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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

مدى فاعلية برنامج تدريب   لتنمية مهارات التفكير الناقد وأثره عىل تحسير  مستوى جودة الحياة ]
بية بجامعة القصيماإل   [كاديمية لدى طالبات كلية الير
 

 : إعداد الباحثة
يدة]  [أمل بنت صالح الشر
بية بجامعة القصيمأستاذ ]   كلية الير

 
 [علم النفس المشارك ف

 

 : الملخص
ز مستوى جودة  ي تحسي 

ز
ي لمهارات التفكي  الناقد  ف هدفت الدراسة اىل الكشف عن مدى فاعلية برنامج تدريت 

( طالبة من طالبات الجامعة تم 60الحياة االكاديمية لدى عينة من طالبات الجامعة ، تكونت عينة الدراسة من )
ز أحداهما ضابطة وقوامها )تق ( طالبة واستخدمت الباحثة 30( واالخرى تجريبية وقوامها)30سيمهم اىل مجموعتي 

ي لمهارات التفكي  الناقد تكون من  مقياس الجودة الحياة االكاديمية لدى طالب الجامعة وقد أعدت برنامج تدريت 
ز مستوى فروق دا( جلسة تدريبية وأسفرت نتائج الدراسة عن مدى فاعلية الي  17) ي تحسي 

ي فز لة نامج التدريت 
 متوسطي درجات الطالبات أفراد المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة فز القياس البعدي 

ز احصائيا بي 
 البعدي والتتابغي 

ز ز القياسي  لصالح المجموعة التجريبية كما أشارت النتائج اىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بي 
ي لدى المجموعة التج

نامج واستمرارية الباحثة فز بعض أخر تطبق الدراسة ب ريبية مما يدل عىل مدى فاعلية الي 
 . التوصيات

نامج التدريب لمهارات التفكي  الناقد  : الكلمات المفتاحية  . )جودة الحياة األكاديمية –)الي 
 
 

Summary: 
The study aimed to reveal the effectiveness of a training program for critical thinking skills in improving 

the quality of academic life for a sample of university students. The researcher used the measure of the 

quality of academic life for university students, and she prepared a training program for critical thinking 

skills that consisted of (17) training sessions. The dimensional measurement in favor of the experimental 

group. The results also indicated that there are no statistically significant differences between the 

dimensional and sequential measurements for the experimental group, which indicates the extent of the 

program’s effectiveness and the researcher’s continuity. In the end, the study applies some 

recommendations? 

Keywords: Training program for critical thinking skills - Quality of academic life. 
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 ة: ممقدال
ي كم المعلومات تتطلب من صانغي 

ز
ي الهائل الذى يواجهم العالم والزيادة المتالحقة ف

ي والتقتز إن التقدم التكنولوج 
 تقديم أفضل طرق واساليب وتقنيات التعليم الحديث بما يتواكب مع التطور النفسي 

ز بويي 
القرارات التعليمية والي 

ورة مساعدة الطالب عىل  ز مستوى تحصيلهم باإلضافة إىل ضز اكتساب مهارات التفكي  الناقد ليس فقط لتحسي 
ي المستقبل ولتوفي  أفضل فرص لجودة الحياة . 

ز
ي التعلم ف

ز
 وانجازهم األكاديىمي فحسب بل لزيادة استمرارهم ف

ز 9:  2007وتذكر عواطف أحمد ) ي باالهتمام من قبل الباحثي 
( أن تنمية مهارات التفكي  الناقد هو موضوع حطز

ي 
ز
ي يجب تدريب الطالب  ف

مختلف مجاالت المعرفة خاصة وأن التفكي  الناقد يعد من العمليات العقلية العليا الت 
 عىل مهاراتم. 

ي عرص المعلوماتية فقد انتقل اهتمام علماء النفس من دراسة الفرد الذكي 18:  2010ويرى أحمد عبادة )
ز
( أننا ف
ي تطوير المجتإىل دراسة الفرد الناقد والمبتكر وذلك لما ل

ز
ي تطوير أداء الفرد ف

ز
 مع. مهارات التفكي  الناقد من دور هام ف

 هذا الصدد يشي  فؤاد ابو حطب )
ز
ورة 109:  2001وف ( أن طرق مواجهة تحديات القرن القادم تستلزم بالرصز

ي تمك
ي أن تشتمل عىل النظرة الشاملة للتعليم الت 

بية ومفاهيم التعليم حيث ينبغز الطالب من  نتغيي  غايات الي 
تنمية التفكي  الناقد أو االبتكاري بدال من التعليم القائم عىل الحفظ واالستظهار واالعتماد عىل المعلم لذا فاالهتمام 
ي 
ية الوافية الت  وريا من أجل تلبية حاجة المجتمع من الموارد البرسر بتنمية مهارات التفكي  الناقد يعد أمرا حيويا وضز

 وتطوير المجتمع.  تستطيع تحمل المسئولية
ي حياة الطالب مرحلة هامة فمن خاللها 429:  2009وأشار صالح عبد العزيز )

( إىل أن الدراسة الجامعية تشكل فز
اتهم وتزداد معارفهم وتتوجم جهودهم لتحقيق أعىل مستوى من جودة الحياة الجامعية استعدادا لخوض  تنمو خي 

ز يعتقد الطالب الجام  حي 
ي عرسر غمار الحياة ، وفز

عيون أنهم متعلمون جيدون وبالنظر اىل سنوات الدراسة اإلثتز
ي مواصلة تعليمهم الجامغي إال أن معظمهم فز الواقع وفز الدراسة وأثناء 

ي التعليم العام ورغبتهم فز
ي أنهوها فز

الت 
وريا تدريب طالب التعليم العاىلي عىل كافة أن

اع التفكي  منها و االستذكار يحتاج لتعلم تلك المهارات لذلك أصبح ضز
 التفكي  الناقد واالبتكاري واالستدالىلي . 

ي تدريب الطالب عىل انواع 
ومن جملة ما سبق يتضح أن االهتمام بالتفكي  الناقد وتنمية مهاراتم هو نقطة البداية فز

ايدة لتنمية مهارات التفكي  الناقد ن ز
بوية الحديثة تعط أهمية مي  ي ظالتفكي  فإن أغلب االتجاهات الي 

را لفاعليتم فز
ز .  ي يحتاج إليها الطالب الجامعيي 

 تنمية القدرات العقلية العليا الت 
 

 مشكلة الدراسة: 
ي لتنمية مهارات التفكي  الناقد  ي ما مدى فاعلية برنامج تدريت 

ي التساؤل الرئيس اآلئ 
يمكن تحديد مشكلة الدراسة فز

ز مستوى جودة الحياة االكاديمية لدى  بية بجامعة القصيم وأثره عىل تحسي   طالبات كلية الي 
 ويتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وه : 

 متوسطي درجات طالبات المجموعة عىل التجريبية مقياس جودة الحياة 1
ز ( هل توجد فروق دالة إحصائيا بي 

نامج لصالح القياس البعدي ؟  األكاديمية قبل وبعد تطبيق الي 
 متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة التجريبية عىل مقياس جودة ( هل توجد ف2

ز روق دالة إحصائيا بي 
 الحياة االكاديمية بعد تطبيق أكي  برنامج لصالح المجموعة التجريبية . 

 متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية عىل مقياس جودة الحياة 3
ز ( هل توجد فروق دالة إحصائيا بي 

 البعدي والتتبغي . االكاديمية 
ز ي القياسي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي ذلك توجهات نظرية مختلفة وأصبح من الصعب االتفاق عىل 
ز
تعددت وتنوعت تعريفات التفكي  الناقد مؤكدة ف

ز كما أن  ي سياق معي 
ز
ة المصطلحات كما تطور مفهوم التفكي  الناقد ليصبح عملية محددة ف

تعريف عام نتيجة كير
 ة عقلية معرفية معقدة . التعريفات ركزت عىل االستدالل وان التفكي  الناقد عملي

ي البدائل والخيارات ودرجات النظر وصناعة الحكم الناقد . Grant (1990فقد عرفم 
ز
 ( بأنم التفكي  ف

ورة تشجيع وتعزيز عمليات المعرفة للسلوك Costa (1999أما كوستا   مع ضز
ً
 ذكيا
ً
( فيعتي  التفكي  الناقد سلوكا

 العقىلي . 
 م التوقف المؤقت عن األحكام المسبقة أو الشك الصخي . فقد عرفم بأن Deweyأما جون ديوي 

ز وآخرين  ي المناقشات Baillin,et. (2000  :295وقد عرفم بايلي 
ز
( هو عملية تقييم النتاج العقىلي المتمثل ف

ز واألدلة .  اهي   والحجج أو الي 
مان حيث اتفق كالهما ( وسيد عث1996ومن خالل التعريفات السابقة تتفق الباحثة مع تعريف فؤاد أبو حطب )

ي والتوقف عن األحكام المسبقة كما هو عملية تقييم للنتاج العقىلي للفرد 
أن  التفكي  الناقد هو عملية تقييم ذائ 

بأنواعم المختلفة والحساسية للموقف باالعتماد عىل المحكات المناسبة داخلية كانت أو خارجية كما يتضمن 
كيب والتقويم . التفكي  الناقد مستويات عليا من الت  فكي  وهي التحليل والي 

فيعرف التفكي  الناقد بأنم عملية عقلية معرفية معقدة ومركبة تتطلب أنشطة ومهارات  De Bonoأما دي بونو 
رارات التقييم ( وتهدف إىل إصدار أحكام واتخاذ ق-االستنباط  –معرفية متداخلة ومتفاعلة ومتكاملة هي ) االستقراء 

 وحل المشكالت . 
ي لم يتفق فيها علماء النفس عىل مفهوم واحد محدد فقد عرفم العلماء 

وترى الباحثة أن التفكي  من المفاهيم الت 
 بعدة طرق . 

 -نشأة التفكير الناقد: 
ي األسلوب العلىمي ووصف 1910ظهر التفكي  الناقد عىل يد الفيلسوف جون ديوي )

( حيث ربطة باالستقصاء فز
ز التحقق من األمر ،ثم استخدم جالسي  مفهوم التفكي  جون التفكي  الناقد بأنم  ي إصدار األحكام إىل حي 

ي فز
التأئز

ي تقصي الحقائق والمعلومات 
ي فهم التفكي  الناقد الذي يعتمد عىل التأمل فز

الناقد بشكل موسع وبصورة أكير ثراء فز
ي بناء وجهات الن

بويون فز ي العرص الحديث بدأ علماء النفس المعرفيون والي 
التفكي  الناقد ظر الحديثة المتعلقة بوفز

 الستثمار القدرات العقلية العليا . 
 

 خصائص المفكر الناقد: 
: 62،  2000حدد محمد طرخان )  ( عدة خصائص عىل النحو التاىل 

 ( القدرة عىل توجيم االسئلة وثيقة الصلة بالموضوعات . 1)
 ( القدرة عىل إصدار األحكام . 2)
اف بجوانب التق3) ي الفهم واالستيعاب . ( االعي 

 صي فز
 ( القدرة عىل اكتشاف حلول جديدة للمشكالت . 4)
 ( القدرة عىل تفحص المعلومات . 5)
 ( االعتماد عىل الحقائق واألدلة . 6)
 ( االستماع لألخرين . 7)
 ( القدرة عىل تقييم الذات وتعديل األراء . 8)
 ( اتخاذ القرارات السليمة . 9)

 -حدد عدة خصائص أخرى للمفكر الناقد هي عىل النحو التاىلي : ( فقد 2002أما فاشيون )
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( االنتباه لألدلة . 1)
ز وإدراك العالقات . 2) كي 

 ( القدرة عىل الي 
 ( االعتماد عىل المنطق . 3)
 ( القدرة عىل البحث عن المعلومات . 4)
 ( القدرة عىل التقييم . 5)
 ( وضوح األدلة والبيانات قيد  البحث . 6)

اف بنقص الفهم أو 2004ويصف أنيس ) ي هذا الصدد أن من أهم خصائص المفكر الناقد القدرة عىل االعي 
ز
( ف

ي تحديد معايي  ومحكات 
ز
المعلومات وامتالك االحساس بالفضول واالهتمام بطرح الحلول الجديدة والرغبة ف
جمع  الحياة والقدرة عىل واضحة والقدرة عىل تحليل األفكار والقدرة عىل المقارنة بالحقائق وتقييم الذات مدى

ي تدعم المعتقدات والقدرة عىل الوصول إىل 
المعلومات ذات العالقة بالموضوع واالهتمام بالبحث عن األدلة الت 

 استنتاجات جديدة واتساع دائرة االهتمامات والميول . 
 -( الخصائص األتية للمفكر الناقد: 2013ويضيف الريماوي )

 األفكار الجديدة . ( أن يكون متفتح الذهن نحو 1)
(2 . 

ً
ي أمر ال يعرف عنم شيئا

 ( أن ال يجادل فز
 ( أن يعرف مت  يحتاج إىل معلومات جديدة . 3)
ي يجب أن تكون حقيقية . 4)

ي قد تكون حقيقية والنتيجة الت 
ز النتيجة الت   ( أن يعرف الفرق بي 

ي المفردات . 5)
 ( أن يعرف أن لدى الناس أفكار مختلفة نحو معائز

ي تحليل األمور . ( أن يح6)
 اول تجنب األخطاء الشائعة فز

ء ال يفهمم . 7) ي
 ( أن يتسأل عن أي شر

ي . 8)
ي والتفكي  المنطف 

ز التفكي  العاطفز  ( أن يحاول الفصل بي 
 ( أن يحاول بناء مفرداتم وزيادتها باستمرار . 9)
 

 -المهارات األساسية للتفكير الناقد: 
اتيجيات االنفعالية وتتكون -لتفكير الناقد ه  البعد األول : ( عدة مهارات ل2014حدد صالح أبو جادو )  االسير

 -من: 
 ( التفكي  باستقاللية . 1)
ة الذاتية للفرد . 2)  ( تطوير البصي 
ي العقىلي . 3)

 ( ممارسة التحكم الذائ 
ي تتضمن المشاعر . 4)

 ( استكشاف األفكار الت 
 ( تطوير التواضع العقىلي . 5)
 ( تطوير الجرأة العقلية . 6)
 ( تطوير المثابرة العقلية . 7)
ي العمل . 8)

 ( تطوير الثقة فز
 :  
اتيجيات المعرفية:  -البعد الثان   -االسير

 ( صقل التعميمات . 1)
 ( مقارنة المواقف المتماثلة من خالل عملية التبرص . 2)
 ( تطوير وجهة نظر الشخص . 3)
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 الوعائ 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ُ
فّية". وت ز اليز
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( توضيح المعتقدات والقضايا . 4)
ي المفردات . 5)

 ( تحليل معائز
 ( تطوير معايي  التقويم . 6)
 ( تقييم مصداقية مصادر المعلومات . 7)
 ( التساؤل بعمق . 8)
 ( تحليل وتقييم الجداالت . 9)
 ( إيجاد الحلول وتقييمها . 10)
 ( تحليل األعمال والسياسات وتقييمها . 11)
 ( القراءة بشكل ناقد . 12)
 ( االستماع بشكل ناقد . 13)
 طي . ( ممارسة النقاش السقرا14)
 ( التعقل الذي يستند إىل الحوار . 15)

اتيجيات المعرفية  -البعد الثالث :  ة .  –االسير  المهارات الصغير
 ( مالحظة أوجم التشابم واالختالف المهمة . 1)
 ( القدرة عىل االستنتاج . 2)
 ( تقييم الحقائق . 3)
ي الموقف. 4)

 ( إدراك المتناقضات فز
 ( التفكي  بدقة. 5)
ز 6)  الحقائق ذات العالقة بالمهمة. ( تمي 
 

 ( اىل خطوات تعلم مهارات التفكير الناقد وه عىل النحو التاىل: 2008أشار إسماعيل ابراهيم )
 ( جمع الدراسات بالمعلومات المتصلة بموضوع الدراسة. 1)
 ( استعراض األراء المختلفة المتصلة بالموضوع. 2)
 الصحيح . ( مناقشة األراء لتحديد الصحيح وغي  3)
ز نواج القوة والضعف فز األراء. 4)  ( تميي 
 ( تقييم األراء بصورة موضوعية. 5)
هان وتقديم الحجج عىل صحة الرأي. 6)  ( الي 
 ( الرجوع اىل مزيد من المعلومات إذا استدغ األمر. 7)
 ( المالحظة الجيدة. 8)
ز المعلومات. 9)  ( القدرة عىل المقارنة بي 
ي 10)

  تم التوصل إليها. ( تنظيم المعلومات الت 
 :  مراحل التفكير

 ( دورة كاملة لمراحل التفكير وه عىل النحو التاىل: 2015حددت نايفة قطام  )
 ويختص بتحديد الهدف او المشكلة وجمع المعلومات.  ستعداد: اإل  -1
 ويبحث فز أنماط ويجرب األفكار.  التحليل:  -2
. وه القدرة الت  تقلع فيها المحاولة و  الحضانة:  -3  تسلم المشكلة اىل العقل الالواغي
ة االلهامات المرتبطة بلحظة اإلبداع.  الومضات:  -4  ه في 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ويشمل اختيار تقييم اإللهامات وتنفيذ الحلول .  التجريب:  -5
 أهمية تعليم الفكر الناقد: 

ة وه أنم يساعد الطالب عىل أن يكونوا 2017يرى عزمي جروان ) ز  ( أن للتفكي  الناقد أهمية كبي  ي مواقف إيجابيي 
ز
 ف

ي 
ز
ز وبذلك يستطيع الطالب أن يطبقوا بفاعلية مهارات التفكي  الناقد ف ز سلبيي  التعلم بدال من أن يكونوا متلقيي 
 خالل تعليم الطالب التفكي  الناقد يستطيعون أن يطرحوا أسئلة جيدة 

ز
دراساتهم األكاديمية ومشاكلهم اليومية وف

ي كما يتمكنوا 
ز
ي المجال المعرف

ز
ز اللغة والمنطق مما يؤدى اىل اتقان مهارات التحليل والنقد ف من إدراك العالقة بي 

ي واالستنباطي والتوصل اىل النتائج 
 القضايا  الحياتية ومن ثم القدرة عىل التفكي  االستقرائ 

ز
والتقييم والدفاع ف

ي دراستهم االكاديمية وبذلك يتمكن الطالب م
ز
ي تواجههم ف

ات العقلية ن القيام بالعمليالحقيقية للمشكالت الت 
كيب والتخطيط والتقويم وكلها مهارات تساعد الطالب عىل ارتفاع مستوى  العليا حيث يتمكن من التحليل والي 

 تحصيلهم الدراشي . 
وجملة العرض السابق ترى الباحثة أن التفكي  الناقد والتدريب عىل مهاراتم أمر حيوي وهام لدى طالب التعليم 

 قدراتهم ومستواهم األكاديىمي ومن ثم يستطيعوا أن يواجهوا مشكالت  الجامغي بهدف
ز مساعدتهم عىل تحسي 

وقضايا المجتمع بصورة سوية لذلك أهتمت الباحثة بعمل برنامج يسغ إىل التدريب عىل مهارات التفكي  الناقد 
عرض  السطور التالية اىلبهدف تنمية مستوى جودة الحياة األكاديمية لدى طالب الجامعة وتنتقل الباحثة فز 

 متغي  الدراسة اآلخر وهو جودة الحياة االكاديمية . 
 
 

 جودة الحياة االكاديمية: 
ز وتطوير يستند عىل  ي كم وحجم المعلومات أصبحت منظومة التعليم تحتاج اىل تحسي 

ي الهائل فز
مع التقدم التقتز

ي العرص الحاىلي 
 توجم قومي لدى المجتمع وهدف تسغ الدول اىلمخرجات التعليم فقد أصبحت جودة التعليم فز

ز فقد أهتمت الهيئة القومية للجودة  تحقيقم كما أن أهداف التعليم الجامغي تركز عىل جودة أفضل لحياة المتعلمي 
ات الجودة االكاديمية ووضعت معايي  لهذه الجودة .   واالعتماد بالمملكة العربية السعودية بمؤرسر

ة اىل فالعلم يشهد انفجارا مع ي اآلونة األخي 
رفيا متطورا باستمرار ال تستوعبم نظم التعلم لذا فإن الحاجة ماسة فز

 االهتمام بجودة الحياة وخاصة لدى طالب الجامعة . 
( أنم يتوجب عىل المؤسسات التعليمية تصميم برامج إعداد معلم عىل أسس ومعايي  2000ويرى مصطفز كامل )

 ودة . التمكن حت  االداء ومعايي  الج
أنم اذا لم تستطيع النظم والمؤسسات وحت  األرس أن تساعد عىل رفع مستوى  Glasser( 2001كما يشي  جالرس )

ورة تحقيق مستوى  ي التواصل معهم كما أكد عىل ضز
الجودة لدى األفراد الذين تقدم لهم الخدمات فإنها ستفشل فز
ي تمثل أحد مكونات الجودة الشامل

ز مع الجودة األكاديمية الت  ي عالج حاالت عدم توافق المتعلمي 
ة ألنها تفيد فز

 . ز ز مستوى جودة حياة كل من الطالب والمدرسي   المجتمع المدرشي وتحسي 
 تعريف جودة الحياة األكاديمية: 

ء مفيد 2014عرفها لفا محمد ) ي
ات والمهارات وتفاعل قدرتم واستعداداتم إلنتاج شر ( بأنها معرفة الطالب بالخي 

ي تطو 
ير حياتم وامتالكم لصفات وأنماط سلوكية تمكنم من التكيف مع بيئة التعليمية لتحقيق الجودة يساهم فز

ي مجال تخصصم . 
 الشاملة فز

وتعتي  جودة الحياة مفهوم شامل يضم كل جوانب الحياة كما يدركها الفرد فهو مفهوم يتسع ليشمل االشباع المادي 
التوافق النفسي للفرد عي  تحقيقم لذاتم وعىل ذلك فإن جودة  للحاجات األساسية واالشباع المعنوي الذى يحقق
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القت 
الحياة لها ظروف موضوعية ومكونات ذاتية ولهذا يعد مصطلح جودة الحياة من المفاهيم الحديثة الت 

ي العلوم الطبيعية واإلنسانية العادىلي )
ز
 ف
ً
ا  كبي 
ً
 ( . 2006اهتماما

 اىل صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة .  Titman, etial( 2000ويشي  تيتمان وأخرون )
أن مفهوم جودة الحياة يتغي  بتغيي  الزمن والحالة النفسية والمرحلة   Cummins( 2004كما يؤكد كيومينس )
 العمرية لإلنسان . 

( أن أسباب صعوبة صياغة تعريف محدد لجودة الحياة يرجع إىل حداثة المفهوم 2005كما يذكر عادل األشول )
 إدراك األشخاص لمستوى الخدمات المادية واالجتماعية الت  تقدم لهم مدى إشباعها و 

ز
ي التعبي  ف

ز
استخدامم ف

ي مجاالت الحياة وأن مفهوم جودة الحياة يتغي  بتغي  الزمن ويتغي  بحسب حالة الفرد 
ز
لحاجاتهم واستخدامم ف

ز عند اخالنفسية أو إىل تقدير الذات أو الرضا عن الحياة تحدده المتغي   تيار ات الثقافية واختالف توجهات الباحثي 
 جميع الثقافات وجودة الحياة االكاديمية جزء من جودة الحياة 

ز
ي يعتمدون عليها فيما تتفق عليم ف

ات الت  المؤرسر
 العامة للفرد . 

 سغ الطالب نحو تحقيق ذاتم من 1999ويشي  محرم ) -
ا خالل م( أن جودة الحياة األكاديمية مكونا أساسيا فز

 ينجزه وما يحققم من أهداف . 
ز توظيف إمكاناتم العقلية واإلبداعية وإثراء 2010ويشي  أهانجر ) ي حي 

( إىل أن جودة الحياة االكاديمية للطالب فز
وجدانم لتحقيق األهداف المنشودة وأن توافر الشخصية اإلنسانية القادرة عىل التفكي  والنقد البناء والقدرة عىل 

بداع مع الشعور بالمسئولية تعد من ركائز النمو االجتماغي والتعليىمي واالقتصادي وتحقيق التنمية التغيي  واإل 
 الشاملة . 

( أن هناك أرب  ع خطوات لزيادة تعزيز جودة الحياة االكاديمية لدى طالب الجامعة 2014ويرى لفا محمد )
 وهذه الخطوات ه: 

 ( المعرفة: 1)
ي 
ات والمهارات الت  ورة تقديم التغذية الراجعة والتعزيز وتعتز الخي  يكتسبها الطالب من خالل عملية التعليم وضز

ي توصلوا إليها األمر الذى يزيد من شعورهم بالرضا والذى لم تأثي   
المناسب للطلبة مما يشعرهم بقيمة النتائج الت 

ي تحقيق جودة الحياة االكاديمية بحيث يتناسب التعزيز مع الجهد المبذول و 
 ام التعليمية. درجة صعوبة المهكبي  فز

اعة: 2)  ( الي 
ي تؤدى اىل انتاج غي  مألوف ومفيد 

اعة تفاعل عدد من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية الت  تعتز الي 
ة فز منظومة الجودة  ز ي تقدم وتطور المعارف والمعلومات االكاديمية لدى الطالب فالطالب أصبح الركي 

يساهم فز
م الجودة بنمو قدرات الطالب من جميع الجوانب النفسية و المعرفية واالكاديمية واالجتماعية الشاملة حيث تهت
 والجسمية . 

 ( الشخصية: 3)
ي تحدد طريقة تكييف الطالب مع البيئة التعليمية واكتساب 

تعتز أنماط وصفات الطالب وأنماط سلوكم والت 
ات المتاحة وال شك أن شخصية الطالب هي الدافع األ  ساشي لبذل الجهد من أجل تحقيق الجودة فز حياتم الخي 

ي أن يتمتع المتعلم بالثقة بالنفس والقدرة عىل تحقيق التعليم والمثابرة االكاديمية ويعتمد كل 
االكاديمية لذا ينبغز

ذلك عىل شخصية الطالب ومدى كفاءتم فز مواجهة صعوبات ومعوقات العملية التعليمية فالشخصية ه المحفز 
 الطالب . لنجاح 

 ( الحكمة: 4)
وتعتز الحكمة جميع التدابي  الت  يقوم بها الطالب من أجل الوصول إىل جودة حياتم االكاديمية وإن إمتالك الطالب 
لدرجة من الرضا عن حياتهم االكاديمية والقدرة عىل إتخاذ قرارات مناسبة تؤهلهم لحياة أكاديمية أفضل وهناك 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اتخاذ قرارات سليمة نحو مستقبلهم بعض الطالب الذين يمتلكون ثرا 
ز
ء المصادر والمعلومات الت  تساعدهم ف

ز  ات السابقة لديهم وكل ذلك يشي  اىل مدى الحكمة لدى الطالب الجامعيي  بحيث يعكس القيم الذاتية والخي 
 وبذلك يتضح أن جودة الحياة االكاديمية تعتمد عىل الخطوات االرب  ع السابق ذكرها . 

الباحثة بدراسة جودة الحياة االكاديمية لدى طالب الجامعة وذلك لحداثة الموضوع وأنم موضوع لذلك أهتمت 
ز جودة التعليم بصورة شاملة فهو أساس نهضة المجتمع كما أهتمت  ز بهدف تحسي  ز المعرفيي  اهتمام الباحثي 

 المجتمع عليها تبتز المجتمعات
ز
عة هامة ف اب المؤهل بسواعد الشب الباحثة بمرحلة التعليم الجامغي ف  رسر

علميا ومهنيا خاصة وأن المرحلة الجامعية تتبلور فيها اتجاهات الطالب وميولهم المهنية والتعليمية لذا اهتمت 
 
ز
ز جودة الحياة االكاديمية للحصول عىل مؤهل أعىل وفرصة عمل أفضل ف الباحثة ببناء برنامج يسغ اىل تحسي 

ي  ومن خالل العرض السابق ترى الباحثة أن جودة الحياة االكاديمية مفهوم عرص يتسم برسعة التقدم التكنولوج 
ي إشباع حاجات الطالب باإلضافة أنم يرتبط بعوامل موضوعية يمكن قياسها 

ز
ات تؤثر ف يشي  اىل مجموعة متغي 

نبؤ باألداء لتمثل االمكانات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم كما أن جودة الحياة االكاديمية تساعد عىل ا
 السطور التالية تتناول 

ز عىل حل مشكالتهم واتخاذ القرار والتوجم نحو المستقبل وفز القيادي وتساعد المتعلمي 
ز وتنمية جودة الحياة االكاديمية لدى طالب الجامعة  ي تسغ اىل تحسي 

امج الت  ي تناولت الي 
الباحثة الدراسات الت 
 :  وه عىل النحو التاىلي

 
 -ابقة: الدراسات الس

 دراسات عربية وأجنبية تناولت برامج تنمية التفكي  الناقد 
هدفت الدراسة الكشف عن مدى  Mines , King , Hood , Wood( 2000دراسة مينس وكينج وهود وود ) -

ي تنمية قدرات ومهارات التفكي  الناقد وتكونت العينة من )
ز )100فاعلية التفكي  التأمىلي فز ( 20( طالب موزعي 

 و) طالب
ً
ي سنة التخرج و)40مبتدئا

ي الكلية طبق عليهم اختبار كورنل للتفكي  الناقد 40( طالب فز ( من خريخ 
بوية المتقدمة كانت  ي درجات المجموعات الثالث وأن درجات المستويات الي 

وأظهرت النتائج زيادة وتحسن فز
ي تنمية قدرات و  أعىل من المستويات المبكرة ومن ذلك اتضحت فعالية التدريب عىل التفكي  

مهارات التأمىلي فز
 التفكي  الناقد . 

  Kress( 2002دراسة كريس ) -
ز عىل سهولة اتخاذ  هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى فاعلية تعليم مهارات التفكي  الناقد للطالب الجامعي 

( طالبة من طالبات كلية الطفولة المبكرة وقد أظهرت النتائج 40القرارات التفكي  الناقد تكونت عينة الدراسة من )
ي عملية اتخاذ زيادة إدراك وغي الطالبات بمهارات التفكي  الناقد وزي

ادة استخدامهم ألسلوب المناقشة الصفية وفز
 القرارات باإلضافة إىل زيادة وغي الطالبات بهذه المهارات . 

 Gilber( 2008دراسة جيلي  ) -
( وأدائهم األكاديىمي بلغ 

ز ز )المتدربي  هدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية مهارات التفكي  الناقد لدى المعلمي 
ز مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة وتم 20سة )قوام عينة الدرا ( طالب وطالبة يتم تقسيمهم إىل مجموعتي 

ي األداء األكاديىمي ألفراد 20التدريب عىل مهارات التفكي  الناقد وتدريسها لمدة )
( ساعة وأظهرت النتائج تحسن فز

نامج وأن التدريب عىل مهارات التفكي  النا ي بعضالمجموعة التجريبية الذين تلقوا الي 
المواد مثل )  قد لم فعالية فز

ية ( .  ز  من اللغة اإلنجلي 
 العلوم والقراءة أكير

 , Davidson & Dunham( 2009دراسة ديفيدسون ودونهام ) -
ية  ز ي اللغة اإلنجلي 

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريب عىل التفكي  الناقد من خالل دراسة برنامج أكاديىمي مكثف فز
ي التفكي  الناقد وتكونت العينة من ) يتضمن بعض المهارات

 من طالب السنة الثانية 36األساسية فز
ً
( طلبا
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أحداهما ضابطة ال تتلف  أي تدريب واألخرى تجريبية  ز بإحدى الكليات تم تقسيم العينة إىل مجموعتي  المسجلي 
ي وأظهرت نتائج  ي والمنطق االستنتاج 

ي تطبق التدريبات عىل التفكي  االستقرائ 
ة وجود فروق جوهرية الدراسهي الت 

 ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية كما أشارت النتائج إىل مدى فاعلية التدريبات . 
 ( 2010دراسة إيزيس رضوان ) -

بية البيئية لتنمية التفكي  الناقد وقد تكونت عينة الدراسة من )
ي الي 
ز
ح ف ( 50هدفت دراستها معرفة دور برنامج مقي 

اتيجية المناقشة وتحليل التقارير واختبار كورنل للتفكي  الناقد للقياس طالب و 
طالبة وقد استخدمت الباحثة اسي 

ي اختبار التفكي  
ز
 القياس القبىلي والبعدي ف

ز  بي 
ً
القبىلي والبعدي وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا

ز درجات الطالب أفراد عينة الناقد لصالح القياس البعدي كما أشارت النتائج إىل م ي تحسي 
ز
نامج ف دى فاعلية الي 

 الدراسة . 
 ( 2009دراسة بهجات ) -

ي تنمية مهارات التفكي  الناقد لدى عينة من الطالب بلغ قوامها )
ز
( 60هدفت الدراسة الكشف عن دور اإلثراء ف

ز مجموع  بالصف الخامس قسموا إىل مجموعتي 
ً
ز دراسيا  من الطالب المتفوقي 

ً
 30ة تجريبية قوامها )طالبا

ً
( طالبا
تم تدريبهم عىل مدخل األنشطة اإلثرائية الذي صممم الباحث بناء عىل وحدة عن المغناطيسية والكهربائية المقررة 
ي أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة 

 للمدخل اإلثرائ 
ً
عىل التالميذ والمجموعة التجريبية تدربت وفقا

ي التقليدية وأسفرت نتائج 
ز المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فز  بي 

ً
الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا

 إختبار التفكي  الناقد لصالح المجموعة التجريبية . 
ودر ) -  Schroeder(  2011دراسة رسر

ز التفكي  الناقد لدى طالب المرحلة الجامعية وتكونت عينة ا دراسة لهدفت الدراسة إىل التعرف عىل إمكانية تحسي 
 لمهارات التفكي  الناقد وقد تم 97من )

ً
ي علم النفس تم تصميمم وفقا

( طالب وطالبة درسوا مقرر بعنوان مقدمة فز
ز أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية وقد إستخدمت الدراسة اختبار واطسون وجليرس  تقسيم العينة إىل مجموعتي 

ي لتعليم مهارات التفكي  الناقد والمادة الدراسية لدى طال للتفكي  الناقد وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجا ب ئ 
 المجموعة التجريبية مقارنة بطالب المجموعة الضابطة . 

 (2013دراسة الصاوي ) -
ح عىل بعض مهارات التفكي  الناقد لدى عينة من تالميذ 

ي مقي  هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر برنامج تدريت 
ي وتكونت عينة الدراسة من )المرحلة االبتدائية تالميذ 

( تلميذ وتلميذة تم تقسيمهم 64الصف الخامس االبتدائ 
ز ضابطة وأخرى تجريبية قوام كل عينة ) نامج من عدد من 32إىل مجموعتي  ( تلميذ وتلميذة وقد تكون الي 

 العمليات المعرفية والميتامعرفية لتعلم المهارات وتضمنت مهارات التفكي  
كيب والتحليل والتقويم واالستنتاج ( وتوصلت نتائج الدراسة إىل مدى  ) التحليل والتفسي   والدقة والفحص والي 

ي تنمية مهارات التفكي  الناقد لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة. 
نامج فز  فاعلية الي 

 , Johnson( 2014دراسة جونسون ) -
ي المرحلة الثانوية  Cortورت هدفت الدراسة فحص أثر برنامج الك

 المستوى الدراشي لدى الطالب فز
ز عىل تحسي 

ز ضابطة )15طبقت الدراسة عىل عينة قوامها )  قسموا إىل مجموعتي 
ً
( وتم تدريب 8( وتجريبية )7( طالبا

تائج ( ساعات وأظهرت الن10( دروس من برنامج الكورت لتنمية التفكي  الناقد خالل )5المجموعة التجريبية عىل )
 المستوى الدراشي للطالب أفراد المجموعة التجريبية عن أفراد المجموعة 

ز ي تحسي 
نامج الكورت فز ي لي  األثر اإليجائ 

 الضابطة . 
- ( ي  (2007دراسة خالد العتيت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز مستوى التحصيل  ي تنمية مهارات التفكي  الناقد وتحسي 
ز
هدفت الدراسة معرفة أثر إستخدام برنامج الكورت ف

 من طالب الصف األول 40عينة من طالب المرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسة من )الدراشي لدى 
ً
( طالبا

ي وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة 
 
ف الثانوي وإستخدم الباحث مقياس مهارات التفكي  الناقد إعداد الرسر

ي مهارات التفكي  النا
ز
ز المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ف  بي 

ً
ريبية كما  قد لصالح المجموعة التجإحصائيا

ي مستوى التحصيل 
ز
ز الضابطة والتجريبية ف ز المجموعتي  كشفت النتائج عن عدم وجود فروق إحصائية بي 

 .  الدراشي
  Chiodo & Tsai( 2019دراسة تشيبو وتساي ) -

ي مدارسهم الثانوية بتايوان وقد تكونت عينة 
ز
هدفت الدراسة إىل قياس مدى تعلم الطالب لمهارات التفكي  الناقد ف

من الطالب  %69( طالب تم تطبيق مقياس التفكي  الناقد عليهم وقد أظهرت النتائج أن نسبة 26الدراسة من )
ي تايوان ؛ وأن 

ز
ي تحقيق من الذين  %31لم يتعلموا مهارات التفكي  ف

ز
وا بمهارات تفكي  جيدة ساعدتهم ف ز تعلموها تمي 

ز مقارنة بأقرانهم الذين لم يتعلموا مهارات التفكي  الناقد .   مستوى دراشي متمي 
كما أظهرت النتائج أن تعلم المهارات من خالل الحياة اليومية والوسط المحيط واألصدقاء واألهل وصفوف 

ز لمهارات التفكي  الناقد وإمكانية الدراسة أو من خالل القراءة مما يعتز  ز المكتسبي   زيادة عدد الطالب التايوانيي 
ي التعلم ومن ذلك ظهرت أهمية التدريب واكتساب مهارات  التفكي  الناقد 

تأثي  هذه المهارات عىل قدراتهم فز
ي المرحلة الجامعية . 

ي جميع المراحل وخاصة فز
 للطالب فز

 تعقيب عىل الدراسات السابقة : 
ز المستوى الدراش للطالب ات -  تحسي 

فقت الدراسات السابقة عىل مدى فاعلية برامج التفكي  الناقد فز
 ومساعدتهم عىل إتخاذ القرار وعىل مواجهة مشكالت الحياة . 

ورة  - أجريت معظم الدراسات عىل مختلف مراحل التعليم ولكن الغالبية العظىم كانت لمرحلة الجامعة نظرا لرصز
عىل مهارات التفكي  الناقد لما لم من فائدة فز رفع مستوى الطالب وبإعدادهم للمستقبل بصورة تدريب الطالب 

 تدل عىل كفاءتهم الدراسية والمهنية . 
اتفقت معظم الدراسات عىل فاعلية برامج تنمية التفكي  الناقد عىل تحسن مستوى الدراشي للطالب ماعدا  -

ي )  ( . 2007دراسة خالد العتيت 
عانت الباحثة  بالدراسات السابقة فز تحديد منهج الدراسة وأدوات الدراسة الحالية وفز صياغة فروض كما است  -

 الدراسة . 
ات  - ومن خالل اإلطالع عىل الدراسات السابقة العربية واألجنبية الحظت الباحثة أنم ال توجد دراسة تناولت متغي 

 دراستها الحالية فز حدود علم الباحثة . 
 الدراسة : فروض 

 متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية عىل 1)
ز ( توجد فروق دالة إحصائيا بي 

نامج لصالح القياس البعدي .   مقياس جودة الحياة األكاديمية بعد تطبيق الي 
 متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجم2)

ز ىل وعة التجريبية ع( توجد فروق دالة إحصائيا بي 
نامج لصالح المجموعة التجريبية .   مقياس جودة الحياة االكاديمية بعد تطبيق الي 

 متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية عىل مقياس جودة الحياة 3)
ز ( ال توجد فروق دالة إحصائيا بي 

 البعدي والتتبغي . 
ز ي القياسيي 

 االكاديمية فز
 إجراءات الدراسة: 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ذا المجموعة التجريبية والضابطة مستخدمة القياس القبىلي والبعدي     اعتمدت الدراسة عىل المنهج التجريت 
ات الدراسة .  ي متغي 

ز
ات الدراسة وهو أنسب المناهج للتحكم ف  والتتبغي لمتغي 

 عينة الدراسة: ثانيا: 
بية بجامعة القصيم وتم تقسيم ( طالبة من طالبات قسم رياض األ 60تكونت عينة الدراسة من ) ي كلية الي 

ز
طفال ف

ز هما:   العينة اىل مجموعتي 
نامج . 30مجموعة تجريبية وقوامها ) -1  الي 

 ( طالبة تتلف 
 ( طالبة ال تتعرض ألى تدريب . 30مجموعة ضابطة وقوامها ) -2

 أدوات الدراسة: ثالثا: 
 اشتملت الدراسة عىل األدوات التالية: 

ي )    الحياة األكاديمية( مقياس جودة 1)  (2014إعداد/ لفا العتيت 
ي لتنمية مهارات التفكي  2) نامج التدريت   إعداد/ الباحثة   ( الي 
 الناقد.  
 
 وصف مقياس جودة الحياة االكاديمية:  -

ي 9( مفرده وتتكون من أربعة أبعاد البعد األول : المعرفة ويتكون من )36يتكون المقياس من )
( عبارات والبعد الثائز

اعة ويتكون من ) ( عبارات والبعد الرابع الحكمة ويتكون من 9( عبارات والبعد الثالث الشخصية ويتكون من )8الي 
ي )دا12)

درجتان( وأبدا )درجة( فتصبح الدرجة  2درجات( أحيانا ) 3ئما ( عبارة ويوضع أمام كل عبارة تقدير ثالئر
ي يحصل عليها المفحوص وه )

 هي )108القصوى الت 
( 36( درجة دليل جودة الحياة االكاديمية والدرجة األدئز

ي الحياة األكاديمية . 
 درجة وتدل عىل انخفاض مستوى الجودة فز

ية للمقياس:   الخصائص السيكومير
 أ( صدق المقياس: 

ز اساتذة علم النفس والقياس والتقويم وذلك  ز قام معد المقياس بعرضم عىل السادة المحكمي  صدق المحكمي 
سون لكل مفردة  للتأكد من مدى مناسبة المقياس لما وضعم لم ثم تم حساب الصدق باالتساق الداخىلي بمعادلة بي 

ي البعد وقد كانت دالة عند مستوى . 
وقد اكتفت الباحثة بحساب الصدق خاصة  01مع المجموع الكىل للمفردات فز

ي البيئة السعودية . 
 أن المقياس تم تقنينم فز
 ب( ثبات المقياس: 

.( للمقياس ككل وه نسبة جيدة يمكن الوثوق 69تم حساب الثبات بمعادلة الفا كرونباخ وبلغت قيمة معامل الفا )

 خالل المعد وذلك لحداثة المقياس وأنم تم بها واالعتماد عليها وقد اكتفت الباحثة بحساب ثبات المقياس من
ي البيئة السعودية وعىل طالب التعليم الجامغي . 

 إعداده وتقنينم فز
ي لتنمية مهارات التفكي  الناقد:  نامج التدريت   الي 

نامج هو التفكي   ي قائم عىل مهارات التفكي  الناقد وقد كان األساس النظري للي   قامت الباحثة بإعداد برنامج تدريت 
ا تفاعليا ويتكون من عدة مهارات معرفية متفاعلة  DeBonoالناقد عند دى بونو  والذى يعتي  التفكي  تفكي 

 ومتكاملة ومتداخلة تتطلب التدريب عليها . 
نامج:  -  أهداف الي 

 :  
نامج التدريب   إىل اآلنر  هدف الي 

كيب ا –( تدريب الطالبات عىل مهارات التفكي  الناقد وه مهارة )التحليل 1) ستقراء التقويم اال  –االستنباط  –لي 
 اتخاذ القرار(.  –استخدام قواعد المنطق  –حل المشكالت المعقدة  –
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز جودة الحياة الجامعية . 2) ي تحسي 
ز
نامج ف  ( الكشف عن مدى فاعلية الي 

نامج:   مصادر الي 
نامج عىل المصادر األتية:    إعداد الي 

 
 اعتمدت الباحثة ف

 DeBonoاإلطار النظري لدراسات دى بونو  -1
ي تناولت بناء برامج لتنمية مهارات التفكي  الناقد.  -2

 االطالع عىل الدراسات السابقة العربية واالجنبية الت 
ي للتفكي  الناقد ومهاراتم .  -3 اث السيكولوج 

 الي 
نامج:  -  التخطيط للي 

نامج تحديد المحتوى ال نامج وتحديد المدى الزمتز وقد بلاشتملت عملية التخطيط للي  ي العمىلي للي 
غ تطبيف 

ة زمنية تقرب من  نامج في  دقيقة( جلسة  45جلسة مدة كل جلسة ) 17أسبوعا حيث بلغ عدد الجلسات  17الي 
نامج ومواعيده وعدد جلساتم ثم ) ح خطة الي  ( جلسة لعرض مهارات التفكي  15أولية للتطبيق القياش القبىل ورسر

نامج جلسة رقم )الناقد ثم  ( للقياس التتبغ الهدف 17جلسة ختامية للقياس البعدى وبعد مرور شهر من إنتهاء الي 
نامج بعد االنتهاء منم والكشف عن مدى استمرارية الفاعلية .   منها قياس مدى فاعلية الي 

نامج:  -  أنشطة الي 
نامج عىل عدة أنشطة ه عىل النحو التاىل:   إعتمد الي 

 التقارير عن أهدافهم وأولوياتهم .  كتابة بعض  -1
لية كتطبيق عمىل  لبعض المهارات .  -2 ز  التكليف ببعض الواجبات الميز
 إعداد خطط لبعض الوحدات الدراسية .  -3
 كتابة بعض القضايا االجتماعية من حيث )األسباب وطرق العالج(.   -4
 عرض مواقف حياتية واالهتمام بعرض التفاصيل بدقة .  -5
 إعداد بعض التقارير العلمية  -6
 إعداد جداول مقارنات -7
 إعداد رسوم توضيحية لبعض المشكالت الدراسية .  -8
 إعداد قوائم بالمهارات -9
 طرح بعض المشكالت مع بدائل الحلول .  -10
 كتابة تقارير باألهداف القريبة المدى والبعيدة المدى.   -11
 والمناقشة.  إعتمدت الباحثة عىل إسلوب الحوار  -12
ي النشط.  -13

نامج عىل التعلم التعاوئز  اعتمد الي 
 التدريب عىل تحديد األولويات وكيفية المراقبة الذاتية.  -14
 التدريب عىل التخطيط وإدارة الوقت .  -15
16-  . ز ز ومتفاعلي  ز متنافسيي   بعض الجلسات عىل تقسيم أفراد المجموعة اىل فريقي 

نامج فز  إعتمد الي 
ز جميع الطالبات . اهتمت  -17  الباحثة بأن يسود جو من المرح والتفاعل بي 

 األساليب االحصائية المستخدمة بالدراسة: 
 إعتمدت الباحثة عىل عدة أساليب إحصائية ه عىل النحو التاىل: 

 ( حساب المتوسطات . 1)
 ( حساب االنحرافات المعيارية. 2)
ز المجموعات. 3)  ( حساب قيمة )ت( لداللة الفروق بي 

 ( االصدار الرابع عرسر . spssوجميع السلبيات قد اجريت باستخدام برنامج )
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 :
ر
 الفرض االول وينص عىل األن

ز متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية عىل مقياس جودة الحياة االكاديمية  - توجد فروق دالة إحصائيا بي 
نامج لصالح القيا  س البعدى . قبل وبعد تطبيق الي 

 وللتحقق من صحة الفرض تم حساب قيمة )ت( والجدول التاىل يوضح ذلك . 
 

 (1جدول )
ز متوسط درجات  قيمة )ت( الداللة الفروق بي 

ز القبىل والبعدى  القياسي 
ز
 أفراد المجموعة التجريبية ف

االنحراف  المتوسط ن التطبيق المتغي  
 المعيارى

 مستوى الداللة قيمة )ت(

الحياة جودة 
 االكاديمية

  8.72 77.46 30 القبىل تجريبية
6.21 

 دال عند 
 12.17 104.13 104.13 البعدى تجريبية 0.01مستوى 

ز متوسط درجات الطالبات 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1يتضح من الجدول ) ( بي 
ز القبىل والبعدى عىل مقياس جودة الحياة األكاديمية لصالح القياس البعدي   القياسي 

بالمجموعة التجريبية فز
ي مستوى جودة الحياة األكادي

ي القياس البعدي بعد تحيث يتضح من الجدول أنم يوجد تحسن كبي  فز
طبيق مية فز

ي تحسن 
ي مما ساعد فز نامج التدريت  مهارات التفكي  الناقد وتدريب الطالبات بالمجموعة التجريبية عىل جلسات الي 

ي وبذلك نتحقق من صحة الفرض األول  نامج التدريت  مستوى جودة الحياة األكاديمية مما يشي  إىل فاعلية الي 
ت )بالدراسة ، وتتفق نتيجة ه ، ودراسة جونسون  Gilbert( 2008ذا الفرض مع نتائج دراسة كل من جليي 

(2014 )Johnson ( ي ( حيث أشارت نتائج دراستهم إىل مدى فاعلية برامج التدريب 2007، ودراسة خالد العتيت 
 وتنمية مستوى التحصيل واألداء األكاديىمي وقد أعتمدت الدراسات الساب

ز ي تحسي 
ة عىل قعىل التفكي  الناقد فز

كيب ، مهارة التقويم ، مهارة  تدريب الطالبات عىل بعض مهارات التفكي  الناقد منها ) مهارة التحليل ، مهارة الي 
ي  ي برنامجها التدريت 

التأمل ، مهارة االستنباط ، مهارة االستقراء ، مهارة حل المشكالت ( وقد أعتمدت الباحثة فز
ىلي كفنية تساعد عىل إتقان عىل كل المهارات السابقة مع أسلوب المنا

ز قشة والحوار بالجلسات والواجب الميز
 المهارات مع خالل التطبيق العمىلي للمهارة . 

 :  
  وينص عىل اآلنر

 -الفرض الثان 
 متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية عىل مقياس  -

ز  بي 
ً
توجد فروق دالة إحصائيا
نامج لصالح المجموعة التجريبية وللتحقق من صحة الفرض تم حساب جودة الحياة األكاديمية  بعد تطبيق الي 

 قيمة )ت( والجدول التاىلي يوضح ذلك . 
 ( يوضح2جدول )

 متوسطي درجات أفراد
ز  قيمة )ت( لداللة الفروق بي 

نامج  المجموعة الضابطة والتجريبية بعد تطبيق الي 

االنحراف  المتوسط ن التطبيق المتغي  
 ريالمعيا

 مستوى الداللة قيمة )ت(

جودة الحياة 
 االكاديمية

  9.52 79.08 30 البعدي ضابطة
6.64 

 دال عند 
 12.17 104.13 30 البعدي تجريبية  0.01مستوى 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 متوسطي درجات الطالبات عىل مقياس جودة الحياة 2يتضح من الجدول )
ز ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

 من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية بعد 
ً
ي القياس البعدي لكال

ز
األكاديمية ف

نامج وبالكشف عن داللتها وجد أنها دالة عند مستوى ) ي 0.01تطبق الي 
ز
ي ف نامج التدريت  ( مما يدل عىل فاعلية الي 
تنمية مهارات التفكي  الناقد قد أدى إىل تحسن مستوى جودة الحياة األكاديمية لدى طالب المجموعة التجريبية 
نامج أما المجموعة الضابطة فلم تتعرض ألي معالجة أو تدريب لذلك فإن مستوى جودة الحياة  الذين تلقوا الي 

ي من الدراسة .  األكاديمية
 لديهن لم يتغي  مما يؤكد صحة الفرض الثائز

 :  
ر
  -الفرض الثالث وينص عىل اآلن

 متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية عىل مقياس جودة الحياة األكاديمية  -
ز  بي 
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا
 البعدي والتبغي . 

ز ي القياسي 
ز
 ف

 ( والجدول التاىلي يوضح ذلك . وللتحقق من صحة الفرض تم حساب قيمة )ت
 ( يوضح3جدول )

 متوسطي درجات
ز  قيمة )ت( لداللة الفروق بي 

 البعدي والتبغي 
ز ي القياسي 

 المجموعة التجريبية فز
 عىل مقياس جودة الحياة األكاديمية

االنحراف  المتوسط ن التطبيق المتغي  
 المعيارى

 مستوى الداللة قيمة )ت(

جودة الحياة 
 االكاديمية

البعدي 
للمجموعة 
 التجريبية

30 104.13 12.17  
 

0.73 

 دال عند 
 0.01مستوى 

التبغي للمجموعة 
 التجريبية

30 103.96 12.86 

 متوسطي درجات الطالبات عىل مقياس جودة 3يتضح من الجدول )
ز ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي رفع 
نامج فز  البعدي والتبغي مما يشي  إىل مدى فاعلية الي 

ز األكاديمية ألفراد المجموعة التجريبية من القياسي 
نامج  ز مستوى جودة الحياة األكاديمية حت  بعد إنتهاء الي  ي قدره شهر من إنتهاء التدريب عوتحسي 

ىل بمدى زمتز
ي لمهارات التفكي   نامج التدريت  نامج ويؤكد ذلك صحة الفرض الثالث من الدراسة وبذلك تتأكد من فاعلية الي  الي 
ز   من القياسي 

ً
ي كال
ز مستوى جودة الحياة األكاديمية لدى طالبات المجموعة التجريبية فز ي تحسي 

الناقد وأثره فز
 بغي . البعدي والت

حة:    -التوصيات المقير
 :   ضوء نتائج الدراسة تم صياغة عدة توصيات ه  عىل النحو التاىل 

 
 -ف
ورة تدريب طالبات الجامعة عىل مهارات التفكي  الناقد .  -1  ضز
ي حياة  -2

 ألهميتها فز
ً
ز مستوى جودة الحياة الجامعية واألكاديمية نظرا عقد ندوات وورش عمل عن أهمية تحسي 

 امعة . طالب الج
ورة تقديم برامج تدريبية بصورة شيقة وجذابة تجعل الطالب يقبلون عليها دون تردد مع تكليفهم ببعض  -3 ضز

ي تسغ إىل رفع مستوى القدرات العقلية والمعرفية لدى طالب الجامعة . 
 األنشطة والمهارات الت 

( .  –لناقد تدريب طالب الجامعة عىل مهارات التفكي  العليا ومنها ) التفكي  ا -4 االبداغي  التفكي 
ورة تدريب طالب الجامعة عىل برنامج الكورت  -5  من خالل بعض المقررات الدراسية .    Cortضز
ي إعدادهم لسوق العمل .  -6

ورة ممارسة طالب الجامعة لمهارات ما وراء المعرفة لما لها من دور هام فز  ضز



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – الحادي عشر المجلد 

 
 م2021 – كانون األول   – 15                                                         (  -  61 45) ص:  رابعالبحث ال – الثان

 

60 
يدة        بية بجامعة القص   كاديمية لدى طالبات اإل مدى فاعلية برنامج تدريب   لتنمية مهارات التفكير الناقد وأثره عىل تحسير  مستوى جودة الحياة                   الشر  يمكلية الير

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات عن مهارات  -7 ي مواقف تدريبية وتمثيل لألدوار حت  تتمكن إجراء المزيد من الدورات والمحاضز
ز
التفكي  الناقد ف

 الطالبات من ممارسة جميع مهارات التفكي  العليا أثناء الدراسة األكاديمية . 
 : المراجع

ة . 2000طرخان ،محمد )  ( . التفكي  الناقد ، األردن ، دار المسي 
 القاهرة ، مكتبة األنجلو المرصية . ،  5( . القدرات العقلية ، ط 2001أبو حطب، فؤاد )

(. التنبؤ بالنجاح الصفز االبتكارى بحوث ودراسات المؤتمر الثائز لقسم علم النفس 2004عبد الوهاب ،أنيس )
بية .  بوى ، المنصورة ، كلية الي   الي 

بية ، ج2006العادىل ،محمد )  امعة األردن. ( . جودة الحياة االكاديمية لدى طالب الجامعة ؟، مجلة كلية الي 
 برامج( ، الرياض ، مكتبة الرشد .  –( . التفكي  الناقد )مفاهيم 2007احمد، عواطف )
 ( .التفكي  الناقد ، أسسم وتطبيقاتم القاهرة ، مكتبة االنجلو المرصية . 2008ابراهيم ،إسماعيل )
 علم النفس ، القاهرة ، مكتبة اال 2009عبد العزيز، صالح )

ز
 نجلو المرصية( . إتجاهات معاضة ف

بية وعلم النفس ، العدد االول ، المجلد )2010عبادة، أحمد )  الي 
( 4( . قدرات التفكي  االبتكارى ، مجلة البحث فز

بية .   ، جامعة المنيا ، كلية الي 
 ( . القدرات العقلية ، القاهرة ، مكتبة النهضة المرصية . 2013الريماوى، محمد )
وق للنرسر والتوزي    ع . ( . مهار 2014ابو جادو، صالح )  ات التفكي  ، عمان ، دار الرسر
، لفا ) ي  ( . مقياس جودة الحياة االكاديمية لطالب الجامعة ، القاهرة ن مجلة القراءة والمعرفة. 2014العتيت 
وق المرصية2015قطام، نايفة )  (. سيكولوجية التعلم الصفز ، عمان ، دار الرسر
ز ، دار الكتاب الجامغ . 1ط( . تعليم التفكي  ،2017جروان ،عزم )  ، العي 
 ( . برامج إعداد المعلم ، القاهرة ، مكتبة النهضة المرصية . 2000كامل ،مصطفز )
بية ، جامعة المنصورة 2005األشول ،عادل )  ( . إتجاهات معاضة فز علم النفس ، مجلة كلية الي 
، محرم )  ضة المرصية . ( . بحوث فز علم النفس ، القاهرة ، مكتبة النه1994لطفز
بية ، جامعة الزقازيق. 1999ردادى، حسن )  ( . المعتقدات المعرفية وعالقتها بالتحصيل الدراش ، مجلة كلية الي 
بية البيئة لتنمية التفكي  الناقد لدى طالب الجامعة ، رسالة ماجستي  2010رضوان، إيزيس )

ح فز الي  ( . برنامج مقي 
بية جامعة المنيا .   ، كلية الي 

بية ، جامعة البلقاء ، األردن. 2009محمد ،بهجات )  تنمية التفكي  الناقد ، مجلة كلية الي 
 ( . دور االثراء فز

ز ) ح لتنمية بعض مهارات التفكي  الناقد لدى المرحلة االبتدائية 2013الصاوى ،حسي 
ي مقي  ( . أثر برنامج تدريت 
بية ؟، تالميذ جامعة الزقاز   يق . رسالة ماجستي  ، كلية الي 

ي ،خالد ) ي تنمية مهارات التفكي  الناقد لطالب المرحلة الثانوية ، 2007العتيت 
( . أثر استخدام برنامج الكورت فز

 رسالة دكتوراه جامعة الملك سعود بالرياض . 
( .تعليم التفكي  ، ترجمة ، عادل عبد الكريم وإياد أحمد وتوفيق العمرى ، الكويت ، مؤسسة 1989دى، بونو )
 للتقدم العلىم .  الكويت
 المراجع األجنبية: ثانيا: 

Grant, T.G.E (1990) : Teaching critical thinking first published (Edition), New you K,wesport connectict 

London : praeger. 

Costa, A (1999) : Training in Metacognition : 

An Application To industry : Linesc of thinking. 

Baillnl,s (2000) : Common misconceptions of Critical thinking tournal of curriculum syudies, Vol (31) 

Ahangrz (2010) ; 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – الحادي عشر المجلد 

 
 م2021 – كانون األول   – 15                                                         (  -  61 45) ص:  رابعالبحث ال – الثان

 

61 
يدة        بية بجامعة القص   كاديمية لدى طالبات اإل مدى فاعلية برنامج تدريب   لتنمية مهارات التفكير الناقد وأثره عىل تحسير  مستوى جودة الحياة                   الشر  يمكلية الير

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

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 لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة 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
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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