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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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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 ) دراسة حالة دولة ليبيا(
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 مستخلص الدراسة 

ي ليبيا عىلي خلق جو من التوتر حيث الزال الرصاع يتطور 
ي عدم إدارة األزمة فز

تمثلت مشكلة الدراسة فز
واستمراره اثر بشكل كبي  عىلي دول اإلقليم لذلك برزت مشكلة  اليوم تلو اآلخر وتزداد المخاطر عىلي الدولة 

 عىلي دولة 
ز كي 

ي تقود لإلجابة عىلي السؤال الرئيسي التاىلي :ما أثر إدارة األزمات عىلي األمن اإلقليىمي بالي 
الدراسة والت 

ات ليبيا  وقد انبثق منه ما هو مفهوم إدارة األزمة وماهي متطلباتها و ماهو مفهوم  األمن اإلقلي  ىمي  ،ما أثر المتغي 
ي ليبيا عىلي األمن اإلقليىمي  . 

 اإلجتماعية فز
ي ليبيا واألمن اإلقليىمي وتفرعت  

ز أدارة األزمة  فز ي أنه توجد عالقة بي 
فقد دارت فرضية الدراسة الرئيسية فز

 . ي ليبيا واألمن اإلقليىمي
ات السياسية فز ز المتغي  هنالك عالقة  من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية :هنالك عالقة بي 

 . ي ليبيا واألمن اإلقليىمي
ات االقتصادية فز ز المتغي  . هنالك عالقة بي  ي ليبيا واألمن اإلقليىمي

ات األمنية فز ز المتغي  بي 
ي ليبيا واألمن اإلقليىمي 

ات االجتماعية فز ز المتغي   هنالك عالقة بي 
ي لدارسة الحالة والمنهج التا

ي لتتبع الدراسات السابقة  لتحقيق أغراض الدراسة تم إتباع المنهج الوصفز
ريخز

ي إلثبات صحة الفروض والمنهج اإلستنباطي ليوضح فروق الوقت. 
توصلت الدراسة إىل جملة والمنهج االستقرائ 
ا فقد وحسب، العسكریة بالقدرات الدولة حمایة يرادف یعد لم األمن -من النتائج أهمها : 

َّ
 الحالة خالل من تبین

 غ اللیبیة
ّ
 واألهم الواعدة المستدامة التنمیة وخطط المتكافئة، االقتصادیة والفرص االجتماعیة، العدالة ابيأن

ي  األزمة فتیل إشعال سّهل دولة المؤسسات، غیاب
 الداخلیة البیئة ولیدة لیست األمنیة التهدیدات،و لیبیا  فز

ز  الدراسة خالل فمن فحسب،   لنا تبي 
ّ
ي مهم البعد أن ي  الخارج 

 التدخالت عي   وتمدیدها األزمة  بواعث تغذیة فز
ي  الخارجیة،

ّ  الت  عي 
ُ
 محل البلد واستقرار أمن مصلحة حساب عىل المتدخلة ولو الدول مصالح تنافس عن ت

عي    المتوسط شمال دول  إىل آثارها بلغت بل يىمي اإلقل جوارها حدود یتعدى اللیبیة األزمة خطر،و األزمة
عیة غي   الهجرة موجات الدول.وبناء عىل ذلك  قدمت الدراسة عدد من التوصيات  تلك عىل وآثارها الرسر
ورة أهمها:  ي  اللیبیة األزمة مع التعامل ضز

 الحرص،و الشاملة والتنمیة األمن مقاربة تتبتز  إقلیمیة مبادرات إطار فز
 األزمة یعّمق  العسكري الذي التدخل فخ عن أمكن ما واالبتعاد السلمیة التسویة عي   اللیبیة األزمة حل عىل

ورةو اللیبیة.  ي  الملف متابعة ضز ي  حت   اللیت 
وتكثیف  والتعاون التنسیق  قصد سیاسي  التفاق الوصول حال فز

 البلد.  هذا الديمقراطي  التحول وبعث اللیبیة الدولة بناء إلعادة الجهود
 

Abstract 

 The problem of studying the lack of management of the crisis in Libya was to 

create an atmosphere of tension as the conflict continues to develop day after day and the 

risks to the state and its impact on the countries of the region have increased significantly, 

so the study problem emerged leading to answer the following main question: What is 

the impact of crisis management on security and the regional concept of regional security. 

What is the impact of social changes in Libya on regional security? The main hypothesis 

of the study is that there is a relationship between crisis management in Libya and 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

regional security. The following hypotheses are derived from this hypothesis: There is a 

relationship between political variables in Libya and regional security. There is a 

relationship between security variables in Libya and regional security. There is a 

relationship between economic variables in Libya and regional security. There is a 

relationship between social variables in Libya and regional security 

 To achieve the purposes of the study, the descriptive approach to the case study, 

the historical approach to tracking the previous studies, and the inductive method for the 

validation of hypotheses and the deductive approach were used to explain the differences 

in time. The study reached a number of results, the most important of which are: In the 

Libyan case, we have found that the absence of social justice, equal economic 

opportunities, promising sustainable development plans and, most importantly, the 

absence of a state of institutions has facilitated the crisis in Libya. The security dimension 

is not only conducive to the internal environment. The study shows that the external 

dimension is important in feeding the crisis and its spread through external interventions, 

which reflect the competing interests of the intervening countries, even at the expense of 

the country's security and stability interests. The threat of the Libyan crisis extends 

beyond the borders of its regional neighbors, but its effects have reached the countries of 

the North of the Mediterranean through the waves of illegal immigration and their effects 

on those countries. Accordingly, the study presented a number of recommendations, the 

most important of which are: The Libyan crisis must be dealt with in the context of 

regional initiatives that adopt a comprehensive approach to security and development. To 

resolve the Libyan crisis through peaceful settlement and to avoid as much as possible 

the trap of military intervention that deepens the Libyan crisis. The Libyan file should be 

pursued even if a political agreement is reached in order to coordinate and cooperate and 

intensify efforts to rebuild the Libyan state and bring about democratic transformation in 

this country. 

 

 مقدمة 
ي العرص الحديث بالنظر  

 فز
ً
ويشهده العالم   مشاهده  إىلي أصبح مصطلح األزمة من أكير المصطلحات انتشارا

الدولية وبخاصة   فاألزمات،اجتماعية وبيئية ظل عرص الفضاء  الرقىمي ،   أمنيةمن أزمات عديدة سياسية ،اقتصادية ،
ي يشهدها النظام الماىلي العالىمي تطال آثارها كافة الدول مما شكل أثرا فاعال 

االقتصادية والمالية  والسياسية منها الت 
اتيجيةعىلي البيئة   .   اإلسي 

اير وتوجهاتها تعكس طبيعة توجهات   17يعتمد أساس دراسة األزمة الليبية عىل تتبع مسارات ثورة   في 
ال واإلقتصادية النظام  واألمنية  والعسكرية  السياسية  وأبعاده  مساراته  تحدد  أنها  إىلي  إضافة  الداخىلي  سياسي 

ي رسم   األبعاد واالجتماعية وتضمنت هذه الدراسة تلك  
 فز
ً
ا  مباسر

ً
ي تلعب دورا

والعوامل التاريخية والجغرافية الت 
ها عىل األمن اإلقليىمي .   مسارات تلك األزمة وتأثي 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

  الدراسةمشكلة 
تلو   اليوم  يتطور  التوتر حيث الزال الرصاع  ليبيا عىلي خلق جو من  ي 

فز األزمة  أدارة  وتزداد   اآلخر اثر عدم 
ي تقود    اإلقليمالمخاطر عىلي الدولة واستمراره اثر بشكل كبي  عىلي دول  

 لإلجابة لذلك برزت مشكلة الدراسة والت 
 عىلي السؤال الرئيسي التاىلي : 
 عىلي دولة ليبيا ؟ وقد انبثق عن السؤال الرئيسي  ما أثر أدارة األزمات عىلي األ 

ز كي 
الفرعية    األسئلةمن اإلقليىمي بالي 

 التالية :  
 ؟  األزمةما مفهوم إدارة  .1
 ؟   األزمةماهي متطلبات إدارة  .2
 مامفهوم  األمن اإلقليىمي  ؟ .3
ي ليبيا عىلي األمن اإلقليىمي  .4

ات اإلجتماعية فز  ؟ما أثر المتغي 
  الدراسةأهداف 

ي تهدف الدراسة لتحقيق 
 :  اآلئ 

ات تأثي  التعرف عىلي مدي  .1 ي ليبيا عىلي  المتغي 
 .  اإلقليىمي  األمنالسياسية فز

ات تأثي  التعرف عىلي مدي  .2 ي ليبيا عىلي  المتغي 
 . اإلقليىمي  األمناألمنية فز

ات تأثي  التعرف عىلي مدي  .3 ي ليبيا عىلي  المتغي 
 . اإلقليىمي  األمناالقتصادية فز

ات تأثي  التعرف عىلي مدي  .4 ي ليبيا عىلي  المتغي 
 . اإلقليىمي  األمناالجتماعية فز

 الدراسة أهمية 
ي الدراسة من  أهميةتنبع  

 :  اآلئ 
ي ليبيا ومدي  .1

ي توفي  معلومات وبيانات عن األزمات فز
ها المساهمة فز    اإلقليىمي عىلي دول الجوار  تأثي 

ي عن التهديد لالمنا  تيوفر معلوما  .2
. دول باعتباره من ضمن  للقومي السودائز ي  الجوار الليت 

 لبحوث جديدة .  آفاقفتح  .3
   الدراسةفروض 

ي هذ  إجابات  إىلي بهدف الوصول  
الدراسة ومن   هسليمة للتساؤالت السابقة وحلول علمية للمشكالت المطروحة فز

ز أدارة   ي أنه توجد عالقة بي 
ي ليبيا    األزمةاجل تحقيق الغاية المرجوة منه فقد دارت فرضية الدراسة الرئيسية فز

فز
 :  اآلتيةوتفرعت من هذه الفرضية الفرضيات   اإلقليىمي واألمن 

ي ليبيا  .1
ات السياسية فز ز المتغي   . اإلقليىمي  واألمنهنالك عالقة بي 

ي ليبيا  .2
ات األمنية فز ز المتغي   .  اإلقليىمي  واألمنهنالك عالقة بي 

ي ليبيا  .3
ات االقتصادية فز ز المتغي   .  اإلقليىمي  واألمنهنالك عالقة بي 

ي ليبيا  .4
ات االجتماعية فز ز المتغي   . اإلقليىمي  واألمنهنالك عالقة بي 

 نموذج الدراسة 
(. تبحث هذه الدراسة  ( .  اإلقليىمي  مدي دور المتغي  المستقل )إدارة األزمات( عىلي المتغي  التابع )األمن اإلقليىمي

 ( نموذج الدراسة 1شكل ) 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 
 

          
        
 
 
 
 
 
 

 م2022إعداد الباحث المصدر : 
  الدراسةمنهج  

 . ي
ي ومنهج دراسة الحالة  والمنهج االستقرائ 

 تقوم هذه الدراسة عىلي استخدام المنهج التاريخز
 حدود الدراسة  

 الحدود المكانية . دولة ليبيا .1
ة من  الدراسةالحدود الزمانية . يغطي  .2  م . 2022 -م 2018الفي 

 جمع البيانات   أدوات
ي االستبيان والمقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص األوليةالمصادر   .1

 . تتمثل فز

 والمالحظة

المص  ادر الثانوية: تش  مل الكتب والمراجع والتقارير والدراس  ات المتخص  ص  ة والمنش  ورات والدوريات ومواقع   -ب
نت  متفرقة من شبكة االني 

   اإلجرائيةالتعريفات 
ي يحقق الفرد من خاللها ذاته ويشبع رغباته  :    األزماتإدارة  -

مقبال عىلي عمله بحماس   همما يجعلهي الحالة الت 
ي يعمل بها    إلشباعنتيجة    اإلنتاجيةكفاءته    ويحرص عىلي زيادة

حاجاته ورغباته من خالل مزاولته لمهنته الت 
 . 

ي تعي  عن م  األنشطة:  مجموعة من    اإلقليىمي األمن  -
ي يؤديها الفرد والت 

ي انجاز المهام والواجبات الت 
ستوي كفاءته فز

  لمنوط به . ا

اتيجية ، إدار  المحور   ة األزمات وأسبابها ومراحل حدوثه األول : مفاهيم حول اإلستر
ية بمصطلح   ز اتيجية وتعرف باللغة اإلنجلي 

، هي مفهوم ذو داللة عسكرية، إذ  (Strategy) مفهوم اإلسي 
ي الحروب القديمة من أجل  

خدمت فز
ُ
وضع الخطط المناسبة لإلعداد للحرب قبل وقوعها، أو من أجل حماية است

العسكرية، والذي  الفنون  اتيجية كفن من  تّم تصنيف اإلسي  أّي هجوم محتمل، لذلك  الدولة من  أو  المعسكر، 
الحرب لحالة  االستعداد  إىل  تؤدي  ي 

الت  الظروف  مع كافة  التعامل  ي 
فز بأنها .   يساهم  اتيجية  اإلسي  تعريفات    ومن 

ز به من اتخاذ القرارات المناسبة بناًء  ، وتساعد األفراد المرتبطي  ز ي ترتبط بمجال معي 
التالية:ن القواعد والمبادئ الت 

اتيجيات الصحيحة للوصول إىل تحقيق نتائج  ي تعتمد عىل وضع اإلسي 
عىل مجموعة من الخطط الدقيقة، والت 

ي  
الت  واألساليب  األفعال،  بأنها   ،

ً
أيضا وتعرف  ز ناجحة،  بعي  األخذ  مع  لها،  المخطط  األهداف  تحقيق  إىل  تسغ 

                   
 إدارة األزمات

 
ات السياسية   المتغي 
ات األمنية   المتغي 

ات االقتصادية   المتغي 
ات   اإلجتماعية المتغي 

 
 

 األمن االقليىمي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  كانون    –  15                                                  (  -  77105)ص:   خامسالبحث ال –  األول العدد  –  عشر  السادسالمجلد 

 
 م 2023  –  الثان

 

81 
اتيجية عل  األمن اإلقليم                                                                                                          غندور       أثر إدارة األزمات اإلستر

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

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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

، لذلك من المهم الحرص عىل تعديل   ي تؤثر عىل إمكانية حدوثها، أو تطبيقها بشكل فعىلي
االعتبار كافة العوامل الت 

حقيق  
َ
ر عىل مسار ت

ّ
ي حال عدم مناسبتها لألحداث الواقعية المرتبطة بها، وحت  ال تؤث

اتيجيات المتبعة فز اإلسي 
 1  .األهداف بأسلوب صحيح 

اتيجية    مبادئ اإلستر
اتيجية عىل المبادئ التالية عتي  المبدأ األول من  : تعتمد اإلسي 

ُ
ي سيتم تحقيقها، وت

وضع كافة األهداف الت 
اتيجية  ي بيئة العمل .مبادئ اإلسي 

اتيجية بالمرونة، أي أن تكون سهلة التطبيق فز ز اإلسي  ّ   .الحرص عىل أن تتمي 
ّ
تعد

اإلدارياإلس التخطيط  لوظيفة  المساندة  الوسائل  من   
ً
وسيلة اتيجية  شاملة،  .ي  اتيجية  اإلسي  تكون  أن  يجب 

ي سيتّم تنفيذها
 2 .ومتكاملة، أي أن ال تغفل أي جزء من أجزاء الخطة الت 

اتيجية   وظائف اإلستر
ز  تشخيص الوضع الراهن وتحديد عناضه وعوامله اإليجابية والسلبية   .1 ة بي  ة وغي  المباسر والعالقات المباسر

 
ً
 وسلبا

ً
 .هذه العوامل إيجابا

 .تحديد القوى والوسائل المتاحة واختيار األكير مالئمة من بينها .2
 .تعبئة وحشد القوى والموارد الالزمة .3
 .استغالل العوامل اإليجابية وإتاحة الظروف المناسبة لنموها .4
 .وف المالئمة لحرصهاتحديد العوامل السلبية ووضع الخطط والظر  .5
وط والظروف والتنظيمات المناسبة  .6  .توفي  الرسر
التكامل   .7 تحقق  ابطة  مي  واحدة  منظومة  ي 

فز والقوى ووضعها  والظروف  والوسائل  العوامل  استخدام  تنسيق 
 .والتفاعل

اتيجيات   أنواع اإلستر
اتيجيات ويتفق كل منها مع أهمية الهدف الذي توضع من   أجلة ومدى توافر اإلمكانات تتعدد أنماط اإلسي 

اتيجيات فيما يىلي  ي ويمكن تحديد أنواع اإلسي  اتيخ  ي يمكن استخدامها من أجل تحقيق الهدف االسي 
 :الت 
اتيجية العقالنية 1  :. اإلسي 
اتيجية التوجيهية2   :. اإلسي 
اتيجية السياسية اإلدارية 3  :. اإلسي 

اتيجية إدارة األزمة    إستر
  
ً
ي أوال

ي الوقت الذي تمثل فيه ينبغز
اتيجيتها . ففز معرفة مفهوم إدارة األزمة وصناعتها قبل التطرق إىل إسي 

صناعة األزمات أو اإلدارة باألزمات علم وفن السيطرة عىل اآلخرين من خالل أحداث الموقف وتوجيهه بما يخدم  
از بعد خلق فوضز منظمة متحكم في ز ها ، لذا تدغ أحيانا" بفن صناعة  أهداف صناع األزمة بهدف اإلخضاع واالبي 

المؤامرات ، يساعد عىل ذلك وجود مناخ من القلق والتوتر والشك . فأن إدارة األزمة هي علم وفن السيطرة عىل 
ي ضغطها ومسارها  

وعة من خالل إدارة األزمة ذاتها من أجل التحكم فز الموقف وتوجيهه بما يخدم أهداف مرسر
   . واتجاهاتها
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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 : ترتكز عناض إد
 3ارة األزمة الناجحة عىل كل من األئ 

ي الفورية والرسيعة إىل األزمة .  -
 اإلنسائز

 دفق متواصل وضي    ح من المعلومات .  -
ي تكون متسقة المحتوى .  -

 رسائل صادقة تلك الت 
ي مع الضحايا .  -

 عرض الشفقة ، أي التعامل اإلنسائز
ز المتحدث الرسىمي المتدرب بشخص واحد وتحديد وظيفته .  -  تركي 

 : أنواع األزمات : 
 نوع و مضمون األزمة.  حسب -1
ي لألزمة  -2

 حسب النطاق الجغرافز
 حسب حجم األزمة  -3
ي لظهور و تأثي  األزمة -4

 حسب المدى الزمتز
ي تخلق األزمة : -5

 حسب طبيعة التهديدات الت 
 حسب أسباب األزمات : -6
 حسب طبيعة أطراف األزمة : -7 . 

 اإلقليىمي مفاهيم وإبعاد األمن 
 مفهوم األمن اإلقليىمي 

األمن اإلقليىمي مق ارب ة مف اهمي ة يعتي  مفهوم األمن من المص               طلح ات األكير إث ارة لإلختالف ل دى الع دي د  
ز ألن األمن كمق  ارب  ة مف  اهمي  ة ليس من المف  اهيم الس               ه  ل تعريفه  ا وليس من المف  اهيم المتفق عليه  ا  من الب  احثي 

، حي ث ه ذا األخي   بص               ورة ع ام ة، حي ث تع ددت مس               توي ات األم ، وم ا هو إقليىمي وم اهو ع الىمي ي
ز م اهو وطتز ن بي 

ي إط ار 
ي أعق اب الحرب الع المي ة الث اني ة لي دل عىل مجموع ة من ال دول المرتبط ة مع بعض               ه ا البعض فز

ال ذي برز فز
، يش       تمل عىل مقومات تحدده ي

 النظام الفرغي أو النظام الدوىلي الجزئ 
ز ، والذي إختلفت تس       مياته بي    نظام إقليىمي

 .4وتضبط وظائفه
 مفهوم األمن اإلقليم  

  ، ز ز العالميتي  ز الحربي   حداثة برز بش كل واض ح ما بي 
تعريف الدكتور حامد ربيع ا"ألمن اإلقليىمي بأنه اص طالح أكير

ليعي  عن س  ياس  ة مجموعة من الدول تنتىمي إىل إقليم واحد تس  غ من خالل وض  ع تعاون عس  كري وتنظيىمي لدول 
ي ذلك اإلقليم

، وجوهر تل ك الس               ي اس               ة هو التبعي ة اإلقليمي ة من  تل ك اإلقليم إىل منع أي قوة أجنبي ة أوخارجي ة فز
 "5.جانب ثالث جانب، والتصدي للقوى الدخيلة عىل اإلقليم من جانب آخر، وحماية الوضع القائم من 

  إجراءات الدراسة الميدانية 
 لمجتمع   يش تمل هذا المبحث عىل الخطوات واإلجراءات المتبعة فز تنفيذ الدراس ة الميدانية، ويش مل ذلك 

ً
وص فا

وإجراء إختب ارات الثب ات والص               دق له ذه األداة للت أك د من ص               الحيته ا    وعين ة ال دراس               ة ، وطريق ة إع داد أداته ا، ،

 
 .101، ص  م2000االزمات،القاهرة،دار النشر، ، إدارةريف،سالم ،حمدش3

  2 .15،ص2013،مارس  48محمد، الظاهر، األمن القومي العربي: مدخل نظري، مجلة الدراسات اليمنية، العدد ،حسين  4

،ص   1984حامد ، نظرية األمن القومي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق األوسط )مصر:دار الموقف العربي،  ،ربيع 5
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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 تم بموجبها تحليل البيانات وإس      تخراج النتائج،    للدراس      ة
كما يتم توض      يح المقاييس  والمعالجات اإلحص      ائية الت 
ي 
: واألساليب اإلحصائية المستخدمة فز  -تحليل البيانات. وذلك عىل النحو التاىلي

  
ا
 أداة  الدراسة -أول

ي جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة موض  وع  
ي يس  تخدمها الباحث فز

أداة الدراس  ة عبارة عن الوس  يلة الت 
ي مجال  

العلىمي للحص     ول عىل المعلومات والبيانات   الدراس     ةالدراس     ة، ويوجد العديد من األدوات المس     تخدمة فز
: زمة للدراسة، وقد إعتمدت هذه الدراسة عىل إعداد إستبانة الال ز  مكونة من قسمي 

 القسم األول: يشمل البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة: وه: 
 /النوع.   1
 / العمر. 2
3 .  / المؤهل التعليىمي
4 .  / التخصص العلىمي
 / المهنة. 5
ة 6  /سنوات الخي 

ات الدراس        ة األس        اس         : وش        مل متغي  ي
ي من خاللها يتم التعرف فروض الدراس       ة.  القس        م الثائز

ية: وه محاور والت 
: 41ويشتمل هذا القسم من عدد )   لما يىلي

ً
 ( عبارة وفقا

 
 ( توزي    ع عبارات اإلستبانة 4-1جدول رقم ) 

 عدد الفقرات  الدراسة محاور  م

ي ليبيا واألمن اإلقليىمي  1
ات السياسية فز ز المتغي   8 هنالك عالقة بي 

ي ليبيا واألمن اإلقليىمي هنالك عالقة  2
ات األمنية فز ز المتغي   7 بي 

ي ليبيا واألمن اإلقليىمي  3
ات االقتصادية فز ز المتغي   8 هنالك عالقة بي 

ي ليبيا واألمن اإلقليىمي  4
ات االجتماعية فز ز المتغي   8 هنالك عالقة بي 

 31 إجماىلي العبارات
 2022إعداد الباحث المصدر: 

ي إعداد هذا القس    م عىل مقياس ليكرت ) 
ز  Likert Scaleإعتمدت الدراس    ة فز اوح بي 

،والذي يي  ( الخماسي
 : ي
ي الدراسة كاآلئ 

 ) أوافق بشدة        وال أوافق بشدة ( ، وقد تم تصحيح المقياس المستخدم فز
: أوافق  - ي

(، محايد  4(، أوافق ) 5بش              دة ) إعطاء كل درجة من درجات مقياس ليكرت الخماسي وزن ترجيخ كاآلئ 
( كانت هنالك موافقة وكلما قلَّ 3(. وبناًء عليه كلما ارتفع الوزن المرجح عن ) 1(، ال أوافق بش  دة ) 2(، ال أوافق ) 3) 

 ( كانت هنالك عدم موافقة. 3الوزن المرجح عن ) 
 تقييم أداة الدراسة: 

ً
 ثانيا

 التالية: ويتم تقييم وإختبار أدوات القياس من خالل المقاييس 
 (. إختبار ثبات أداة الدراسة1)  

يقص    د بالثبات )إس    تقرار المقياس وعدم تناقض    ه مع نفس    ه، أي أن المقياس ُيعطي نفس النتائج ب حتمال  
عي  د تطبيق  ه عىل نفس العين  ة( . ويس               تخ  دم لقي  اس الثب  ات مع  ام  ل الف  ا كرونب  اخ"  

ن
مس                 او لقيم  ة المع  ام  ل إذا ا

 (Cronbach,s Alpha وال  ذي ي  أخ  ذ ،)    ي
ز الص               فر والواح  د ص               حيح، ف   ذا لم يكن هن  ا  ثب  ات فز اوح بي 

 تي 
ً
قيم  ا

ي البي ان ات ف  ن قيم ة  
البي ان ات ف  ن قيم ة المع ام ل تكون مس               اوي ة للص               فر، وعىل العكس إذا ك ان هن ا  ثب ات ت ام فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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 زيادة مص       داقية البيانات من عكس ن
تائج  المعامل تس       اوي الواحد ص       حيح. أي أن زيادة معامل الفا كرونباخ تعتز

 . (1)العينة عىل مجتمع الدراسة
وق د تم الت أك د من ثب ات المقي اس ب  جراء اإلختب ار عىل عب ارات ك ل فرض               ي ة من فرض               ي ات ال دراس                ة عىل ح ده      

 :  الجدول التاىلي
ز  وحساب معامل الثبات، كما يبي 

 
 معامالت الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  ( 4-2) جدول رقم 

 معامل الثبات  عدد العبارات  المحور

 0.858 31 إجماىلي العبارات

 SPSS 2022 المصدر إعداد الباحث ب ستخدام برنامج 
%( وتعتز 60نتائج إختبار الثبات أن قيم ألفا كرنباخ  لجميع محاور الدراس     ة أكي  من )   ( 2-4) من الجدول 

 من الثبات الداخىلي لجميع محاور اإلس   تبانة س   واء كان ذلك لرل محور عىل حدا  
ً
هذه القيم توافر درجة عالية جدا

( وهو ثبات مرتفع  0.858)   أو عىل مس         توى جميع محاور اإلس         تبانة حيث بلغت قيمة الفا كرنباخ للمقياس الرىل
ي إعتم دت عليه ا ال دراس                ة تتمتع ب الثب ات ال داخىلي لعب اراته ا مم ا يمكنن ا من  

ومن ثم يمكن القول ب أن المق اييس الت 
ي تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها. 

 اإلعتماد عىل هذه اإلجابات فز
  (2 : ز  (. صدق المحكمي 

من خالل تقييم ص    الحية المفهوم وص    الحية أس    ئلته    تم إجراء إختبار ص    دق المحتوى لعبارات المقاييس
جم  ة   لثق  اف  ة المجتمع أو نتيج  ة لي 

ً
ي وفق  ا

ي ق  د ترجع أم  ا إىل اختالف المع  ائز
من حي  ث الص               ي  اغ  ة والوض               وح والت 

ز  األ       اديميي  ز  المحكمي  ع      دد من  بعرض اإلس               تبي      ان عىل  الب      اح      ث  ق      ام  أخرى حي      ث  لغ      ة إىل  المق      اييس من 
ي مجال 

ز فز اتوالمتخص   ص   ي  ز عبارات كل    يجيةاإلس   ي  ز عبارات المقاييس ولتحديد مدى التوافق بي  لتحليل مض   امي 
ي 
ز ثم إجراء التع  ديالت الت  مقي  اس ثم قبول وتع  دي  ل بعض العب  ارات ، وبع  د اس               تع  ادة اإلس               تبي  ان من المحكمي 

ي صورتها النهائية ) أنظر ملحق(. 
حت عليه، وبذلك تمَّ تصميم اإلستبانة فز قي 

ن
 أ
 مجتمع وعينة الدراسة:  

ي يس           غ الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات  
يقص           د بمجتمع الدراس           ة المجموعة الرلية من العناض الت 

ز وعمال، وتمَّ إختيار  ي هذه الدراس   ة يتكون مجتمع الدراس   ة من اس   اتذة وموظفي 
العالقة بالمش   كلة المدروس   ة  وفز

ي   من مجتمع الدراس          ة بطريقة  الدراس          ةمفردات عينة  
العينة )القص          دية( وه إحدى العينات غي  اإلحتمالية الت 

يخت اره ا الب اح ث للحص               ول عىل آراء أو معلوم ات معين ة ال يتم الحص               ول عليه ا إال من تل ك الفئ ة المقص               ودة   
 وس     ط مجتمع    الدراس     ةفطبيعة مش     كلة وفرض     يات هذا 

ً
 مقدرا

ً
( 120وتم توزي    ع عدد )  الدراس     ةيوجد لها اهتماما

جاع ) إس    تبانة و  جاع بلغت ) 100تم إس    ي  ي التحليل بنس    بة إس    ي 
(%. بيانها 100( إس    تبانة س    ليمة تم إس    تخدامها فز

 : ي
 كاآلئ 

 اإلستبانات الموزعة والمعادة ( 4-3) جدول 
 النسبة%  العدد البيان

 83 100 إستبانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة
 17 20 إستبانات لم يتم إعادتها

 
 . 560م(، ص 2005،)القاهرة: الدار الجامعية،  SPSSالوصفي واالستداللي باستخدام  د. عز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء (1)
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 0 0 صالحة للتحليلإستبانات غي  

 %100 120 إجماىلي اإلستبانات الموزعة
 م2022إعداد الباحث المصدر: 

 : األساليب اإلحصائية الوصفية 
ً
 ثانيا

تم إس   تخدام األس   اليب اإلحص   ائية الوص   فية بش   كل عام للحص   ول عىلي قرارات عامة عن خص   ائص ومالمح تركيبة  
ز . مجتمع الدراسة وتوزيعه وقد تضمنت   األساليب التوزي    ع التكراري إلجابات المبحوثي 

ي : تحليل بيانات الدراسة الميدانية: 
 -المبحث الثائز

بهدف تحليل البيانات الش         خص         ية لمعرفة مدي تمثيل إجابات الوحدات المبحوثة لمجتمع الدراس         ة ومن ثم     
ي جداو 

ل وأش   كال توض   ح قيم كل متغي   تقديم إحص   ائيات وص   فية للبيانات الش   خص   ية وقد تم تلخيص البيانات فز
ي شكل أرقام ونسب مئوية. 

 لتوضيح عدد المشاهدات للقيمة الواحدة داخل المتغي  فز
ي ضوء المتغي  النوع الدراسة: توزي    ع عينة 1

 فز
 (التوزي    ع التكراري ألفراد العينة وفق متغي  النوع 4-4جدول رقم) 

 النسبة العدد النوع
 63.0 63 ذكر

ي 
 37.0 37 أنتر

 100.0 100 المجموع

 م. 2022المصدر: إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان
ي ) 

ي ضوء متغي  النوع.  الدراسة(  توزي    ع عينة 4-1شكل رسم بيائز
 فز

 
 %63( أن غالبية أفراد العينة المبحوثة من الذكور حيث بلغت نس بتهم 4-1(والش كل) 4-4ويتض ح من الجدول ) 

ة  37أما اإلناث فقد بلغت نس   بتهم  ها الباحث أن نس   بة الذكور كبي  % من إجماىلي العينة الرلية وهذه النتيجة يعتي 
 وهذا النسبة تدل عىلي أن أغلب أفراد العنية من الذكور. 

ي ضوء متغي  العمر:        الدراسة: توزي    ع عينة 2
 فز

ي ينتىمي إليه  ا ك  ل فرد من أفراد العين  ة وذل  ك ب   عط  اء المبحوثون       
تم التعريف عىلي الفئ  ات العمري  ة المختلف  ة والت 

 اإلجابات اآلتية:   
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 (يوضح توزي    ع العينة حسب العمر4-5جدول رقم ) 

 البيان التكرار  النسبة

 سنة 30أقل من  35.0 35

 سنة 35سنة إىلي أقل من 30من  26.0 26

 سنة  40اىلي أقل من  35من  17.0 17

 سنة فأكير   40 22.0 22

 المجموع 100.0 100

ي ) 
ي ضوء متغي  العمر.   الدراسة(توزي    ع عينة 4-2شكل رسم بيائز

 فز

 
س نة وبلغت نس بتهم   30( أن غالبية أفراد العينة تقل أعمارهم من 4-2(والش كل ) 4-5يتض ح من الجدول )            

ز 35 اوح أعمارهم ما بي 
% من أفراد  26س   نة حيث بلغت نس   بتهم   35وأقل من   30 %  بينما بلغت نس   بة الذين تي 

% بينما بلغت نس       بة  22س       نة فأكير بلغت نس       بتهم    40العينة الرلية بينما بلغت نس       بة الذين  تزيد أعمارهم عن  
ز  اوح أعمارهم ما بي 

% يتض  ح من الدراس  ة أن أغلب أفراد العينة  17س  نة بلغت نس  بتهم   40وأقل من  35الذين تي 
 سنة. 30تقل أعمارهم عن 

ي ض الدراسة: توزي    ع عينة 3
:                                                                                 فز  وء متغي  المؤهل العلىمي

 ( يوضح توزي    ع العينة حسب المؤهل التعليىمي 4-6جدول رقم ) 

 البيان التكرار  النسبة

 بكالوريوس 35.0 35

 دبلوم عاىلي  26.0 26

 ماجستي   17.0 17

 دكتوراه 22.0 22
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 المجموع 100.0 100

ي ) 
ي ضوء متغي  المؤهل العلىمي  الدراسة(  توزي    ع عينة  4-3شكل رسم بيائز

 فز

 
% من أفراد  35( يتض ح أن أغلب أفراد العينة من حملة البكالوريوس  حيث مثلوا بنس بة  4-6من الجدول ) 

بينما األقلية   22%% وثم يليهم حملة الدكتوراه وبلغت نس   بتهم  26العينة الرلية بينما بلغت نس   بة الدبلوم العاىلي  
 راد العينة من حملة البكالوريوس.  % مما يدل عىلي أن أغلب أف17هم من حملة الماجستي  مثلها بنسبة 

ي ضوء متغي  التخصص العلىمي  الدراسة: توزي    ع عينة 4
 فز

 ( يوضح توزي    ع العينة حسب التخصص العلىمي 4-7جدول رقم ) 

 البيان التكرار  النسبة

 علوم حاسوب 9 9.0

 نظم معلومات محاسبية 5 5.0

 نظم معلومات إدارية 3 3.0

 تقنية معلومات 4 4.0
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ي ) 

.  الدراسة(  توزي    ع عينة 4-4شكل رسم بيائز ي ضوء متغي  التخصص العلىمي
 فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 
%  67( والش  كل أعاله أن غالبية أفراد العينة من تخص  ص  ات أخري بلغت نس  بتهم4-7يتض  ح من الجدول) 

ز علوم حاس  وب  من أفراد العينة الرلية بينما بلغت   ي إدارة األعمال 9نس  بة المتخص  ص  ي 
ز فز % و نس  بة المتخص  ص  ي 

ز نظم معلومات محاس        بية   %6واإلقتص        اد  %من أفراد العينة  أما أفراد العينة من  5و بلغت نس        بة المتخص        ص        ي 
ز نظم معلومات إدارية 4تخص   ص تقنية معلومات بلغت نس   بتهم  % مما يدل  3% بينما بلغت نس   بة المتخص   ص   ي 

 لب من التخصصات األخرى من إجماىلي العينة المبحوثة. عىلي أن أغ
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 ( يوضح توزي    ع العينة حسب المهنة 4-8جدول رقم ) 
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ي ) 
ي ضوء متغي  المهنة الدراسة(يوضح توزي    ع عينة 4-5شكل رسم بيائز

 فز
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ز وك  ان  ت نس               بتهم  4-8يتض               ح من الج  دول )   ز 51( أن أغل  ب أفراد العين  ة من الموظفي  % ثم يليهم من المعلمي 
% مما يدل عىلي أن أغلب أفراد  4% والطالب كانت نس   بتهم  12وكانت نس   بتهم  وأما األخرى %33وكانت نس   بتهم 

 . ز  العينة من الموظفي 
ة:  الدراسة: توزي    ع عينة 6 ي ضوء متغي  سنوات الخي 

 فز
ة 4-9جدول رقم )   ( يوضح توزي    ع العينة حسب سنوات الخي 

 البيان التكرار  النسبة

 سنوات 5 من أقل 35 35

 سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من 35 35

 سنة 15من وأقل سنوات 10 من 6 6

 سنة 20من وأقل سنوات 15 من 12 12

 فأكير  سنة 20 من 12 12

 المجموع 100 100.0

 م2015المصدر: إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان 
ي ) 
ة.  الدراسة(  توزي    ع عينة  4-6شكل رسم بيائز ي ضوء متغي  سنوات الخي 

 فز

 
ة    4-9يتض ح من الجدول أعاله )  اوح  س نوات و  5 من أقل( أن أغلب أفراد العينة لهم س نوات خي  الذين تي 

ز  اتهم مابي  تهم عن35بلغت نس   بتهم س   نة  10وأقل من   5خي  فأكير  س   نة 20 %  بينما بلغت نس   بة الذين تزيد خي 
ز    و  اتهم ما بي  اوح خي 

اتهم   12وأقل من س نة فقد بلغت نس بتهم   1 5الذين تي  اوح خي 
%بينما بلغت نس بة الذين تي 

ز  اتهم6س  نة    15وأقل من   10بي  ز خي  ز س  نوات   5 من أقل % وهذه النتيجة توض  ح أن معظم العاملي  وأقل   5مابي 
 سنة. 10من 
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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    

 

 تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة 
    الدراس  ةيش  تمل هذا المبحث عىل تحليل البيانات األس  اس  ية للدراس  ة للتمكن من مناقش  ة فروض  

ً
وذلك وفقا

 للخطوات التالية: 
 الدراسة/التوزي    ع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة عىل عبارات فروض 1

وض    ح قيم كل متغي  لتوض    يح أهم المم
ُ
ي ت
ي جداول والت 

ات األس    اس    ية للعينة  وذلك من خالل تلخيص البيانات فز ز ي 
ي شكل أرقام ونسب مئوية لعبارات الدراسة. 

 فز
ي لعبارات فروض الدراسة2

 / التحليل اإلحصائ 
وذلك من خالل تقدير المتوسط و اإلنحراف المعياري  لجميع محاور الدراسة  لمعرفة إتجاه عينة الدراسة وترتيب  

 العبارات حسب أهميتها النسبية. 
 تحليل بيانات الفرضية األوىل 

ي ليبيا واألمن اإلقليىمي 
ات السياسية فز ز المتغي   هنالك عالقة بي 

: التوزي    ع التكراري لعبارات ال
ً
 فرضية األوىلأوال

  وفيما يىلي التوزي    ع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة لجميع عبارات الفرضية: 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 (  التوزي    ع التكراري لعبارات  الفرضية األوىل 4-10جدول رقم ) 

 العبارة
 

 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة
أواف                  ق  ال 

 بشدة

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد نسبة عدد 

ال م ح ىلي   ال ح ك م  الم رك زي        ة  ي 
فز ال ت غ ي ي  

 1.0 1 2.0 2 9.0 9 24.0 24 64.0 64 يؤثر عىل ثبات األمن اإلقليىمي 
ي 
فز األه    ىلي  ال    ح    ك    م  ن    ظ        ام  ت    ط    ب    ي    ق 

المحلي    ات يزي    د من عملي    ة ض               بط 
 2.0 2 6.0 6 8.0 8 29.0 29 55.0 55 األمن اإلقليىمي 

التحتي      ة والخ      دم      ات  البني      ات  توفر 
االجتم اعي ة يزيد من اس               تقرار األمن 

 0.0 0 4.0 4 20.0 20 17.0 17 59.0 59 اإلقليىمي 
ي 
فز ال   م   ج   ت   م   ع  ائ   ح  ا  ك        اف        ة سر إسر

األمني      ة يزي      د من  عملي      ات الرق      اب      ة 
ز األمن اإلقليىمي   0.0 0 5.0 5 11.0 11 29.0 29 55.0 55 تمكي 

طة  ي والرس         ر
منظمات المجتمع المدئز

ي 
فز الفع        ال  ال        دور  له        ا  المجتمعي        ة 

 45.0 45 43.0 43 ضبط األمن اإلقليىمي 

7 7.0 

1 1.0 4 4.0 

ب       أجهزة  ز  والع       املي  الطالب  توعي       ة 
اإلق   ل   ي   ىمي   األم   ن  ب   م   ف   ه   وم  ال        دول        ة 
ي تحقيق  

ي فز س           يكون له األثر االيجائ 
 33.0 33 42.0 42 األمن

11 11.0 

9 9.0 5 5.0 

اختي     ار الكوادر المؤهل     ة والت     دري     ب 
ي القط     اع     ات 

ز فز للع     املي  المس               تمر 
 28.0 28 46.0 46 العسكرية يؤدي إىل استقرار األمن 

12 12.0 

10 10.0 4 4.0 
توفي  فرص العم    ل للطالب وإت    اح    ة 
ة الس   ياس   ية يزيد   المجال لذوي الخي 

 
ً
 22.0 22 63.0 63 من فكرة الوطن الواحد أمنيا

7 7.0 

6 6.0 2 2.0 

 2022المصدر: إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان 
:  4-10يتضح من الجدول رقم )   ( ما يىلي

(  .إن غ   البي   ة أفراد العين   ة يوافقون عىل ) 1 ي المركزي   ة الحكم المحىلي يؤثر عىل ثب   ات األمن اإلقليىمي
حي  ث  التغيي  فز

( %. أم ا أفراد العين ة وال ذين لم يب دوا  3( %  بينم ا بلغ ت نس               ب ة غي  الموافقون عىل ذل ك ) 88بلغ ت نس               بتهم )  
 ( %. 9إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ي المحلي  ات يزي  د من عملي  ة ض               بط األمن   أن  .إن غ  البي  ة أفراد العين  ة يوافقون عىل2
تطبيق نظ  ام الحكم األهىلي فز

( %. أما أفراد العينة والذين 8( % بينما بلغت نسبة غي  الموافقون عىل ذلك )   84ت نسبتهم ) حيث بلغاإلقليىمي  
 ( %.  8لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم) 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

توفر البني  ات التحتي  ة والخ  دم  ات االجتم  اعي  ة يزي  د من اس               تقرار األمن . إن غ  البي  ة أفراد العين  ة يوافقون )عىل  3
(  %.  أما أفراد العينة  4(  %  بينما بلغت نس         بة غي  الموافقون عىل ذلك )    76س         بتهم ) حيث بلغت ناإلقليىمي (  

 ( %. 20والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
ز    .إن غ البي ة أفراد العين ة يوافقون عىل )أن4 ي عملي ات الرق اب ة األمني ة يزي د من تمكي 

ائح المجتمع فز ا  ك اف ة سر إسر
  ) ( %.  أم  ا أفراد العين  ة 5% بينم  ا بلغ  ت نس               ب  ة الموافقون عىل ذل  ك ) 84حي  ث بلغ  ت نس               بتهم ) األمن اإلقليىمي

 ( %. 11والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
ي  .إن غ  البي  ة أفراد العين  ة يوافقون عىل  5

ط  ة المجتمعي  ة له  ا ال  دور الفع  ال فز ي والرس               ر
أن )منظم  ات المجتمع الم  دئز

(%. أما أفراد  5% بينما بلغت نس        بة غي  الموافقون عىل ذلك) ( 88حيث بلغت نس        بتهم ) ض        بط األمن اإلقليىمي (  
 ( %. 7العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ز بأجهزة الدولة بمفهوم األمن اإلقليىمي سيكون  .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل ان  6 ) توعية الطالب والعاملي 
ي تحقيق األمن ( ل ه األثر االيج ا

ي فز (  %  بينم ا بلغ ت نس               ب ة غي  الموافقون عىل ذل ك   75حي ث بلغ ت نس               بتهم ) ئ 
 ( %. 11( %.  أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 14) 
ي  .إن غ  البي  ة أفراد العين  ة يوافقون عىل  7

ز فز القط  اع  ات أن ) اختي  ار الكوادر المؤهل  ة والت  دري  ب المس               تمر للع  املي 
% بينما بلغت نس       بة غي  الموافقون عىل ذلك (  74حيث بلغت نس       بتهم )   العس       كرية يؤدي إىل اس       تقرار األمن  ( 

 (%. 12(%. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 14) 
ة الس               ي اس               ية  ) توفي  فرص العم ل للطالب وإتاحة الم.إن غالبي ة أفراد العين ة يوافقون عىل أن 8 جال لذوي الخي 

 ) 
ً
( 8(%  بينما بلغت نس    بة غي  الموافقون عىل ذلك  ) 85حيث بلغت نس    بتهم ) يزيد من فكرة الوطن الواحد أمنيا

 ( %. 7%.  أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
ي لعبارات الفرضية األوىل

: اإلحصاء الوصفز
ً
 ثانيا

 إلجابات  فيما يىلي جدو 
ً
ل يوض  ح المتوس  ط و اإلنحراف المعياري واألهمية النس  بية لعبارات المقياس وترتيبها وفقا

 المستقىص منهم . 
 

 
 
 

ي لعبارات الفرضية األوىل  4-11جدول رقم )  
 ( اإلحصاء الوصفز

االن    ح    راف   العبارات
 المعياري

تيب الداللة المتوسط  الي 

ي المركزي ة الحكم المحىلي يؤثر عىل ثب ات األمن 
التغيي  فز
 اإلقليىمي 

 8 موافق بشدة  3.5200 82241.

ي المحليات يزيد من عملية  
تطبيق نظام الحكم األهىلي فز

 ضبط األمن اإلقليىمي 
 4 موافق بشدة  3.7100 98775.

توفر البني  ات التحتي  ة والخ  دم  ات االجتم  اعي  ة يزي  د من 
 استقرار األمن اإلقليىمي 

 5 موافق بشدة  3.6900 92872.

ي عملي  ات الرق  اب  ة األمني  ة  
ائح المجتمع فز ا  ك  اف  ة سر إسر
ز األمن اإلقليىمي   يزيد من تمكي 

 6 موافق بشدة  3.6600 86713.
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

ط   ة المجتمعي   ة له   ا   ي والرس               ر
منظم   ات المجتمع الم   دئز

ي ضبط األمن اإلقليىمي 
 الدور الفعال فز

 3 موافق  3.7800 92747.

ز ب  أجهزة ال  دول  ة بمفهوم األمن  توعي  ة الطالب والع  املي 
ي تحقيق األمن

ي فز  اإلقليىمي سيكون له األثر االيجائ 
1.1632

4 
 1 موافق بشدة  4.0200

ي 
ز فز اختيار الكوادر المؤهلة والتدريب المس     تمر للعاملي 

 القطاعات العسكرية يؤدي إىل استقرار األمن 
1.1632

4 
 2 موافق بشدة  3.9800

ل      ذوي   المج      ال  وإت      اح      ة  للطالب  العم      ل  توفي  فرص 
 
ً
ة السياسية يزيد من فكرة الوطن الواحد أمنيا  الخي 

 7 موافق بشدة  3.6200 99270.

   26.32  إجماىلي متوسط العبارات 

: 4-11يتضح من الجدول رقم )   ( ما يىلي
ع       ي  ع       ن عب       ارات / إن جمي       ع العب       ارات 1

ُ
ي ت
ي ) الفرض       ية األوىلي ) ال       ت 

(. 3( يزي       د متوس       طها ع       ن الوس       ط الف       رضز
 .  عبارات الفرضية وهذه النتيجة تدل عىل موافقة أفراد العينة عىل جميع

(  م          ن وجه          ة نظ          ر العين          ة هي )  ) الفرض          ية / أه          م عب          ارة  م          ن عب          ارات2 ز األوىلي توعي          ة الط          الب والع          املي 
ي تحقي          ق األم          ن

ي فز ( حي          ث متوس          ط ب          أجهزة الدول          ة بمفه          وم األم          ن اإلقل          يىمي س          يكون ل          ه األث          ر االيج          ائ 
ي ( وأق          ل عب          ارة هي ) 1.16324( ب          نحراف معي          اري ) 4.0200إجاب         ات أف          راد العين          ة ع          ىل العب          ارة ) 

التغي          ي  فز
( ب        نحراف 3.5200( حي      ث بل      ا متوس      ط العب      ارة ) ك      م المح      ىلي ي      ؤثر ع      ىل ثب      ات األم       ن اإلقل      يىمي المركزي      ة الح

ي )   .  ( 82241.معيارئي
( وه         ذا ي        دل ع         ىل أن غالبي        ة أف        راد العين         ة يوافق        ون بش         دة 26.32/ كم        ا بل        ا متوس         ط جمي        ع العب        ارات ) 3

  . ( الفرضية األوىلي عىل مجمل عبارات ) 
 تحليل بيانات الفرضية الثانية 

ي ليبي  ا واألمن اإلقليىمي أوال" التوزي    ع التكراري لعب  ارات الفرض               ي  ة الث  اني  ة ، هن  ال  
ات األمني  ة فز ز المتغي  ك عالق  ة بي 

 وفيما يىلي التوزي    ع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة لجميع عبارات الفرضية: 
 (  التوزي    ع التكراري لعبارات  الفرضية الثانية  4-12جدول رقم )  

 العبارة
 

 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة
أواف                    ق  ال 

 بشدة

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة  عدد نسبة عدد
ز  كلم ا زاد ع دد الكوادر المؤهلي 
من   قل       ل  األمن  قط       اع       ات  ي 

فز
اق النواجي األمنية   0.0 0 11.0 11 2.0 2 39.0 39 48.0 48 اخي 

اس  تخدام التكنولوجيا الحديثة  
ي أنظمة  

ي علمية  فز
الدولة يؤثر فز
 2.0 2 14.0 14 7.0 7 45.0 45 32.0 32 ضبط األمن اإلقليىمي 

ي الس               ي اس               ات 
ع دم الثب ات فز

ي ض       بط الرقابة  
المحلية يؤثر فز

ش               ت        ات   م ن  وي زي        د  األم ن ي        ة 
 0.0 0 4.0 4 7.0 7 46.0 46 43.0 43 األحزاب الوطنية 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

مم   ارس                 ة ال   دكت   اتوري   ة لنظ   ام  
إىل  ي      ؤدي  ال      ح        ا       م  ال      ح      زب 
توحي        د   وع        دم  األمن  زعزع        ة 

 2.0 2 10.0 10 14.0 14 24.0 24 50.0 50 الصف 

ي  
اس               تخ  دام المرون  ة األمني  ة فز

رق اب ة دخالء المجتمع يزي د من  
 7.0 7 14.0 14 13.0 13 22.0 22 44.0 44 ضبط األمن الداخىلي 

ع     دم الس               م     اح للملش               ي     ات 
ز عن نظ ام ال دول ة من   والم ارقي 
مم   ارس                  ة التخري   ب يكون ل   ه 
ي ضبط األمن

ي فز  2.0 2 10.0 10 22.0 22 28.0 28 38.0 38 األثر االيجائ 
ات  الخي  ب       ذوي  االس               تع       ان       ة 
األمني ة إلق ام ة ال دورات األمني ة  
ال ق ط        اع  ي 

فز ال ع        ام ل        ة  ل ل ك وادر 
 7.0 7 14.0 14 13.0 13 22.0 22 44.0 44 الحكومي يزيد من ضبط األمن

:  4-12يتضح من الجدول رقم )   ( ما يىلي
اق   إن غ    البي    ة أفراد العين    ة يوافقون عىل أن1 ي قط    اع    ات األمن قل    ل من اخي 

ز فز )كلم    ا زاد ع    دد الكوادر المؤهلي 
( %. أما أفراد  11( % بينما بلغت نس              بة غي  الموافقون عىل ذلك ) 87( حيث بلغت نس              بتهم )  النواجي األمنية   

 ( %. 2العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
ي علمية ض        بط  .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل2

ي أنظمة الدولة يؤثر فز
أن ) اس        تخدام التكنولوجيا الحديثة فز

( %. أم ا أفراد  16( % بينم ا بلغ ت نس               ب ة غي  الموافقون عىل ذل ك )  77( حي ث بلغ ت نس               بتهم ) األمن اإلقليىمي  
 ( %.  7العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ي ض  بط الرقابة األمنية ويزيد    قون عىل أن. إن غالبية أفراد العينة يواف3
ي الس  ياس  ات المحلية يؤثر فز

)عدم الثبات فز
( %.   4(% بينما بلغت نس   بة غي  الموافقون عىل ذلك )   89حيث بلغت نس   بتهم )   من ش   تات األحزاب الوطنية  ( 

 ( %. 7أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
) ممارس    ة الدكتاتورية لنظام الحزب الحا م يؤدي إىل زعزعة األمن وعدم  فراد العينة يوافقون عىل أن.إن غالبية أ4

( %.  أما أفراد العينة  12( %  بينما بلغت نس     بة الموافقون عىل ذلك ) 74حيث بلغت نس     بتهم ) توحيد الص     ف (  
 (%.  14والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ي رقابة دخالء المجتمع يزيد من ض بط األمن راد العينة يوافقون عىل .إن غالبية أف5
أن )اس تخدام المرونة األمنية فز

(%.  أم ا أفراد العين ة 21% بينم ا بلغ ت نس               ب ة غي  الموافقون عىل ذل ك ) (    66حي ث بلغ ت نس               بتهم )   ال داخىلي ( 
 ( %. 13والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ز ع          ن نظ          ام الدول          ة م          ن راد العين          ة يوافق          ون ع          ىل .إن غالبي          ة أف          6 أن ع          دم الس          ماح للملش          يات والم          ارقي 
ي ض         بط األم         ن

ي فز %بينم         ا بلغ         ت ( 66حي         ث بلغ         ت نس         بتهم )  ممارس         ة التخري         ب يك         ون ل         ه األث         ر االيج         ائ 
(% .أم       ا أف       راد العين       ة وال       ذين ل       م يب       دوا إجاب       ات مح       ددة فق       د بلغ       ت 12نس       بة غ       ي  الموافق       ون ع       ىل ذل       ك ) 

(%.  22نسبتهم)   
ات األمني         ة إلقام         ة ال         دورات األمني         ة إن غالبي         ة أف         راد العين         ة يوافق         ون ع         ىل  . 7 أن االس         تعانة ب         ذوي الخ         ي 

ي القط       اع الحك       ومي يزي       د م       ن ض       بط األم       ن
% بينم       ا بلغ       ت (  66حي       ث بلغ       ت نس       بتهم   )  للك       وادر العامل       ة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

إجاب       ات مح       ددة فق       د بلغ       ت (%.  أم       ا أف       راد العين       ة وال       ذين ل       م يب       دوا 21نس       بة غ       ي  الموافق       ون ع       ىل ذل       ك ) 
 ( %. 13نسبتهم ) 

ي لعبارات الفرضية الثانية
:اإلحصاء الوصفز

ً
 ثانيا

فيم         ا ي         ىلي ج         دول يوض         ح المتوس         ط واإلنح         راف المعي         اري واألهمي         ة النس         بية لعب         ارات المقي         اس وترتيبه         ا 
 إلجابات المستقىص منهم . 

ً
 وفقا
 

ي لعبارات 4-13جدول رقم )  
 الفرضية الثانية ( اإلحصاء الوصفز

االن                   ح                   راف   العبارات
 المعياري

تيب الداللة المتوسط  الي 

ي قط   اع   ات األمن قل   ل  
ز فز كلم   ا زاد ع   دد الكوادر المؤهلي 

اق النواجي األمنية   من اخي 
.94409 3.7600 

موافق 
 بشدة 

6 

ي 
ي أنظمة الدولة يؤثر فز

اس       تخدام التكنولوجيا الحديثة فز
 اإلقليىمي علمية ضبط األمن 

 4 موافق  4.0900 1.06453

ي ضبط الرقابة 
ي السياسات المحلية يؤثر فز

عدم الثبات فز
 األمنية ويزيد من شتات األحزاب الوطنية 

 7 موافق  3.7200 76647.

مم   ارس                 ة ال   دكت   اتوري   ة لنظ   ام الحزب الح   ا م يؤدي إىل  
 زعزعة األمن وعدم توحيد الصف 

1.10554 3.9000 
موافق 
 بشدة 

5 

ي رقابة دخالء المجتمع يزيد  
اس        تخدام المرونة األمنية فز
 من ضبط األمن الداخىلي 

1.32200 4.1800 
موافق 
 بشدة 

3 

ز عن نظام   الدولة من عدم الس     ماح للملش     يات والمارقي 
ي ضبط األمن

ي فز  ممارسة التخريب يكون له األثر االيجائ 
1.08711 4.1000 

موافق 
 بشدة 

2 

ات األمنية إلقامة الدورات األمنية  االستعانة بذوي الخي 
ي القط    اع الحكومي يزي    د من ض               بط 

للكوادر الع    امل    ة فز
 األمن

1.32100 4.1800 
موافق 
 بشدة 

1 

   21.93006  إجماىلي متوسط العبارات 
 2022المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 

: 4-13يتضح من الجدول رقم )   ( ما يىلي
ي تع       ي  ع       ن عب       ارات / إن جمي      ع العب       ارات 1

ي ) الفرض      ية الثاني       ة) ال       ت 
(. 3( يزي       د متوس       طها ع       ن الوس       ط الف       رضز

 .  عبارات الفرضية جميعوهذه النتيجة تدل عىل موافقة أفراد العينة عىل 
ات الثاني         ة(  م         ن وجه         ة نظ         ر العين         ة هي )  ) الفرض         ية / أه         م عب         ارة  م         ن عب         ارات2 االس         تعانة ب         ذوي الخ         ي 

ي القط          اع الحك          ومي يزي          د م          ن ض          بط األم          ن
( حي          ث األمني          ة إلقام          ة ال          دورات األمني          ة للك          وادر العامل          ة فز

( وأق           ل عب           ارة هي 1.32100ب            نحراف معي           اري ) ( 4.1800متوس           ط إجاب           ات أف           راد العين           ة ع           ىل العب           ارة ) 
ي ض       بط الرقاب        ة األمني       ة ويزي        د م        ن ش       تات األح        زاب الوطني        ة) 

ي السياس       ات المحلي        ة ي        ؤثر فز
( ع       دم الثب        ات فز

 .  ( 76647.( ب نحراف معياري ) 3.7200حيث بلا متوسط العبارة ) 
اد العين          ة يوافق          ون ( وه          ذا ي          دل ع          ىل أن غالبي          ة أف          ر 21.93006/ كم          ا بل          ا متوس          ط جمي          ع العب          ارات ) 3

  . ( الفرضية الثانيةبشدة عىل مجمل عبارات ) 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 
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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    

 

 تحليل بيانات الفرضية الثالثة 
ي ليبيا واألمن اإلقليىمي 

ات االقتصادية فز ز المتغي   هنالك عالقة بي 
: التوزي    ع التكراري لعب ارات الفرض               ي ة الث الث ة وفيم ا يىلي التوزي    ع التكراري إلج اب ات الوح دات المبحوث ة لجميع

ً
  أوال

 عبارات الفرضية: 
 (  التوزي    ع التكراري لعبارات  الفرضية الثالثة 4-14جدول رقم )  

 العبارة
 

 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة
أواف                ق  ال 

 بشدة
ع        د 
 د

 نسبة
ع        د 
 د

 نسبة
ع        د 
 د

 نسبة
ع        د 
 د

 نسبة
ع        د 
 د

ن         س 
 بة

عىل   ارتفاعه  عند  الرصف  سعر  يؤثر 
 األمن اإلقليىمي من ناحية اقتصادية 

53 
53.
0 

28 
28.
0 

14 
14.
0 

1 1.0 4 4.0 

التأثي   له  والخدمات  السلع  شح 
 المباسر عىل األمن اإلقليىمي  

43 
43.
0 

30 
30.
0 

13 
13.
0 

8 8.0 6 6.0 

زعزعة  عىل  المحلية  المنتجات  تؤثر 
احتكارها   ناحية  من  اإلقليىمي  األمن 

يبة عليها   وزيادة الرصز
59 

59.
0 

25 
25.
0 

6 6.0 5 5.0 5 5.0 

ارتفاع نسبة التضخم تؤثر عىل األمن 
 اإلقليىمي  

26 
26.
0 

18 
18.
0 

16 
16.
0 

34 
34.
0 

6 6.0 

ائح  سر ي 
فز البطالة  نسبة  ارتفاع 

عدم استقرار األمن المجتمع تؤدي إىل  
 اإلقليىمي بسبب التجمعات 

43 
43.
0 

41 
41.
0 

5 5.0 9 9.0 2 2.0 

كلما زادت القيمة الزمنية للنقود أدت 
إىل فقدان التكلفة التاريخية ألصحاب 
ي 
فز يؤثر  والمستثمرين  األموال  رؤوس 

 األمن القومي 

52 
52.
0 

31 
31.
0 

10 
10.
0 

7 7.0 0 0.0 

السياسات   الغي   استخدام  النقدية 
األمن  استقرار  عىل  يؤثر  ناجحة 

 اإلقليىمي 
49 

49.
0 

32 
32.
0 

13 
13.
0 

4 4.0 2 2.0 

تقليل اإلنفاق الحكومي وضعف القوة 
يزيد  الطبيعية  الموارد  وندرة  ائية  الرسر
ويؤثر  االقتصادية  المشكلة  حدة  من 

 عىل األمن اإلقليىمي 

30 
30.
0 

37 
37.
0 

15 
15.
0 

15 
15.
0 

3 3.0 

:  4-14يتضح من الجدول رقم )    ( ما يىلي
) يؤثر سعر الرصف عند ارتفاعه عىل األمن اإلقليىمي من ناحية اقتصادية    .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل أن1
( %. أما أفراد العينة والذين لم 5( %  بينما بلغت نس             بة غي  الموافقون عىل ذلك ) 81حيث بلغت نس             بتهم )  (  

 ( %. 14حددة فقد بلغت نسبتهم ) يبدوا إجابات م
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

حي ث    عىل ان ش               ح الس               لع والخ دم ات ل ه الت أثي  المب اسر عىل األمن اإلقليىمي   .إن غ البي ة أفراد العين ة يوافقون  2
( %. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا  14( % بينما بلغت نس             بة غي  الموافقون عىل ذلك   )  73بلغت نس             بتهم ) 

 ( %.  13إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم) 
) تؤثر المنتجات المحلية عىل زعزعة األمن اإلقليىمي من ناحية احتكارها   . إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل أن3

يبة عليها (  وزيا (%.  أما  10(% بينما بلغت نس          بة غي  الموافقون عىل ذلك )  84حيث بلغت نس          بتهم ) دة الرص          ز
 ( %. 6أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

( .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل أن4  ) ارتفاع نسبة التضخم تؤثر عىل األمن اإلقليىمي
( %.  أما أفراد العينة والذين لم يبدوا  40( % بينما بلغت نس          بة الموافقون عىل ذلك ) 44هم ) حيث بلغت نس          بت

 ( %. 16إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
ائح المجتمع تؤدي إىل عدم اس          تقرار األمن .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل 5 ي سر

أن )ارتفاع نس          بة البطالة فز
(%. أما  11% بينما بلغت نس    بة غي  الموافقون عىل ذلك) ( 84بلغت نس    بتهم ) حيث  اإلقليىمي بس    بب التجمعات( 

 ( %. 5أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
)كلم    ا زادت القيم    ة الزمني    ة للنقود أدت إىل فق    دان التكلف    ة الت    اريخي    ة .إن غ    البي    ة أفراد العين    ة يوافقون عىل  6

( ألص  حاب رؤوس األموال وال ي األمن القومي
( % بينما بلغت نس  بة غي   83حيث بلغت نس  بتهم )  مس  تثمرين يؤثر فز

 ( %. 10(%. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 7الموافقون عىل ذلك) 
تقرار األمن أن) اس          تخدام الس          ياس          ات النقدية الغي  ناجحة يؤثر عىل اس          .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل 7

  ) (%. أما أفراد العينة والذين 6% بينما بلغت نس      بة غي  الموافقون عىل ذلك) (  81حيث بلغت نس      بتهم ) اإلقليىمي
 (%. 13لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ائية وندرة الموارد ا.إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل أن )  8 لطبيعية  تقليل اإلنفاق الحكومي وض  عف القوة الرس  ر
  ) (%  بينما بلغت نس بة غي   67حيث بلغت نس بتهم ) يزيد من حدة المش كلة االقتص ادية ويؤثر عىل األمن اإلقليىمي

 ( %. 15( %. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 18الموافقون عىل ذلك ) 
ي لعبارات الفرضية الثالثة

 اإلحصاء الوصفز
 إلجابات  فيما يىلي 

ً
جدول يوض  ح المتوس  ط و اإلنحراف المعياري واألهمية النس  بية لعبارات المقياس وترتيبها وفقا

 المستقىص منهم . 
 

ي لعبارات الفرضية الثالثة 4-15جدول رقم )  
 ( اإلحصاء الوصفز

االنحراف   العبارات
 المعياري

تيب  الداللة  المتوسط   الي 

ارتفاعه عىل   اإلقليىمي من يؤثر سعر الرصف عند  األمن 
 ناحية اقتصادية 

1.00880 3.7500 
موافق 
 بشدة 

6 

األمن  عىل  المباسر  التأثي   له  والخدمات  السلع  شح 
 اإلقليىمي  

1.19697 4.0400 
موافق 
 بشدة 

3 

المحلية عىل زعزعة األمن اإلقليىمي من  المنتجات  تؤثر 
يبة عليها   ناحية احتكارها وزيادة الرصز

1.11083 3.7200 
موافق 
 بشدة 

7 

 1 ال  أوافق  4.7600 1.32665 ارتفاع نسبة التضخم تؤثر عىل األمن اإلقليىمي  
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

تؤدي إىل عدم  المجتمع  ائح  ي سر
البطالة فز ارتفاع نسبة 

 اإلقليىمي بسبب التجمعات استقرار األمن 
1.00524 3.8600 

موافق 
 بشدة 

4 

كلما زادت القيمة الزمنية للنقود أدت إىل فقدان التكلفة 
ي 
التاريخية ألصحاب رؤوس األموال والمستثمرين يؤثر فز

 األمن القومي 
.91099 3.7200 

موافق 
 بشدة 

8 

عىل  يؤثر  ناجحة  الغي   النقدية  السياسات  استخدام 
 استقرار األمن اإلقليىمي 

.95959 3.7800 
موافق 
 بشدة 

5 

وندرة  ائية  الرسر القوة  وضعف  الحكومي  اإلنفاق  تقليل 
االقتصادية  المشكلة  حدة  من  يزيد  الطبيعية  الموارد 

 ويؤثر عىل األمن اإلقليىمي 
1.12923 4.2400 

موافق 
 بشدة 

2 

 إجماىلي العبارات 
 

4.8702
7 

  

 2022المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 
: 4-15يتضح من الجدول رقم )   ( أدناه ما يىلي

ي تع       ي  ع       ن عب       ارات / إن جمي      ع العب       ارات 1
ي ) الفرض      ية الثاني       ة) ال       ت 

(. 3( يزي       د متوس       طها ع       ن الوس       ط الف       رضز
 .  عبارات الفرضية وهذه النتيجة تدل عىل موافقة أفراد العينة عىل جميع

ارتف        اع نس        بة التض        خم ت        ؤثر الثالث        ة(  م        ن وجه        ة نظ        ر العين        ة هي )  ) الفرض        ية م        ن عب        ارات / أه        م عب        ارة 2
( ب           نحراف معي          اري 7.6004( حي          ث متوس          ط إجاب          ات أف          راد العين          ة ع          ىل العب          ارة ) ع          ىل األم          ن اإلقل          يىمي 

، حي        ث بل        ا ش        ح الس        لع والخ        دمات ل        ه الت        أثي  المب        اسر ع        ىل األم        ن اإلقل        يىمي ( وأق        ل عب        ارة هي 1.32665) 
 .  ( 1.19697( ب نحراف معياري ) 4.0400توسط العبارة ) م
( وه      ذا ي       دل ع      ىل أن غالبي      ة أف       راد العين      ة يوافق      ون بش       دة  4.87027/ كم      ا بل      ا متوس      ط جمي       ع العب      ارات ) 3

  . ( الفرضية الثالثةعىل مجمل عبارات ) 
 

ي 
ات االجتماعية فز ز المتغي   ليبيا واألمن اإلقليىمي تحليل بيانات الفرضية الرابعة : هنالك عالقة بي 

: التوزي    ع التكراري لعبارات الفرضية الرابعة
ً
 أوال

 وفيما يىلي التوزي    ع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة لجميع عبارات الفرضية: 
 (  التوزي    ع التكراري لعبارات  الفرضية الرابعة 4-16جدول رقم )  

 العبارة
 

 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 
أواف                   ق ال  
 بشدة

ع        د 
 د

ن         س 
 بة

ع        د 
 د

 عدد نسبة
ن         س 
 بة

ع        د 
 د

ن         س 
 بة

 عدد
ن         س 
 بة

المجتمع  ي 
فز الزواج  نسبة  انخفاض 

األسية   المشكالت  خلق  إىل  يؤدي 
األمن   عىل   

ً
سلبا ينعكس  بالتاىلي 

 اإلقليىمي 

53 53 17 17 22 22 2 2 6 6 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

القبلية  الحروبات  تساهم 
ي زعزعة األمن اإلقليىمي 

 والمليشيات فز
41 41 27 27 

11
6 

116 15 15 1 1 

ي المجتمع خاصة  
العادات والتقاليد فز

استقرار  ي 
فز  
ً
سلبا دورها  ينعكس  الثأر 

 األمن اإلقليىمي 
40 40 39 39 12 12 8 8 1 1 

الفقر   بسبب  الوفيات  نسبة  ارتفاع 
األسية  والخالفات  والمرض  والجوع 

ي عىل األمن اإلقليىمي   له األثر السلت 
40 40 33 33 13 13 10 10 4 4 

المجتمع  ي 
السائدة فز مفهوم الجهوية 

 عىل األمن اإلقليىمي  
ً
 ينعكس سلبا

47 47 23 23 21 21 8 8 1 1 

ائح  ز سر تساهم العنرصية والتفرقة بي 
األمن   االستقرار  عدم  ي 

فز المجتمع 
 اإلقليىمي 

43 43 16 16 17 17 15 15 9 9 

ي التوظيف  
تؤدي ظاهرة المحسوبية فز

داخل المؤسسات إىل عدم االستقرار 
األمن  وبالتاىلي  الحكومي  العمل 

 اإلقليىمي 

45 45 33 33 11 11 6 6 5 5 

فئات   ز  بي  المالكة  السلطة  تداول 
 عىل األمن 

ً
األسة المالكة ينعكس سلبا

 اإلقليىمي  
41 41 35 35 12 12 5 5 7 7 

:  4-16يتضح من الجدول رقم )    ( ما يىلي
ي المجتمع يؤدي إىل خلق المش             كالت األسية   .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل أن1

انخفاض نس             بة الزواج فز
 عىل األمن اإلقليىمي 

ً
( %  بينما بلغت نس           بة غي  الموافقون عىل 70حيث بلغت نس           بتهم )    بالتاىلي ينعكس س           لبا

 ( %. 22( %. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 8ذلك ) 
ي زعزعة األمن اإلقليىمي ( .إن غالبية أفراد العينة يوافقون)  2

حيث بلغت   تس     اهم الحروبات القبلية والمليش     يات فز
( %. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات  16( % بينما بلغت نس            بة غي  الموافقون عىل ذلك ) 68نس            بتهم ) 

 ( %.  16محددة فقد بلغت نسبتهم) 
ي   عين ة يوافقون عىل أن. إن غ البي ة أفراد ال3

 فز
ً
ي المجتمع خ اص                ة الث أر ينعكس دوره ا س               لب ا

)الع ادات والتق الي د فز
 ) (%.  أما أفراد  9(% بينما بلغت نسبة غي  الموافقون عىل ذلك )  79حيث بلغت نسبتهم )   استقرار األمن اإلقليىمي

 ( %. 12العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 
)ارتفاع نس  بة الوفيات بس  بب الفقر والجوع والمرض والخالفات األسية   أفراد العينة يوافقون عىل أن.إن غالبية  4

ي عىل األمن اإلقليىمي (  ( 14( %  بينما بلغت نس    بة الموافقون عىل ذلك ) 73حيث بلغت نس    بتهم )   له األثر الس    لت 
 ( %. 13م ) %.  أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبته

 عىل األمن اإلقليىمي  .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل 5
ً
ي المجتمع ينعكس س   لبا

أن ) مفهوم الجهوية الس   ائدة فز
(%. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا  9% بينما بلغت نس      بة غي  الموافقون عىل ذلك) ( 70حيث بلغت نس      بتهم ) (  

 ( %. 21إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  كانون    –  15                                                  (  -  77105)ص:   خامسالبحث ال –  األول العدد  –  عشر  السادسالمجلد 

 
 م 2023  –  الثان

 

100 
اتيجية عل  األمن اإلقليم                                                                                                          غندور       أثر إدارة األزمات اإلستر

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

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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 عدم االس  تقرار األمن ن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل .إ6
ائح المجتمع فز ز سر ان )تس  اهم العنرص  ية والتفرقة بي 

(%. أم  ا أفراد العين  ة  24( % بينم  ا بلغ  ت نس               ب  ة غي  الموافقون عىل ذل  ك) 59حي  ث بلغ  ت نس               بتهم )   اإلقليىمي ( 
 ( %. 17والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) 

ي التوظيف داخل المؤس            س            ات إىل عدم  غالبية أفراد العينة يوافقون عىل .إن 7
أن ) تؤدي ظاهرة المحس            وبية فز

% بينما بلغت نسبة غي  الموافقون  (  78حيث بلغت نسبتهم )   االستقرار العمل الحكومي وبالتاىلي األمن اإلقليىمي ( 
 (%. 11د بلغت نسبتهم ) (%. أما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فق11عىل ذلك) 

 عىل األمن .إن غالبية أفراد العينة يوافقون عىل أن) 8
ً
ز فئات األسة المالكة ينعكس سلبا تداول السلطة المالكة بي 

( %.  أما أفراد العينة  12(%  بينما بلغت نس             بة غي  الموافقون عىل ذلك  ) 76حيث بلغت نس             بتهم )   اإلقليىمي ( 
 ( %. 12فقد بلغت نسبتهم )  والذين لم يبدوا إجابات محددة

ي لعبارات الفرضية الرابعة
: اإلحصاء الوصفز

ً
 ثانيا

 إلجابات  
ً
فيما يىلي جدول يوض  ح المتوس  ط و اإلنحراف المعياري واألهمية النس  بية لعبارات المقياس وترتيبها وفقا

 المستقىص منهم . 
ي لعبارات الفرضية الرابعة 4-17جدول رقم )  

 ( اإلحصاء الوصفز

االنحراف   العبارات
 المعياري

تيب  الداللة  المتوسط   الي 

خلق  إىل  يؤدي  المجتمع  ي 
فز الزواج  نسبة  انخفاض 

 عىل األمن اإلقليىمي 
ً
 المشكالت األسية بالتاىلي ينعكس سلبا

1.17288 3.9100 
موافق 
 بشدة 

6 

األمن  زعزعة  ي 
فز والمليشيات  القبلية  الحروبات  تساهم 

 اإلقليىمي 
1.12528 4.0800 

موافق 
 بشدة 

2 

ينعكس دورها   الثأر  المجتمع خاصة  ي 
فز والتقاليد  العادات 

ي استقرار األمن اإلقليىمي 
 فز
ً
 سلبا

.96499 3.9100 
موافق 
 بشدة 

8 

والمرض  والجوع  الفقر  بسبب  الوفيات  نسبة  ارتفاع 
ي عىل األمن اإلقليىمي   والخالفات األسية له األثر السلت 

1.14040 4.0500 
موافق 
 بشدة 

3 

عىل   
ً
سلبا ينعكس  المجتمع  ي 

فز السائدة  الجهوية  مفهوم 
 األمن اإلقليىمي  

1.04693 3.9300 
موافق 
 بشدة 

7 

عدم   ي 
فز المجتمع  ائح  سر ز  بي  والتفرقة  العنرصية  تساهم 

 االستقرار األمن اإلقليىمي 
1.39041 4.3100 

موافق 
 بشدة 

1 

المؤسسات  داخل  التوظيف  ي 
فز المحسوبية  ظاهرة  تؤدي 

 االستقرار العمل الحكومي وبالتاىلي األمن اإلقليىمي إىل عدم 
1.12146 3.9300 

موافق 
 بشدة 

5 

ينعكس  المالكة  األسة  فئات  ز  بي  المالكة  السلطة  تداول 
 عىل األمن اإلقليىمي  

ً
 سلبا

1.17189 4.0200 
موافق 
 بشدة 

4 

   4.14028  إجماىلي العبارات 
 2022المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل 

:  4-17يتضح من الجدول رقم )   ( ما يىلي
ي تعي  عن عبارات  / إن جميع العبارات 1

ي ) الفرض            ية الرابعة) الت 
(. وهذه  3( يزيد متوس            طها عن الوس            ط الفرضز

 .  عبارات الفرضية النتيجة تدل عىل موافقة أفراد العينة عىل جميع
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

ائح الرابعة(  من وجهة نظر العينة هي )   ) الفرض         ية  بارات/ أهم عبارة  من ع2 ز سر تس         اهم العنرص         ية والتفرقة بي 
ي عدم االس      تقرار األمن اإلقليىمي  

( ب نحراف  4.3100( حيث متوس      ط إجابات أفراد العينة عىل العبارة ) المجتمع فز
ي المجتمع خاص       ة ( وأقل عبارة هي ) 1.39041معياري ) 

ي اس       تقرار  العادات والتقاليد فز
 فز
ً
الثأر ينعكس دورها س       لبا

 .  ( 96499.( ب نحراف معياري ) 3.9100( حيث بلا متوسط العبارة ) األمن اإلقليىمي 
( وهذا يدل عىل أن غالبية أفراد العينة يوافقون بش  دة عىل مجمل  4.14028/ كما بلا متوس  ط جميع العبارات ) 3

  . ( الفرضية الرابعةعبارات ) 
  -: النتائجأهم 
ا فقد وحسب، العسكریة بالقدرات الدولة حمایة يرادف یعد لم األمن

َّ
 غ اللیبیة الحالة خالل من تبین

ّ
 ابيأن

دولة   غیاب واألهم الواعدة المستدامة التنمیة وخطط المتكافئة، االقتصادیة والفرص االجتماعیة، العدالة
ي  األزمة فتیل إشعال سّهل المؤسسات،

 فمن فحسب، الداخلیة البیئة ولیدة لیست األمنیة التهدیدات،و لیبیا  فز
ز  الدراسة خالل   لنا تبي 

ّ
ي مهم البعد أن ي  الخارج 

ي  الخارجیة، التدخالت عي   وتمدیدها األزمة بواعث تغذیة فز
 الت 

 ّ عي 
ُ
 ، األزمة محل البلد واستقرار أمن مصلحة حساب عىل المتدخلة ولو  الدول مصالح تنافس عن ت

ورة التوص               ي   ات: أهم   ي  اللیبی   ة األزم   ة مع التع   ام   ل ضز
 والتنمی   ة األمن مق   ارب   ة تتبتز  إقلیمی   ة مب   ادرات إط   ار فز

 العس كري الذي التدخل فخ عن أمكن ما واالبتعاد الس لمیة التس ویة عي   اللیبیة األزمة حل عىل الحرص،و الش املة
ورةو اللیبیة.  األزمة یعّمق  ي  الملف متابعة ضز ي  حت   اللیت 

 والتعاون التنس   یق  قص   د س   یاسي  التفاق الوص   ول حال فز
ي  الديمقراطي  التحول وبعث اللیبیة الدولة بناء إلعادة وتكثیف الجهود

 البلد.  هذا فز
 النتائج 

اتها وتفس   ي  ظاهرها ومحاولة الس   يطرة عىل احداثها   األزمة .1 موقف يحتاج لبذل جهد للتعرف عليها ومتغي 
 وتجنب مخاطرها ومن ثم تحديد الحل المناسب لما يمكن من استخدام إجراءات سليمة. 

ي التع ام ل مع العوام ل المس               بب ة لالزم ة   األزم ةتتطل ب الس               يطرة عىل  .2
ي ثالث ة اتج اه ات تتمث ل فز

التحر  فز
 والقوى الداعمة لها وكذلك العوامل ذات الصلة بها 

ز  فقد وحس       ب، العس       كریة بالقدرات الدولة حمایة يرادف یعد لم األمن .3   اللیبیة الحالة خالل من تبي 
ّ
  أن

 واألهم الواعدة المس       تدامة التنمیة وخطط افئة،المتك االقتص       ادیة والفرص االجتماعیة، العدالة غیاب
ي  األزمة فتیل إشعال سّهل المؤسسات، دولة غیاب

 .لیبیا فز
ز  الدراس   ة خالل فمن فحس   ب، الداخلیة البیئة ولیدة لیس   ت األمنیة التهدیدات .4   لنا تبي 

ّ
ي  البعد أن   الخارج 

ي  مهم
ي  الخارجیة، التدخالت عي   وتمدیدها األزمة بواعث تغذیة فز

ّ  الت  عي 
ُ
 الدول مص         الح تنافس عن ت

 األزمة محل البلد واستقرار أمن مصلحة حساب عىل ولو  المتدخلة
 التوصيات: 

ورة المعرف   ة الر   امل   ة لتطورات   .1 واإلجراءات الف   اعل   ة الالزم   ة لمواجهته   ا ، ك   ذل   ك يج   ب معرف   ة    األزم   ةضز
 العوامل المسببة لالزمة والقوى الداعمة لها والعوامل ذات الصلة بها . 

ي  .2 ي إيجاد تحالف اقتص   ادي وعس   كري ش   بيه باالتحاد األورئ 
ورة ان تتعاون دول الجوار اإلقليىمي لليبيا فز ضز

ي 
اعات بالوس ائل  يعمل عىل وض ع قواعد واس س ملزمة تس اعد فز ز حفظ امن المنطقة وذلك بحل جميع اليز

 عن استخدام القوة . 
ً
 السياسية والدبلوماسية بعيدا

يجب ان تعلم دولة ليبيا ان النفط يمثل مص      در تهديد لها اذا لم تعمل عىل وض      ع س      ياس      ة نفطية جديد   .3
ي التحرش     ات والتدخالت األج

نبية فالمس     تفيد األول تراغي مص     الحها االقتص     ادية والس     ياس     ية والتنموية فز
 من هذه الرصاعات وتاجيجها هم متنافسون عىل مواردها . 
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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 س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

كة تس     اعد   .4 ي من خالل تش     كيل رؤية مس     تقبلية توفيقية مش     ي 
يجب الحص     ول عىل نوع من الوفاق الوطتز

ايتيجة وطنية تس  اعدعىل اس  تقراره وازدهاره اىل جانب التص  دي لالطماع   ي عىل ص  ياغة اس  ي  الش  عب الليت 
ي العمل عىل وحدة ليبيا.  األجنبية
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