  2،  1موافق بشدة( لتقابل الدرجات )
 (. 19االتجاه والمرونة التحكمية سالبة عدا العبارة )

ح -3 نامج المقي  ي  الي  اتيخ   : Suggested Strategic Thinking programلتنمية التفكي  االسي 

ي واالطالع عىل بعض  اتيخ  نامج من قبل الباحثة لتحقيق هدف الدراسة بعد استعراض األدبيات المرتبطة بالتفكي  االسي  تم تصميم الي 
ي تنمية التفكي   

ي أو التصميم الهندسي وساهمت فز
ي قامت عىل التلمذة المعرفية أو مهارات التفكي  فوق المعرفز

امج التدريبية الت  الي 
)ا ي  اتيخ  وخليفة،  2016لفيل،االسي  عيس  سالمة،  2017؛  مديري  2020؛  لدى  ي  اتيخ  االسي  التفكي   مفهوم  لتطوير  وأنموذج   ،)

نامج  2010المدارس الثانوية باألردن )خلف،   ي   Strategic Thinking Training Program(، والي  اتيخ  للتدريب عىل التفكي  االسي 
(Lou, 2018)  ي

نامج فز بية 5الدراسة الحالية تم عرضه عىل )، وبعد تصميم الي  ز بقسم علم النفس بكلية الي  ز المختصي  ( من المحكمي 
نامج ومحتوى الجلسات والوقت للفئة المستهدفة. وتم إجراء بعض التعديالت النهائية.   بجامعة القصيم، للتأكد من مناسبة أسس الي 

نامج:   الهدف العام للي 

التفكي  االسي   بها والعمل عليها  التدريب عىل مهارات  التعريف  المستقبل(، من خالل  اف  التأمل، استرسر  ، المنظومي )التفكي   ي  اتيخ 
نامج التدريب عىل بعض مهارات التفكي  ما   لية. كما يتضمن الي  ز

بالعديد من التطبيقات العملية واألنشطة المصاحبة والواجبات الميز
بمه الرتباطها  التفكي   ومراقبة  ي كالتخطيط 

المعرفز مهارات وراء  إىل  باإلضافة  والتأمل،  المنظومي  ي كالتفكي   اتيخ  االسي  التفكي   ارات 
ي لدى  اتيخ  نامج بتطوير مهارات التفكي  االسي  اف المستقبل، ويتوقع أن يساهم هذا الي  ي استرسر

التفكي  اإلبداغي والتخيل للحاجة لها فز
ي زيادة المرونة المعرفية لديهم.  

 فز
ً
 الطالبات مما قد يسهم أيضا

 األهداف الفرعية: 

 : نامج مما يىلي  أن تتمكن الطالبة بعد التدريب عىل الي 

 التفكي  المنظم  -

 التخطيط   -

 التأمل والتحليل بعمق وشمولية  -

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التنبؤ بالحلول المستقبلية -

 التفكي  اإلبداغي  -

 مراقبة عملية التفكي   -

 الفئة المستهدفة: 

بية  جامعة القصيم. -طالبات كلية الي 

ة الزمنية: ال  في 

نامج من ) ( جلسات، يتخللها الجلسة التمهيدية والقياس القبىلي والجلسة الختامية بالقياس البعدي. يتم تنفيذ التدريب  10يتكون الي 
. ومدة الجلسة )

ً
ز أسبوعيا  ( دقيقة. 45خالل شهر وأسبوع بواقع جلستي 

نامج:  ي يقوم عليها الي 
 األسس الت 

نامج األسس التالية:  بالرجوع إىل أدبيات التفكي   امج ذات األثر، سيعتمد الي  ي وبعض الي  اتيخ   االسي 

 إمكانية تطوير التفكي  بالمعرفة حوله  -

 الممارسة لمهارة التفكي  بعد التعرف عليها  -

 أهمية توفي  بيئة حرة داعمة لتطوير التفكي   -

 أهمية التفكي  الجماغي التكامىلي  -

 املتدريب الطالبات عىل التفكي  الواغي والش  -

 تنمية القدرة التأملية   -

 تدريب الخيال الخالق بالممارسة -

ي صناعة المستقبل  -
 تشجيع المشاركة والمسؤولية فز

 ممارسة مراقبة عملية التفكي   -

نامج:   جلسات الي 

ح من حيث المحتوى واألهداف: 6يوضح الجدول التاىلي ) نامج المقي   ( جلسات الي 

نامج 6جدول )  وأهدافها( محتوى جلسات الي 

 األهداف الفنيات المحتوى  العنوان الجلسة

قبىلي   التمهيد  1 وقياس  والتعارف  التمهيد 
والمرونة  ي  اتيخ  االسي  للتفكي  

 المعرفية 

العروض  
 التقديمية
 المناقشة
العصف  
ي  
 الذهتز

أسلوب  
حل 

 المشكالت
لعب 
 األدوار 

تقسيم تطبيق   ثم  القبىلي  القياس 
والتعريف   وضابطة  لتجريبية  المجموعة 
عىل  واالتفاق  تنفيذه  وآلية  نامج  بالي 
وط مع المجموعة التجريبية  الوقت والرسر

 

التفكي    2
ي  اتيخ   االسي 

ي  اتيخ  ي  أهميته  -التفكي  االسي  اتيخ  االسي  بالتفكي     - أهميته  - التعريف 
 المفاهيم المتصلة به. 

التفكي    3
 المنظومي 

 -حل المشكلة – التفكي  المنظومي  
ىلي 
ز  واجب ميز

والتدريب   المنظومي  بالتفكي   التعريف 
 عىل عملية مراقبة التفكي  

ي  -مناقشة–التأمل  التأمل 4
 التعريف بمهارة )التأمل( وممارسة المهارة  تعلم تعاوئز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

العمق   5
 والشمولية 

تحليل  ي 
فز والشمولية  العمق 

 لجتهاالمشكالت ومعا
التعلم  
ي 
 التعاوئز

األنشطة 
 التدريبية
الواجب  
ىلي 
ز  الميز

والتدريب   والشمولية  بالعمق  التعريف 
القضايا   بعض  فحص  خالل  من  عليها 

 الواقعية

اف   6 استرسر
 المستقبل 

المستقبل   اف  تدريب –استرسر
 - الخيال

وتدريب   المستقبل  اف  باسترسر التعريف 
 الخيال باستخدام ألعاب تخيلية جماعية

اف   7 استرسر
المستقبل 
 )تطبيقية( 

اف  من  المستقبل تطبيقات استرسر المستقبل  اف  استرسر عىل  التدريب 
بعض   عىل  جماعية  تطبيقات  خالل 

 المشكالت

التحليل   8
 والتنبؤ

تقديم  للواقع/  والتفسي   التحليل 
 التنبؤات  

المشكالت  وتحليل  فهم  عىل  التدريب 
بصورتها   للتنبؤ  عناضها  مع  والتعامل 

 المستقبلية

عصف    – المرونة وطالقة التفكي    اإلبداع 9
ي 
 ذهتز

مثل  اإلبداغي  التفكي   بمهارات  التعريف 
المرونة وطالقة التفكي  من خالل العرض  

 التقديىمي  ومناقشة األمثلة

بعدي  الختام 10 قياس  نامج،  الي  ختام 
والمرونة  ي  اتيخ  االسي  للتفكي  
ي  
فز ز  للمشاركي  الشكر  المعرفية، 

 الدراسة

عرضه   سبق  ما  مهارات  تلخيص  من 
 وتطبيق القياس البعدي

 

 إجراءات الدراسة: 

ي هذه الدراسة: 
 تم اتباع اإلجراءات التالية فز

ح بعد مراجعة األدب النظري.  - ي المقي  نامج التدريت   إعداد الي 

ية ألدوات الدراسة.  -  التأكد من الخصائص السيكومي 

 لتطبيق أدوات الدراسة. الحصول عىل إذن من عمادة البحث العلىمي بجامعة القصيم  -

بية.  -  تطبيق أدوات الدراسة عىل عينة من طالبات كلية الي 

ز تجريبية وضابطة.  -  تقسيم العينة المتكافئة لمجموعتي 

ح عىل المجموعة التجريبية.  - ي المقي  نامج التدريت   تطبيق الي 

ز كقياس بعدي.  -  تطبيق المقاييس عىل المجموعتي 

ي ضوء األدبي -
 ات ذات الصلة. مناقشة نتائج الدراسة فز

حة.  -  تقديم التوصيات والبحوث المستقبلية المقي 

ات الدراسة:   متغتر

ي لطلبة الجامعة.  اتيخ  ح لتنمية التفكي  االسي 
ي مقي   المتغي  المستقل: برنامج تدريت 

ي والمرونة المعرفية.  اتيخ  ات التابعة: التفكي  االسي   المتغي 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

التفكي  الفرضية   مقياس  عىل  والضابطة  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطات  ز  بي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األوىل: 
ي لصالح المجموعة التجريبية.  اتيخ   االسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي باستخدام اختبار  اتيخ  ز عىل مقياس التفكي  االسي  ز درجات المجموعتي  والختبار صحة هذه الفرضية تم اختبار تجانس التباين بي 
ز  لي ز التجريبية 0.00( عند مستوى داللة )6.722، حيث كانت قيمة ف )Leveneفي  ز المجموعتي  ي عدم تجانس التباين بي 

( مما يعتز
ي  
ي مان ويتتز الالبارامي  تم استخدام االختبار  لذا  ؛  ي اتيخ  التفكي  االسي  ي 

البعدي   Mann-Whitneyوالضابطة فز القياس  ي 
للفروق فز

ي وأبعاده   اتيخ  ز التجريبية والضابطة، وللتفكي  االسي  ز المجموعتي  ي الجدول    Eta squaredالثالثة بي 
، وتتضح الدرجات فز لحجم التأثي 

 (: 7التاىلي )

ي 7جدول ) اتيخ  ز التجريبية والضابطة عىل مقياس التفكي  االسي  ز للمجموعتي  ز البعديي  ز القياسي   ( الفروق بي 

الدرجة 
الكلية  
 واألبعاد

متوسط   العدد المجموعة
 الرتب 

موع  مج
 الرتب 

مان 
ي 
 ويتتز

النسبة 
 الحرجة

حجم   الداللة
 التأثي  

الدرجة 
 الكلية 

 0.78 0.00 4.930 15 555 29.21 19 التجريبية
 225 11.25 20 الضابطة  كبي  

التفكي   
 المنظومي 

 0.71 0.00 4.479 31.50 538.5 28.34 19 التجريبية
 241.5 12.08 20 الضابطة  كبي  

التفكي   
 التأمىلي 

 0.67 0.00 4.241 40 530 27.89 19 التجريبية
 250 12.50 20 الضابطة  كبي  

اف   استرسر
 المستقبل

 0.68 0.00 4.273 40 530 27.89 19 التجريبية
 250 12.50 20 الضابطة  كبي  

ي يساوي حاصل قسمة النسبة الحرجة 
ي حالة اختبار مان ويتتز

بيغي لعدد العينة*حجم التأثي  فز
 عىل الجذر الي 

ي الجدول السابق )     
ي كانت دالة  7يتضح فز اتيخ  ي القياس البعدي للتفكي  االسي 

ز التجريبية والضابطة فز ز المجموعتي  ( أن الفروق بي 
ي )0.00عند مستوى )

ي  40،  40،  31.5( للمقياس ككل، و)15(، حيث بلغت قيمة مان ويتتز اتيخ  ،  ( ألبعاد التفكي  االسي  عىل التواىلي
ي ككل وأبعاده الفرعية حيث  اتيخ  التفكي  االسي  التأثي  يعتي  كبي  لكل من  وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية. كما أن حجم 

ز ) ي لدى طالبا0.78و    0.67تراوح بي  اتيخ  ي تطوير مهارات التفكي  االسي 
ح بجلساته التدريبية فز نامج المقي  ت ( مما يدل عىل فاعلية الي 

بية بجامعة القصيم، وب  هذا يتم قبول الفرضية األوىل لهذه الدراسة.   المجموعة التجريبية من كلية الي 

 القبىلي والبعدي 
ز ي القياسي 

ز متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية فز الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي لصالح القياس ا اتيخ   لبعدي. عىل مقياس التفكي  االسي 

التفكي    التجريبية عىل مقياس  للمجموعة  القبىلي والبعدي   
ز للقياسي  البيانات  اعتدالية  التأكد من  تم  الفرضية  والختبار صحة هذه 

نوف  ي المناسب، وذلك باستخدام باختبار كولمجروف سمي 
ي وأبعاده الفرعية لمعرفة األسلوب اإلحصائ  اتيخ  -Kolmogorovاالسي 

smirnov   ويلكواختبار شابي   Shapiro-wilk( ي الجدول
 (: 8، وكانت البيانات كما يىلي فز

ي 8جدول ) اتيخ   القبىلي والبعدي للمجموعة التجريبية عىل التفكي  االسي 
ز ز القياسي   ( اعتدالية بيانات الفروق بي 

 Shapiro-wilkاختبار  Kolmogorov-smirnovاختبار  القياس الفروق

 الداللة Df القيمة الداللة Df القيمة

التفكي   
ي  اتيخ   االسي 

 غي  دالة 19 0.960 غي  دالة 19 0.182 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.954 غي  دالة 19 0.157 البعدي

التفكي   
 المنظومي 

 غي  دالة 19 0.953 غي  دالة 19 0.132 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.960 غي  دالة 19 0.115 البعدي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التفكي   
 التأمىلي 

 دالة 19 0.881 دالة 19 0.207 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.976 غي  دالة 19 0.170 البعدي

اف   استرسر
 المستقبل

 دالة 19 0.882 دالة 19 0.195 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.953 غي  دالة 19 0.162 البعدي

 

اف المستقبل؛ لذا تم 8يتضح من الجدول )     ي بعد التفكي  التأمىلي وبعد استرسر
ط االعتدالية لبيانات القياس القبىلي فز ( عدم توفر رسر

ويلكوكسن   ي  الالبارامي  البديل  اختبار   Wilcoxonاستخدام  نتائج  وتتضح   ، التأثي  وحجم  المرتبطة،  المجموعات  ز  بي  للمقارنة 
ز ال ي الجدول )ويلكوكسن للفروق بي 

ي فز اتيخ   (: 9قياس القبىلي والبعدي للتفكي  االسي 

ي 9جدول ) اتيخ  ز رتب درجات القياس القبىلي والبعدي للتفكي  االسي   ( نتائج اختبار ويلكوكسن للفروق بي 

 حجم التأثي   الداللة Zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد الرتب  الفروق

التفكي   
ي  اتيخ   االسي 

 0.87 0.00 3.824- 0 0 0 السالبةالرتب 
الرتب   كبي  

 الموجبة
19 10 190 

التفكي   
 المنظومي 

 0.86 0.00 3.785- 1 1 1 الرتب السالبة
الرتب   كبي  

 الموجبة
18 10.50 189 

التفكي   
 التأمىلي 

 0.80 0.00 3.503- 8 8 1 الرتب السالبة
الرتب   كبي  

 الموجبة
18 10.11 182 

اف   استرسر
 المستقبل

 0.76 0.00 3.320- 6.50 3.25 2 الرتب السالبة
الرتب   كبي  

 الموجبة
15 9.77 146.50 

الرتب   
 المتساوية

2  

 

ز  9يتضح من الجدول )      ي القياسي 
ز متوسطات الرتب لدرجات طالبات المجموعة التجريبية فز ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

مهارات  تنمية  ي 
فز ح  المقي  نامج  الي  مما يؤكد عىل فاعلية  البعدي،  القياس  لصالح  ي  اتيخ  االسي  التفكي   القبىلي والبعدي عىل مقياس 

)ا ي  اتيخ  التأثي  التفكي  االسي  المستقبل(. كما تشي  قيمة حجم  اف  ، استرسر التأمىلي التفكي    ، المنظومي ز ) لتفكي   بي  اوح 
تي  ي 

  0.76الت 
بية بجامعة القصيم. 0.87و ي ككل وأبعاده الفرعية لدى طالبات كلية الي  اتيخ  ح عىل التفكي  االسي 

نامج المقي   ( إىل حجم تأثي  كبي  للي 

( 2021؛ سالمة،  2019؛ الزيات،  2017؛ عيس وخليفة،  2016؛ الفيل،  Simuth, 2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )       
امج كالتلمذة المعرفية وبرنامج يقوم عىل   ز باستخدام العديد من األساليب والي  ي للتحسي  اتيخ  من حيث قابلية مهارات التفكي  االسي 

ي 
ح القائم عىل  مهارات التفكي  المعرفز نامج المقي  ، واختلف معها البحث الحاىلي باستخدام الي  نامج القائم عىل التصميم الهندسي والي 

 . ي اتيخ   مهارات التفكي  االسي 

التفكي         ، المنظومي )التفكي   ي  اتيخ  التفكي  االسي  التعريف بمهارات  ح قائم عىل أساس  المقي  نامج  الي  النتيجة إىل أن  وترجع هذه 
ي بيئة تعاونية جماعية مرنة مشجعة التأ

اف المستقبل(، والممارسة التطبيقية لهذه المهارات خالل الجلسات التدريبية فز ، استرسر مىلي
مناقشة  عىل  نامج  الي  جلسات  خالل  الطالبات  قدرة  تعزيز  ي 

فز وساهم  المصاحبة،  التمارين  ي 
فز الطالبات  من  للمشاركات  وداعمة 
لمحتملة دون ترقب للفشل أو الخطأ. كما كانت مناقشة المشكالت المستقبلية المحتملة فرصة المشكالت بانفتاح وطرح الحلول ا

. كما أن العمل الجماغي ساعد الطالبات عىل تطوير حلولهم   ي التباعدي وتنوع زوايا الرؤية والتفكي  اإلبداغي للطالبات للتفكي  التشعت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ضوء المعلومات المتاحة. كم  وأفكارهم بعد مناقشتها مع أفراد المجموعة. باإلضافة
حة فز أن التدريب فوق   ا إىل تقييم الحلول المقي 

ي  
ي المجموعة التجريبية الوقت للتفكي  والتخطيط بصورة أفضل، كما ساعدهم فز

ي منح الطالبات فز
ي خالل الجلسات ساهم فز

المعرفز
 القرارات.  ترتيب األولويات وتحديدها والرؤية الواضحة خالل التعامل مع المواقف واتخاذ 

ز متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة عىل مقياس المرونة المعرفية   الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
ح لصالح المجموعة التجريبية.  نامج المقي   بعد تطبيق الي 

وكانت القيم   Kolmogorov-smirnovنوف  والختبار صحة هذه الفرضية وللتأكد من اعتدالية البيانات باختبار كولمجروف سمي  
ز درجات 0.112،  0.098،  0.111) ي اعتدالية توزي    ع البيانات عىل المقياس واألبعاد. كما تم اختبار تجانس التباين بي 

( غي  دالة مما يعتز
ز   ليفي  اختبار  باستخدام  المعرفية  المرونة  مقياس  عىل  ز  التباينLeveneالمجموعتي  تجانس  من  التأكد  وبعد  ز    ،  المجموعتي  ز  بي 
ي المرونة المعرفية تم استخدام اختبار )ت(  

إيتا    T testالتجريبية والضابطة فز ، ومرب  ع  ز ز المستقلتي  ز المجموعتي   Etaللفروق بي 
squared    ي الجدول

ز التجريبية والضابطة عىل مقياس المرونة المعرفية فز ز المجموعتي  ، وتتضح الدرجات للفروق بي  لحجم التأثي 
 (: 10التاىلي )

( اختبار ت  وأبعادها 10جدول  المعرفية  المرونة  مقياس  والضابطة عىل  التجريبية  ز  للمجموعتي  ز  البعديي  ز  القياسي  ز  بي  للفروق   )
 الفرعية

الكلية   الدرجة 
 واألبعاد

االنحراف   المتوسط   العدد المجموعة 
 المعياري

قيمة  
ز   ليفي 

حجم   الداللة قيمة ت  الداللة
 التأثي  

الكلية  الدرجة  
 للمرونة المعرفية 

 0.42 0.00 5.203 0.481 0.508 8.95 110.73 19 التجريبية
 6.98 97.400 20 الضابطة  كبي  

 0.17 0.00 2.766 0.370 0.822 6.95 76.53 19 التجريبية المرونة البدائلية  -1
 8.14 69.80 20 الضابطة  كبي  

 0.23 0.00 3.350 0.126 2.448 5.43 34.21 19 التجريبية المرونة التحكمية  -2
 6.77 27.60 20 الضابطة  كبي  

 

 عند  10يتضح من الجدول )     
ً
ز التجريبية والضابطة عىل مقياس المرونة المعرفية كانت دالة إحصائيا ز المجموعتي  ( أن الفروق بي 

ي رفع  0.00مستوى )
ي الفاعل فز اتيخ  التفكي  االسي  لتنمية  ح 

نامج المقي  ( وذلك لصالح المجموعة التجريبية، مما يشي  إىل دور الي 
ي المجموعة التجريبية، كما يظهر حجم التأثي  بقيمة مرب  ع إيتا )مستوى المرونة المع

،  0.17،  0.42رفية لدى الطالبات المتدربات فز
ح عىل المرونة المعرفية بأبعادها الفرعية. 0.23 نامج المقي   ( مما يشي  لحجم تأثي  كبي  للي 

ز متوسطات درجات الطال  القبىلي والبعدي عىل مقياس المرونة  الفرضية الرابعة: توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
ز ي القياسي 

بات فز
ح.  نامج المقي   المعرفية بعد تطبيق الي 

 القبىلي والبعدي للمجموعة التجريبية عىل مقياس المرونة  
ز للقياسي  البيانات  التأكد من اعتدالية  والختبار صحة هذه الفرضية تم 

ي الم
نوفالمعرفية وأبعادها الفرعية لمعرفة األسلوب اإلحصائ  -Kolmogorovناسب، وذلك باستخدام باختبار كولمجروف سمي 

smirnov   ويلك ي الجدول )Shapiro-wilk   واختبار شابي 
 (: 11، وكانت البيانات كما يىلي فز

 القبىلي والبعدي للمجموعة التجريبية عىل مقياس المرونة المعرفية 11جدول )
ز ز القياسي   ( اعتدالية الفروق بي 

 Shapiro-wilkاختبار  Kolmogorov-smirnov اختبار  القياس الفروق

 الداللة Df القيمة الداللة df القيمة

المرونة  
 المعرفية 

 دالة 19 0.897 دالة 19 0.223 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.963 غي  دالة 19 0.141 البعدي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المرونة  
 البدائلية 

 غي  دالة 19 0.934 غي  دالة 19 0.105 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.971 غي  دالة 19 0.106 البعدي

المرونة  
 التحكمية 

 غي  دالة 19 0.959 غي  دالة 19 0.099 القبىلي 

 غي  دالة 19 0.939 غي  دالة 19 0.147 البعدي

 

         ( الجدول  من  للمجموعة 11يتضح  المعرفية ككل  المرونة  درجات  ي 
فز القبىلي  القياس  لبيانات  االعتدالية  ط  رسر توفر  عدم   )

ي ويلكوكسن  ز المجموعات المرتبطة، وتم حساب حجم التأثي     Wilcoxonالتجريبية؛ لذا تم استخدام البديل الالبارامي  للمقارنة بي 
ي الجدول )وتتضح نتائج اختبار ويلكو 

ز القياس القبىلي والبعدي للمرونة المعرفية فز  (: 12كسن للفروق بي 

ز رتب درجات القياس القبىلي والبعدي للمرونة المعرفية12جدول )  ( نتائج اختبار ويلكوكسن للفروق بي 

 حجم التأثي   الداللة Zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد الرتب  الفروق

المرونة  
 المعرفية 

 0.87 0.00 3.827- 0 0 0 الرتب السالبة
الرتب   كبي  

 الموجبة
19 10 190 

المرونة  
 البدائلية 

 0.67 0.00 2.921- 18.50 6.17 3 الرتب السالبة
الرتب   كبي  

 الموجبة
15 10.17 152.50 

الرتب   
 المتساوية

1  

المرونة  
 التحكمية 

 0.76 0.00 3.339- 6 2 3 الرتب السالبة
الرتب   كبي  

 الموجبة
14 10.50 147 

الرتب   
 المتساوية

2  

 

         ( الجدول  ي  12يتضح من 
التجريبية فز المجموعة  الرتب لدرجات طالبات  ز متوسطات  بي  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ي تنمية المرونة المعرفية وأبعادها  
ح فز نامج المقي   القبىلي والبعدي عىل مقياس المرونة المعرفية، مما يؤكد عىل فاعلية الي 

ز القياسي 
ز  لمرونة التحكمية(. كما تشي  قيمة حجم التأثي  )المرونة البدائلية، ا اوح بي 

ي تي 
ح  0.87و  0.76الت  نامج المقي  إىل حجم تأثي  كبي  للي 

 عىل المرونة المعرفية ككل وأبعادها الفرعية. 

)العرسان،          دراسات  مع   
ً
جزئيا والرابعة  الثالثة  ز  للفرضيتي  النتائج  هذه  أحمد،  2017وتتفق  جمعة،2019؛  لبابنة  2020؛  ؛ 

امج مثل برنامج قائم  2021وعبيدات،   اتيجيات والي 
ي أشارت إىل قابلية المرونة المعرفية للتنمية باستخدام العديد من االسي 

( والت 
ي وبرمجية )

البنائ  التحليل  قائم عىل  المشكالت وبرنامج  االبتكاري لحل  الحل  اتيجيات Articulate Storylineعىل نظرية  ( واسي 
النش  المعرفية لدى طالبات التعلم  المرونة  ح عىل مستويات  المقي  نامج  الي  أثر  ر حجم  يي  . وهذا ما  ي

الذهتز للعصف  المتضمنة  ط 
إبداعية كالمرونة   بمهارات  والتعريف  الخيال  وتدريب  ي 

الذهتز اتيجيات كالعصف  اسي  نامج  الي  تضمن  حيث  التجريبية  المجموعة 
اف المستقبل وتقديم الحلول االبتكارية لدى الطالبات. كما أن والطالقة والتدريب عليها كجزء من العمل عىل   تطوير مهارة استرسر

ي ) ي جلساته التدريب عىل مراقبة التفكي  ومهارات التفكي  المنظومي وقد أكدت الجنائ 
نامج تضمن فز ي 2018الي  ( عىل االرتباط اإليجائ 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي والمرونة المعرفية. الفرضية الخام اتيخ  ز درجات الطالبات عىل كل من التفكي  االسي   سة: توجد عالقة ارتباطية موجبة بي 

تاو   ارتباط كاندال  معامل  استخدام  تم  الفرضية  هذه  سون     Kendall`s Tauوالختبار صحة  بي  ارتباط  لمعامل  ي 
البارامي  كبديل 

Person    ز درجات الطالبات عينة الدراسة عىل وذلك بسبب عدم اعتدالية توزي    ع البيانات وصغر العينة، وذلك ليوضح االرتباط بي 
ي الجدول )

ي ودرجاتهن عىل مقياس المرونة المعرفية كما فز اتيخ  : 13كل من مقياس التفكي  االسي   ( التاىلي

ي والمرونة 13جدول ) اتيخ  ز درجات الطالبات عىل مقياس التفكي  االسي   المعرفية( معامل االرتباط بي 

 

 

 عند مستوى )13يتضح من جدول )       
ً
ي والمرونة  0.00( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا اتيخ  ز مهارات التفكي  االسي  ( بي 

 المعرفية.  

( من أن اإلبداع واالبتكار والذي تعد المرونة أحد مهاراته يعد من خصائص  2019ويتفق مع هذه النتيجة ما أشارت إليه وهبة )       
كيب واإلبداع. كما أكد  التف بالي  بالتحليل وينتهي  يبدأ  الرؤى  متعدد  ي 

استباف  بأنه  ي  اتيخ  االسي  التفكي   يعرف  ، حيث  ي اتيخ  االسي  كي  
أن 2009الكبيسي ) اإلبداعية، حيث  الرؤية  أفضل من خالل  لبناء طاقة جديدة ومستقبل  تفكي  موجه  ي  اتيخ  االسي  التفكي   بأن   )

ات المحيطة  للمرونة المعرفية تأثي  م   .(Kloo, et. Al.,2010)بارسر عىل مستوى الكفاءة لدى الفرد والسلوك االبتكاري الموائم للتغي 
ي معالجة المعلومات   (Dennis & Vander, 2010)كما أشار  

هم فز  كفاءة من غي 
أن الطالب ذوي المرونة المعرفية المرتفعة أكير

 والربط والتحليل والتفكي  المنظم. 

ي لدى الطالبات ترتبط بمستوى المرونة المعرفية لديهن ال سيما أن التفكي   ويمكن          اتيخ  تفسي  ذلك بأن مهارات التفكي  االسي 
افية للمستقبل وتفكي  متعدد األبعاد وقد تم توجيه التدريب لها بشكل مبارسر خالل الجلسات   ي يقوم عىل رؤية استرسر اتيخ  االسي 

اف المستقبل، كما  ي أحدها التدريب عىل مهارات اإلبداع وتمثل المرونة أحد هذه    التدريبية السترسر
نامج تضمنت فز أن جلسات الي 

ي كأحد األساليب 
التدريبات مع الطالبات عىل هذه المهارات، باإلضافة لممارسة العصف الذهتز المهارات وتم التطبيق للعديد من 

ي  
ي مما كان له دور فز

ي أنشطة الطالبات بشكل تعاوئز
انفتاح فكر الطالبات عىل توجهات زميالتهم وتعديل أفكارهم بشكل المستخدمة فز

 مستمر. 

حات:   التوصيات والمقتر

ي مناقشة الموضوعات المستقبلية المرتبطة بما يدرسونه من معارف مختلفة.  -
اك الطلبة فز  أهمية إرسر

ي ت -
ي فز اتيخ   دريس الطلبة. تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس الستخدام مهارات التفكي  االسي 

ي إعداد الطالب الجامغي ذو الرؤية المستقبلية واسعة األفق.  -
 توعية أعضاء هيئة التدريس بدورهم فز

ي توصيف المقررات الجامعية.  -
ي ضمن المهارات المعرفية واإلدراكية فز اتيخ  ز مهارات التفكي  االسي   تضمي 

ي مراح -
ي وتنميتها فز اتيخ  ورة االهتمام بمهارات التفكي  االسي   ل التعليم المختلفة. ضز

ز فيما يكلفون به من مهام أكاديمية.  -  اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالمرونة المعرفية لدى الطالب الجامعيي 

ي اإلبداع واالبتكار.  -
ي المراحل التعليمية المختلفة عىل أنشطة لتنمية المرونة المعرفية لديهم لدورها فز

 تدريب الطلبة فز

ي للطلبة. دراسة فاعلية  - اتيخ  اتيجيات تدريسية متنوعة عىل التفكي  االسي 
 اسي 

ي مراحل تعليمية متعددة.   -
ي لدى الطلبة فز اتيخ   الدراسات المقارنة والتجريبية حول التفكي  االسي 

ات كالتفكي  التباعدي وحل المشكالت.  -  دراسة حول عالقة المرونة المعرفية ببعض المتغي 

. دراسات تتناول أساليب تنمية  - ي مراحل التعليم األساسي
 المرونة المعرفية لدى الطالب فز

 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  عدد العينة المتغي   

ي   اتيخ  االسي  التفكي  
 والمرونة المعرفية 

39 0.447 ** 0.00 
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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