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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اإلإأثر  ] األنشطة  تمويل  ي 
 
الزراعي ف للقطاع  المخصص  التمويل  قتصادية األخرى عىل  ستخدام 

 الزراعية[التنمية 
) ي
 )دراسة ميدانية عىل عينة من المصارف العاملة بمحليتى المناقل وود مدن 

 
 إعداد الباحثون: 
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 [ قسم المحاسبة والتمويل، كلية العلوم اإلدارية، جامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا، السودان] 

 
 : الملخص

عىل   األخرى  االقتصادية  األنشطة  تمويل  ي 
فز الزراغي  للقطاع  المخصص  التمويل  استخدام  أثر  الدراسة  تناولت 

ي والمناقل. هدفت الدراسة إىل التنمية الزراعية 
ي ود مدئز

بالتطبيق عىل بعض المصارف السودانية العاملة بمحليت 
ز التمويل المخصص للقطاع الزراغي والتنمية الزراعية، التعرف عىل أثر تمويل قطاع األنشطة  اختبار العالقة بي 

ي التساؤل االقتصادية األخرى من التمويل المخصص للقطاع الزراغي عىل التنمية الزرا
عية. تمثلت مشكلة الدراسة فز

ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى عىل التنمية 
أثر استخدام التمويل المخصص للقطاع الزراغي فز الرئيس: ما 

ي تناولت أثر استخدام التمويل المخصص 
ي الدراسات السابقة الت 

ي سد الفجوة فز
الزراعية ؟ تظهر أهمية الدراسة فز

ي  
فز الزراغي  هذا للقطاع  تناولت  ي 

الت  الدراسات  ندرة  الزراعية،  التنمية  عىل  األخرى  االقتصادية  األنشطة  تمويل 
. تم اختبار  ي التحليىلي

ي والوصفز
، االستقرائ  ي البيئة السودانية. استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي

الموضوع  فز
 ( ي تم جمعها عير

%( من 85( استبانه بنسبة استجابة ) 68بيانات الدراسة من واقع بيانات الدراسة الميدانية والت 
 Oneللعينة الواحدة )   T( استبانه، تم اختبار الفرضيات باستخدام اختبار80جملة االستبيانات الموزعة والبالغة ) 

Sample T-Test ( اختبار مرب  ع كاي تربيع ،)Chi-Square Test واالرتباط عير برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم )
ز SPSSاالجتماعية )  تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من التمويل   (. أشارت النتائج إىل وجود عالقة سلبية بي 

ز التمويل المخصص للقطاع   المخصص للقطاع الزراغي   كشفت النتائج عدم وجود عالقة بي 
ً
والتنمية الزراعية، أيضا

المخصص للقطاع  ومؤسسات التمويل الزراغي للتمويل الزراغي والتنمية الزراعية. أوصت الدراسة بمتابعة البنوك
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى. 

ي المجال الزراغي وعدم استخدامه فز
 الزراغي والتأكد من استخدامه فز

، األنشطة االقتصادية، التنمية الزراعية، تمويل األنشطة االقتصادية، القطاع الكلمات المفتاحية : التمويل الزراغي

،  . التنمية الزراعية المستدامة الزراغي
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Abstract : 

The study dealt with the effect of using the financing allocated to the agricultural sector in financing 

other economic activities on agricultural development by applying it to some Sudanese banks operating 

in Wad Madani and Al-Manaqil localities. The study aimed to test the relationship between the financing 

allocated to the agricultural sector and agricultural development, and to identify the impact of financing 

the other economic activities sector from the financing allocated to the agricultural sector on agricultural 

development. The problem of the study was represented in the main question: What is the effect of using 

the financing allocated to the agricultural sector in financing other economic activities on agricultural 

development? The importance of the study is appeared in bridging the gap is shown in previous studies 

that dealt with the effect of using the financing allocated to the agricultural sector in financing other 

economic activities on agricultural development, the scarcity of studies that dealt with this topic in the 

Sudanese environment. The study used the deductive, inductive and descriptive analytical method. The 

total questionnaire distributed was 80 and 85% of them were returned (68 questionnaire). The 

hypotheses were tested by using the one sample t-test, chi-square test and correlation through statistical 

package for social science (SPSS). The results indicated that there is a negative relationship between the 

financing of other economic activities from the financing allocated to the agricultural sector and 

agricultural development; also, the results revealed that there is no relationship between the financing 

allocated to the agricultural sector and agricultural development. The study recommended that  Banks 

and agricultural financing institutions follow up on financing allocated to the agricultural sector and 

ensure that it is used in the agricultural field and not used in financing other economic activities. 

Key Words: Agricultural finance, other economic activities, Agricultural development, financing 

economic activities, agricultural sector, agricultural development sustainable. 

 المحور األول: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 المقدمة: 

، تقليل  ي زيادة الناتج المحىلي اإلجماىلي
ي السودان لمساهمته فز

يعتير القطاع الزراغي من أهم القطاعات االقتصادية فز
 عن توفي  الغذاء لعدد كبي  من السكان لذلك ال معدالت البطالة،  

ً
ي أن يسىم   عجب  تخفيف حدة الفقر فضال

فز
ية والطبيعية القادرة  ة والمقومات البرسر ي الخصبة والمياه الوفي 

السودان بسلة غذاء العالم لما يذخر به من األراضز
الت القطاع االهتمام  إذا وجد هذا  التصدير  بل  ي 

الذائ  االكتفاء  السليم عىل تحقيق  والتخطيط  ي 
الكافز والتمويل  ام 

ي القيام بعمليات اإلنتاج الزراغي وما يتبع ذلك من أنشطة 
، حيث يسهم التمويل الزراغي فز لالرتقاء باإلنتاج الزراغي

ي 
 ومن ثم إحداث التنمية الزراعية. من المالحظ فز

ً
 ونوعا

ً
ز اإلنتاج الزراغي كما أخرى ترتبط به، مما يؤدي إىل تحسي 

ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى    أن  نالسودا
 من التمويل المخصص للقطاع الزراغي يتم استخدامه فز

ً
جزءا

بخالف الزراعة وهذا من شأنه التأثي  عىل التنمية الزراعية. وعليه جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام التمويل 
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى 

 عىل التنمية الزراعية. المخصص للقطاع الزراغي فز
 مشكلة الدراسة: 

ي عدد من الدول العربية واألجنبية جوانب  
ي السودان وفز

ي اطلع عليها الباحثون فز
تناولت عدد من الدراسات الت 

ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى وأثره عىل التنمية الزراعية، 
  من استخدام التمويل المخصص للقطاع الزراغي فز

ي تناولت ذلك األثرإال أن تلك ال
ة ، باإلضافة إىل قلة الدراسات الت  ي   دراسات لم توضح ذلك األثر بصورة مباسر

فز
ي البيئة السودانية، كما أن تلك الدراسات تناولت 

الدول العربية واألجنبية، عالوة عىل ندرة مثل هذه الدراسات فز
ات ز أو كليهما ولم تتناول جميع متغي  ات دراسة الباحثي  الدراسة وهذا القصور يمثل الفجوة المعرفية    أحد متغي 

المخصص  التمويل  استخدام  أن  الباحثون سد فجوتها، حيث  يأمل  ي من خاللها 
والت  الدراسة  عليها  بنيت  ي 

الت 
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من شأنه التأثي  عىل التنمية الزراعية، وعليه تنحرص مشكلة 

للقطاع الزراغي 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ال ي 
ي تمويل األنشطة االقتصادية  الدراسة فز

أثر استخدام التمويل المخصص للقطاع الزراغي فز تساؤل الرئيس: ما 
 األخرى عىل التنمية الزراعية؟ ويتفرع منه التساؤالت اآلتية: 

 . هل يؤثر حجم التمويل المخصص للقطاع الزراغي عىل التنمية الزراعية؟1
 التمويل المخصص للقطاع الزراغي عىل التنمية الزراعية؟  .هل يؤثر تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من2
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى؟ 3

 . هل يتأثر القطاع الزراغي عند استخدام تمويله فز
 تسغ الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية:  أهداف الدراسة: 

ز التمويل المخصص للقطاع الزراغي 1  والتنمية الزراعية. . اختبار العالقة بي 
 . قياس أثر تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من التمويل المخصص للقطاع الزراغي عىل التنمية الزراعية.  2
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى. 3

 . التعرف عىل مدى تأثر القطاع الزراغي عند استخدام تمويله فز
ي إحداث التنمية ا4

. . التوصل إىل نتائج تسهم فز  لزراعية من خالل االهتمام بالتمويل الزراغي
 أهمية  الدراسة  

 : ي
ي اآلنى

 
 تكمن أهمية  الدراسة ف

 . األهمية العلمية: 1
ي تمويل األنشطة االقتصادية  أ

ي تناولت أثر استخدام التمويل المخصص للقطاع الزراغي فز
. قلة الدراسات العلمية الت 

ي السودان والذي يتطلب المزيد من 
األخرى عىل التنمية الزراعية باعتبارها من الموضوعات الحديثة وال سيما فز

 الدراسات. 
ي تركتها الدراسات السابب

 قة  فيما يتعلق بموضوع الدراسة. . سد الفجوة الت 
. ج ي

اكم المعرفز ي تناولت موضوع الدراسة وتعتير إضافة للي 
 للدراسات السابقة الت 

ً
 . تعد هذه الدراسة امتدادا

: األهمية العملية،  . 2 ي
 تتمثل فز

ي تتحقق من خالل التمويل الزراأ
. . تكتسب الدراسة أهميتها من حاجة الدولة إىل التنمية الزراعية والت   غي

ي ب
الزراغي فز التمويل المخصص للقطاع  الزراعية من خالل تجنب استخدام  التنمية  ي 

. تقديم توصيات تفيد فز

 تمويل األنشطة االقتصادية األخرى. 
 نموذج الدراسة:ـــ

بالتابعة كما   ات المستقلة  لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بتصميم نموذج للدراسة لتوضيح عالقة المتغي 
   :  يىلي

 المتغي  المستقل                                                       المتغي  التابع           
        

                                                                            
 
 
 
 
 
 

ز  المصدر:                                                م  2022إعداد الباحثي 
 
 

القطاع الزراعي                                           المخصص تمويلال -

التمويل المخصص  للقطاع  استخدام -

األنشطة االقتصادية  تمويلفي  الزراعي

 األخرى 

 

 التنمية الزراعية
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  فرضيات الدراسة: 
 تختبر الدراسة الفرضيات اآلتية: 

ز حجم التمويل المخصص للقطاع الزراغي والتنمية الزراعية.   الفرضية األوىل:   توجد عالقة بي 
الثانية:  الزراغي   الفرضية  للقطاع  المخصص  التمويل  من  األخرى  االقتصادية  األنشطة  تمويل  ز  بي  توجد عالقة 
 والتنمية الزراعية. 
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى.  الفرضية الثالثة: 

 يتأثر القطاع الزراغي عند استخدام تمويله فز
: حدود الدراسة:  ي

   تنحرص حدود الدراسة فز
. عينة من  الحدود المكانية:  ي

 المصارف السودانية العاملة بمحليت  المناقل وود مدئز
ي العام  الحدود الزمانية: 

 م. 2022تتمثل الحدود الزمانية فز
 الدراسات السابقة: 

 م(  2016دراسة: ) محمد، عبد الماجد احمد وآخرون، 
ي معوقات التمويل الزراغي بالسودان باعتبارها إحدى المشكالت ال

ي تعيق عملية تمثلت مشكلة الدراسة فز
رئيسة الت 

ي تواجه التمويل الزراغي بالسودان. توصلت الدراسة  
. هدفت الدراسة إىل بيان المشاكل والمعوقات الت  النمو الزراغي

ز مع المؤسسات  ، عدم تعامل المزارعي  ي تقوم بالتمويل الزراغي
إىل عدة نتائج منها: ضعف مساهمة المؤسسات الت 

ا الفوائد  من   
ً
خوفا المدخرات التمويلية  بحشد  الدراسة  أوصت  التمويل.  للحصول عىل  الضمانات  ة  وكير لربوية 

ي وفق األحكام االسالمية. 
وعات الزراعية واالهتمام بالعمل المرصفز ي تمويل المرسر

 المحلية لالستفادة منها فز
 م(2019دراسة: )العربيات، 

ي التساؤل الرئيس: ما واقع القطاع الزراغي ا
ي تواجهه وامكانية تنميته؟ تمثلت مشكلة الدراسة فز

ي والتحديات الت 
الردئز

ي تطوير القطاع 
ي تؤثر فز

ي ومعرفة العوامل والتحديات الت 
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع القطاع الزراغي االردئز

اغي الزراغي وتنميته. توصلت الدراسة إىل ان تحرير التجارة  وتذبذب االمطار اثر عىل السلع الزراعية والقطاع الزر 
ي االصالح الزراغي والتكيف الهيكىلي وزيادة معدالت االستثمار. 

ي االردن. أوصت الدراسة بتبتز
 فز

 (2016دراسة ) ابو زيد، 
الرأسي  بشقيها  الزراعية  التنمية  تحقيق  اسباب عدم  اهم  من  يعد  التمويل  نقص  أن  ي 

فز الدراسة  تمثلت مشكلة 
ي االمر الذي أدى اىل ارتفاع اسعار الغذاء

وعات. هدفت الدراسة إىل تقييم أداء   واالفف   وتباطؤ تنفيذ المرسر
ً
عالميا

القطاع  لتنمية  تفعيله  وامكانيات  االئتمانية  السياسة  تحقيق  ي 
فز دوره  الستعادة  الزراغي  واالئتمان  التنمية  بنك 

ي تحقيق االهداف التنموية للقطاع ال
ي تساهم فز

. توصلت الدراسة إىل انخفاض حجم القروض الت  زراغي . االزراغي
ي تعبئة المدخرات. 

 أوصت الدراسة بتفعيل فكرة الجمعيات التعاونية الزراعية الذاتية لما لها من  دور فز
 ،  ( 2016دراسة ) الششتاوي، واىلي

الزراغي  االنتاج  تنمية  ي 
فز الرزاغي  واالئتمان  التنميه  بنك  من  المقدم  التمويل  ي محدودية 

فز الدراسة  تكمن مشكلة 
تقليل الفجوة الغذائية المرصية من اهم السلع الغذائية وال سيما القمح. توصلت الدراسة إىل هدفت الدراسة إىل 

واعدادها   النتاج محاصيلهم  لهم ظروفا ميرسة  يه   مناسب وبما  فائدة  بسعر  للرزاع  تمويلية  عدم وجود كفاية 
ي الوقت المناسب. أوصت الدراسة بتوفي  القروض الزراعية النقدية وال

ز  للتسويق فز عينية من قبل البنك للمزارعي 
 ألداء العمليات الزراعية 

 م( 2022دراسة ) قندوز وآخرون،
ي الدول العربية؟ هدفت 

ي تعزيز نمو القطاع الزراغي فز
ي التساؤل: ما دور التمويل االسالمي فز

تتمثل مشكلة الدراسة فز
ي تواجهه وأسس وضوابط الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل واقع القطاع الزراغي بالدول العربية وأهم  

التحديات الت 
المتعلقة   القانونية  التحديات  من  العديد  اىل وجود  الدراسة  توصلت   . الزراغي القطاع  لتمويل  االسالمي  التمويل 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الزراعية واستعمال التقنيات الزراعية الحديثة ونقلها ومشاكل تسويق المنتجات الزراعية. أوصت 
بحيازة االراضز

يعة االسالمية.  الدراسة بتطوير قطاع  الصناعات الغذائية وانشاء مؤسسات مالية متوافقة مع الرسر
 ( 2021دراسة ) محمد وآخرون، 

ي للقطاع الزراغي عىل الناتج  ي التساؤل الرئيس: ما أثر كل من التمويل الداخىلي والخارجر
تمثلت مشكلة الدراسة فز

؟ هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء عىل مصادر   ي
ي السودان، الزراغي الحقيف 

وسياسات تمويل القطاع الزراغي فز
تأثي    الدراسة إىل وجود  . توصلت  الزراغي الناتج  ي عىل  الداخىلي والخارجر التمويل  أثر كل من  باالضافة إىل فحص 
ي هذا 

ي المباسر فز ي لكل من االنفاق الحكومي التنموي المخصص للقطاع الزراغي واالستثمار االجنتر معنوي ايجائر
لدراسة بإعطاء أولوية خاصة لتنمية وتطوير القطاع الزراغي من خالل تخصيص جزء من التمويل القطاع. أوصت ا

 التنموي لهذا القطاع.. 
 (2019دراسة ) نور الدين، 

الزراعية   التنمية  تحقيق  ي 
فز الفالجي  التمويل  مساهمة  مدى  ما  الرئيس:  التساؤل  ي 

فز الدراسة  مشكلة  تمثلت 
ي تحقيق التنمية المستدامة؟ هدفت الدراسة إىل تح 

ديد أهمية اشكال التمويل المختلفة المتاحة للقطاع الفالجي فز
الزراعية   التنمية  تحقيق  ي 

فز  
ً
هاما  

ً
دورا يلعب  الفالجي  التمويل  ان  إىل  الدراسة  توصلت  المستدامة.  الزراعية 

ي قيادة التنم
 ية االقتصادية. المستدامة. أوصت الدراسة بتفعيل دور القطاع الفالجي وجعله ذا دور ريادي فز

 (2017دراسة ) ماهر، 
ي  
ي قصور االنتاج الزراغي عن تلبية حاجة الطلب المحىلي من الغذاء نتيجة للظروف الت 

تمثلت مشكلة الدراسة فز
ات التنمية  . هدفت الدراسة إىل القاء الضوء عىل بعض مؤسر  عىل القطاع الزراغي

ً
مرت بها العراق مما انعكس سلبا

ي تواجهها. توصلت الدراسة إىل ان التنمية الزراعية  الزراعية  
ي العراق والتعرف عىل أهم التحديات الت 

المستدامة فز
التقليدية  الطرق  الستخدام  نتيجة  الري  مياه  استخدام  تراجع  منها  عدة  تحديات  تواحه  العراق  ي 

فز المستدامة 
. أوصت الدراسة باس ي عمليات االنتاج الزراغي

ي فز
 تخدام الطرق الحديثة للري. وضعف الجانب التفتز

وبعضها   بالسودان،  الزراغي  القطاع  تنمية  ي 
فز التمويل  أثر  تناولت  بعضها  السابقة  الدراسات  أن  ز  للباحثي  يتضح 

ي تطوير القطاع الزراغي وتنميته، 
ي تؤثر فز

ي ومعرفة التحديات الت 
هدفت إىل التعرف عىل واقع القطاع الزراغي االردئز

 تطرقت بعضها  كما تناولت بعضها بنك ال
ً
، أيضا تنمية واالئتمان الزراغي وامكانيات تفعيله لتنمية القطاع الزراغي

ي مرص، كما تناولت البعض اآلخر دور التمويل االسالمي 
اىل االثار االقتصادية للتمويل الزراغي عىل الفجوة القمحية فز

الد بعضها عىل  العربية، وركزت  الدول  ي 
فز الزراغي  القطاع  نمو  تعزيز  ي 

القطاع فز تمويل  لسياسات  التحليلية  راسة 
 ( السودان  ي 

فز الزراعية  2018-م  1998الزراغي  التنمية  تحقيق  ي 
فز الفالجي  التمويل  دور  بعضها  تناولت  م(، كما 

 المستدامة. 
االقتصادية    األنشطة  تمويل  ي 

فز الزراغي  للقطاع  المخصص  التمويل  استخدام  أثر  الحالية  الدراسة  تناولت  بينما 
ي معالجتها الستخدام التمويل المخصص للقطاع األخرى عىل  

التنمية الزراعية لتختلف عن الدراسات السابقة فز
ه عىل التنمية الزراعية.    ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى ومدى تأثي 

 الزراغي فز
ي اإلطار النظري للدراسة: 

 المحور الثان 
 :  مفهوم التمويل الزراعي

ن فروع علم االقتصاد الزراغي الذي يهدف إىل حل مشكلة ندرة رأس المال الذي عرف التمويل الزراغي بأنه فرع م
ي تعود عىل 

تواجهه المزرعة، وكيفية استخدامه لزيادة اإلنتاج، رفع إالنتاجية، تقليل التكاليف وزيادة األرباح الت 
، إذ يدرس التمويل الزراغي أمكانية توافر رأس المال من مصادر مخت ي وسائل جمع المستثمر الزراغي

لقة، ويبحث فز
 م(. 2013)الموسوي،  رأس المال الذي تحتاجه المزرعة
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :  أهداف التمويل الزراعي
ي ) رزق 

 م(: 2022يمكن حرص األهداف الرئيسية للتمويل الزراعي فيما يأنى
اء اآلالت  1 ي الزراعة من خالل توفي  القروض متوسطة أو طويلة األجل لرسر

الزراعية  . زيادة التكوين الرأسماىلي فز
 وإنشاء المشاري    ع اإلنتاجية بأنواعها المختلفة. 

ز من تخفيض تكاليفهم والحصول عىل الفوائد. 2 ز المزارعي   . توسيع نطاق العمل الزراغي ومن ثم تمكي 
اء األسمدة  3 ز عىل الماشية واآلالت الزراعية الحديثة وسر . زيادة كفاءة اإلنتاج عن طريق تسهيل حصول المزارعي 

 المحسنة من البذور وإحالل اآللة محل األيدي العاملة.  واألصناف
. مواجهة الظروف الطبيعية غي  المواتية حيث يتعرض النشاط الزراغي للمخاطر الناتجة عن الظروف الجوية 4

 واألوبئة والكوارث الطبيعية. 
 :  أهمية التمويل الزراعي

 م(: 2022النحو التاىلي )رزق  تنبع األهمية االقتصادية للتمويل الزراغي من عدة جوانب عىل
ي توفي  األموال بمختلف 1

ي الدخل فهو يساعد فز
ي اإلنتاج وبالتاىلي فز

ز بالموسمية فز . طبيعة اإلنتاج الزراغي الذي يتمي 

 األوقات. 
ز بالزراعة فتتحسن مستويات معيشتهم ومدخراتهم.  2  . يساعد عىل تعزيز دخول العاملي 
ز فيساعدهم عىل ضمان استمرارية اإلنتاج . يوفر التمويل الزراغي القروض الق3 ة والمتوسطة األجل للمزارعي  صي 

ز نوعيته.   وزيادة كميته وتحسي 
ي عن طريق القروض طويلة األجل. 4

ز والمستأجرين الفرصة المتالك األراضز  . يمنح صغار المزارعي 
 ماهية التنمية الزراعية: 

من  والتقليل  ي 
الغذائ  األمن  لتحقيق   

ً
ونوعا  

ً
الزراغي كما اإلنتاج  ز  تحسي  عملية  أنها  عىل  الزراعية  التنمية  عرفت 

ات  تغيي  وإحداث  المتبعة  اإلنتاج  ووسائل  ي طرق 
فز فنية  ثورة  إحداث  من خالل  ذلك  تحقيق  ويمكن  اد  االستي 
ي إىل جانب الثورة  

ي المجتمع الريفز
 م(.  2019الفنية واستخدام التكنولوجيا) نور الدين,  اجتماعية وثقافية وصحية فز

 - أهداف التنمية الزراعية المستدامة: 
 ، ، صالخي ي ي النقاط التالية )طالتر

    م(: 2016تتمثل األهداف األساسية للتنمية الزراعية المستدامة فز
ز رف /1 ، من خالل الرفع من اإلنتاج الفالجي والذي يؤدي إىل تحسير ي

 اهية األفراد. زيادة الدخل الوطتز
ي اإلنتاج الزراغي لتلبية احتياجات األفراد  /2

توفي  الغذاء والقضاء عىل المجاعة وسوء التغذية بتوجيه الزيادة فز
ز األساسية.   المحليي 

ان  /3 ز ز مي  الغذائية والرفع من الصادرات، مما يؤدي اىل تحسي  الموارد  الواردات من  العمل عىل تقليص فاتورة 
 المدفوعات. 

ي الريف من خالل توفي  الوظائف الجديدة ألفراد المجتمع. 4
 / التقليص من نسبة البطالة المرتفعة والسيما فز

 تحقيق االستقرار االقتصادي من خالل تحقيق اإلنتاج المادي والتخصيص األمثل للموارد المتاحة.  /5
 الموارد األولية األساسية لعملية التحويل. توفي  متطلبات النهوض بالصناعة المحلية من خالل توفي   /6
 / ضمان حقوق األجيال الحالية والمستقبلية عىل حد سواء. 7

ي السودان: 
 
ي تواجه القطاع الزراعي ف

 التحديات التى
ي السودان )قندوز وآخرون، 

ي تواجه القطاع الزراغي فز
 م(: 2022تتمثل التحديات الت 

ي المدخرات لضعف الدخل. .ارتفاع معدل التضخم وضعف البنيات األسا1
 سية وارتفاع تكاليف اإلنتاج وتدئز

ها. 2  . عدم كفاية حجم التمويل لمواجهة تكاليف اإلنتاج بسبب ضعف بنيات االستثمار من طرق ونقل وغي 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز المبالغ 3 حة وتنفيذها والذي يؤدي إىل ظهور الفجوة بي 
ز دراسة الخطة التمويلية المقي  . اتساع الفجوة الزمنية بي 

وعات المنفذة ضمن الخطة بسبب التضخم. ال  مرصودة والتكلفة الفعلية للمرسر
وعات البنية 4 . اتساع نطاق عمليات التمويل االستثماري قصي  األجل عىل حساب التمويل طويل األجل لمرسر

ي تنعكس آثارها عىل القطاع الزراغي والتنمية الزراعية. 
 التحية والت 

ي المؤسسات التمويلية والذي يقود اىل   . ارتفاع تكلفة القروض الممنوحة5
بسبب ارتفاع مرصوفات التشغيل فز

 .  ارتفاع هامش الرب  ح عىل القروض نتيجة الرتفاع معدل مخاطر التمويل الزراغي
. عدم كفاءة التمويل الزراغي الناتج من أن بعض صيغ التمويل ال تلزم المؤسسات التمويلية بمراقبة القروض 6

ي 
ي منحت من اجلها. للتأكد من توظيفها فز

  الغايات الت 
ي الجهات الفنية المعنية يتم من خاللها تحديد حجم التمويل  7

. عدم وجود خطة موحدة ذات أولوية تنموية فز

 وتوجيه السياسات التمويلية نحو توفي  التمويل الالزم لها من قبل المؤسسات المعنية. 
ية لحماية المنتج يعرض المزا8 ز الحتماالت الخسارة وعدم تسديد القروض. .عدم وجود سياسة تسعي   رعي 
9 .  . عدم تكامل الخدمات التمويلية بالشكل المطلوب كتسويق المنتجات ونفلها واإلرشاد الزراغي
ز قيما يتعلق بأنواع التمويل المتاحة ودورة التمويل وتكاليفها. 10  . نقص الوغي الماىلي لدى المزارعي 

 مفهوم األنشطة االقتصادية: 
ز من خالل المجهود الذي يبذله األفراد بهدف   النشاط  ز قطاعي  االقتصادي هو نتاج عملية التفاعل والمبادلة بي 

ات وتوفي  السلع اإلنتاجية المختلفة والخدمات  تلبية الرغبات وإشباع الحاجات اإلنسانية أو من اجل كسب الخير
ز الفرد وأفراد الهيئة االجتماع ز بنشوء عالقة تبادل بي  ز للسلع حيث يتمي  ية مع بعضهم البعض باعتبارهم منتجي 

ز لمخرجات هذا النشاط االقتصادي، كما تعرف األنشطة االقتصادية بأنها جميع  أو مقدمي خدمات أو مستهلكي 
ي مجتمع 

ي تتم للحصول عل المنتجات والسلع والخدمات الموجهة لتغطية االحتياجات والرغبات فز
العمليات الت 

ز ) شهرزاد،   . م( 2022معي 
 لتوفر عناض اإلنتاج الالزمة لتشغيلها وقطاعات السلع 

ً
تتعدد قطاعات األنشطة االقتصادية وتتسع وتضيق تبعا

ي تنتج سلعا مختلفة مثل قطاع الصناعة وقطاع التشييد 
ي تمثل االقتصاد القومي والت 

هي إحدى تلك القطاعات الت 
ها )السبعاوي،  .( 2015  والبناء وقطاع الكهرباء وقطاع الماء وغي 

 أنواع األنشطة االقتصادية: 
ي )شهرزاد، 

ي اآلئ 
 م(: 2022تتمثل أنواع األنشطة االقتصادية فز

، التوزي    ع بالجملة والتجزئة،  ي
: النشاطات االقتصادية األصلية: تشمل إنتاج السلع، مؤسسات اإلنتاج الحرفز

ً
أوال

العم وتتمثل  والتصدير،  الخدمات  حاله،  عىل  البيع  إلعادة  اد  وذبحهها  االستي  ي 
المواسر تربية  ي 

فز اإلنتاجية  ليات 
ي والصيد البحري وصنع منتوج ما وتحويله، والمنتوج وسع مفهومه ليشمل كل مادة أو 

والمحصول الفالجي والجتز
مادة بناء أو مركب أو جهاز أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة، كما تتضمن النشاطات االقتصادية نشاط التوزي    ع 

 والخدمات. 
ي ال سيما بعد  ثا : النشاطات االقتصادية المستحدثة: هي نشاطات ناتجة عن التطور االقتصادي والتكنولوجر

ً
نيا

الوطنية  للمواصفات  المطابق  اد  االستي  منها  والتجاري  االقتصادي  للتعامل  نت كوسيلة  االني  شبكات  ظهور 
ونية. والدولية، نشاطات الصناعات الحرفية والصيد البحري، الصفقات العمومي   ة والتجارة االلكي 

ي السجل التجاري الجزائري 
ي السجل التجاري: تتمثل أنواع األنشطة االقتصادية فز

: النشاطات االقتصادية فز
ً
ثالثا

ي األنشطة الخاصة بسوق الجملة، المهن واألنشطة المرتبطة بسوق التجزئة، األنشطة والمهن الحرة، النشاطات 
فز

اد والتصدير. والمهن المرتبطة بمجال   اإلنتاج الصناغي النشاطات المرتبطة باالستي 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الدراسة الميدانية : المحور الثالث
ي الختبار  منهجية الدراسة:  

، االستنباطي واالستقرائ  ي
أثر استخدام التمويل اعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصفز

ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى عىل التنمية الزراعية  
وذلك من خالل استمارة المخصص للقطاع الزراغي فز

االستبانه كما اعتمدت عىل المنهج التحليىلي االستدالىلي الختبار صحة الفرضيات باستخدام األساليب واالختبارات 
 اإلحصائية المناسبة. 

 لدراسة: مصادر بيانات ا 
 :  قام الباحثون باالستناد إىل مصدرين لجمع البيانات كما يىلي

. بيانات أولية -1 ز  : تم استخدام االستبيان كوسيلة لجمع البيانات من المبحوثي 
 الكتب، الرسائل الجامعية، الدوريات، المؤتمرات العلمية والندوات.  بيانات ثانوية:  -2

 مجتمع وعينة الدراسة: 
ز وبعض التخصصات  األخرى  ومن لهم عالقة يتكون مجتمع ال ز والمدراء الماليي  ز والمراجعي  دراسة من المحاسبي 

أما عينة الدراسة ولكير حجم   ي ، 
ي المصارف العاملة بمحليت  المناقل وود مدئز

ز فز بموضوع الدراسة من العاملي 
لمالئمته  القصدية  العينة  بطريقة  الدراسة  مجتمع  من  اختيارها  تم  فقد  قام  المجتمع  حيث  الدراسة  ألغراض  ا 

داد    80الباحثون بتوزي    ع   وتعتير هذه النسبة كافية %  85استمارة صحيحة بنسبة    68استمارة استبيان وتم اسي 
  إلجراء االختبارات اإلحصائية والحصول عىل نتائج مقبولة. 

ي اشتملت عأداة الدراسة
ز هما: : استخدمت االستبانه كأداة لجمع المعلومات عن الظاهرة والت  ز رئيسيي   ىل قسمي 

. القسم األول:  ي
  تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة كالتخصص العلىمي والمؤهل المهتز

  : ي
 لمقياس ليكرت 45احتوى عىل ) القسم الثان 

ً
ات الدراسة وفقا ( عبارة موزعة عىل ثالثة محاور لوصف متغي 

لقياس   يتكون من خمسة مستويات  والذي  المتدرج  ويمكن  الخماسي  االستبيان  لفقرات  ز  المبحوثي  استجابات 
ي الجدول رقم ) 

 ( : 1توضيح ذلك فز
 درجات مقياس ليكرت : (1جدول رقم )

 ال أوافق  بشدة   ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق  بشدة  االستجابة 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

ز   م2022المصدر: إعداد الباحثي 
 ثبات وصدق أداة الدراسة: 
ة واالختصاص للتأكد أ. الثبات والصدق الظاهري ز ذوي الخير : تم عرض أداة الدراسة عىل مجموعة من المحكمي 

ي ضوء مالحظاتهم تم إعادة 
ات الدراسة وتحقق الهدف الذي صممت من أجله وفز من أن فقراتها ذات عالقة بمتغي 

ز    من خالل ذلك تحقق الصدق الظاهري. صياغة بعض العبارات وتعديل بعضها وتبي 
ي 
للتأكد من صدق بيانات االستبانه والذي يقيس  : تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ب. الثبات والصدق اإلحصان 

ألفا كرونباخ مساوية أو أكير من   إذا كانت قيمة 
ً
ز فقرات االستبانه ويكون هذا المقياس مقبوال   قوة االرتباط  بي 

ي الكىلي ) % وقد بلغت نتائ60
ي الكىلي ) 0.882ج اختبار الثبات اإلحصائ 

( مما يدل عىل  0.939( والصدق اإلحصائ 
ي الجدول رقم ) 

 (: 2صدق وثبات عبارات االستبانه عىل مستوى الدراسة ككل كما هو موضح 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ للمحاور والثبات والصدق الكىل  :(2جدول رقم )

عدد  المحاور 
 العبارات 

معامل  
 الثبات 

معامل  
 الصدق 

 8700. 7560. 15 تمويل القطاع الزراغي 
األنشطة  تمويل  ي 

فز الزراغي  للقطاع  المخصص  التمويل  استخدام 
 االقتصادية األخرى  

15 .8810 .9390 

 9080. 8240. 15 التنمية الزراعية  

 9390. 8820. 45 جميع عبارات االستبيان   

ز  باالعتماد عىل بيانات الدراسة الميدانية             م 2022المصدر: إعداد الباحثي 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

لتحقيق  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  وباستخدام  إحصائية  أساليب  عدة  عىل  الباحثون  اعتمد 
الموزون،  والوسط  ي  الحسائر الوسط   ، المئوية  والنسب  التكرارات  منها  فرضياتها  من  وللتحقق  الدراسة  أهداف 

 لواحدة واالرتباط.  للعينة ا Tاالنحراف المعياري، اختبار درجات الصدق والثبات، اختبار 
ي هذا المبحث تحليل عبارات االستبيان 

لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة وللتحقق من فرضياتها يتناول الباحثون فز
وتكون العبارة ايجابية إذا كان  (One Sample T-Test)للعينة الواحدة  Tعير محاوره المختلفة من خالل اختبار 

ي هذا المبحث االرتباط الختبار الفرضيات ولتأكيد قبولها    (، كما   0.05مستوى الداللة اقل من ) 
يتناول الباحثون فز

 أو رفضها. 
 : اختبار عبارات االستبيان باستخدام اختبار 

ً
 : (One Sample T-Test)للعينة الواحدة  Tأوال
 تمويل القطاع الزراعي (  . تحليل عبارات المحور األول : )1

 (3جدول )
( :  tاختبار   لتحليل عبارات المحور األول  )تمويل القطاع الزراعي

 العبارة 
 

 tقيمة 
درجة 
 الحرية 

مستوى 
 المعنوية 

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري 

ي  الزراغي  التمويل يسهم
 الصادرات حجم زيادة فز

 . السودانية الزراعية
28.677 67 .000 3.68 1.057 

ي  الزراغي  التمويل يساعد
 الالزمة األموال توفي   فز

 . الزراغي  اإلنتاج بعمليات للقيام
30.393 67 .000 3.91 1.061 

ي  الزراغي  التمويل يسهم
ي  استصالح فز

 األراضز
ي  اإلنتاج وتطوير الزراعية

 .  النبائ 
23.978 67 .000 3.72 1.280 

ي  الزراغي  التمويل يساعد
اء فز  المعدات سر

 . واآلالت
38.506 67 .000 4.16 .891 

ي  الزراغي  التمويل يسهم
 اإلنتاج وتطوير تنمية فز

ي 
 . الحيوائز

27.222 67 .000 3.82 1.158 

ي  الزراغي  يساعد التمويل
 المياه مصادر تطوير فز

ي  التقنيات و استخدام
    الري فز

43.234 67 .000 4.21 .802 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المنتجات تصنيع عىل الزراغي  التمويل يعمل
 .وتسويقها الزراعية

46.864 67 .000 4.31 .758 

ز  اغلب يعتمد ي  أنفسهم عىل المزارعي 
 تمويل فز

 . الزراعية أنشطتهم
37.542 67 .000 4.04 .888 

ي  الزراغي  التمويل خطط تساهم
 آفاق فتح فز

ي  بعيده
 . العاملة القوى تشغيل فز

40.176 67 .000 4.28 .878 

ي  الزراغي  التمويل معوقات تتمثل
 حجم ارتفاع فز

 العملية بداية من له المصاحبة المخاطر
 .المنتجات تسويق  حت   اإلنتاجية

31.978 67 .000 4.04 1.043 

ي  المرصف يسهم
  القطاع وتمويل تنمية فز

 .اإلقراض  خالل  من الزراغي 
22.035 67 .000 3.40 1.271 

ي  الزراغي  التمويل يساعد
 1.190 3.53 000. 67 24.449 . المجتمع تنمية فز

 قصي   التمويل منح إىل الزراعية المصارف تلجأ
ة لقرص األجل داد  في   .االسي 

22.098 67 .000 3.37 1.257 

ة الزراغي  الموسم نجاح ز  وخير  يمكنهم المزارعي 
ي  قروضهم سداد من

 المحدد  الوقت فز
24.342 67 .000 3.51 1.191 

ي  التمويلية السياسة تسهم
 البنك يصدرها الت 

ي  المركزي
  الزراغي  اإلنتاج تشجيع فز

20.812 67 .000 3.34 1.323 

t1 61.019 67 .000 3.82157 .47283 

ز باالعتماد عىل بيانات الدراسة الميدانية                           . م 2022المصدر: إعداد الباحثي 
 ( الجدول  بتمويل 3يتضح من خالل  المتعلق  األول  بالمحور  يختص  ما  ي 

فز الدراسة  أفراد عينة  آراء  ز  يبي  الذي   )
ي : 
 القطاع الزراغي اآلئ 

ي للعبارة األوىل ) 1 وهو اقل   000.( ومستوى داللة  1.057( وبانحراف معياري قدره ) 3.68. بلغ الوسط الحسائر
 عند مستوى داللة    0.05من  

ً
ي ان اغلب افراد عينة    ∝  =  0.05مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ويعتز
 الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة . 

ي للعبارة الثانية ) 2 أي أنها      000.( ومستوى داللة مشاهد  1.061( بانحراف معياري ) 3.91. بلغ الوسط الحسائر
 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من  

ً
ي أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه   0.05دالة إحصائيا

ويعتز
 العبارة . 

ي ) 3   000.( ومستوى معنوية مشاهد 1.280( بانحراف معياري ) 3.721. حصلت العبارة الثالثة عىل وسط حسائر
 ويشي  إىل موافقة أفراد العينة عىل العبارة .  0.05وهو اقل من 

ي للعبارة الرابعة )  4 وهو اقل من    000.( ومستوى معنوية  891.( بانحراف معياري ) 4.162. بلغ الوسط الحسائر
 مما يشي  إىل موافقة آراء أفراد العينة عىل العبارة .  0.05مستوى المعنوية 

ي للعبارة الخامسة ) 5 وهو    000.( ومستوى داللة  1.158( وبانحراف معياري قدره )  3.824. بلغ الوسط الحسائر
 عند مستوى داللة     0.05اقل من  

ً
ي ان اغلب افراد   ∝  =  0.05مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ويعتز
 عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة . 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي للعبارة السادسة ) 6 أي أنها 000.( ومستوى داللة مشاهدة  802.معياري ) ( بانحراف  4.206. بلغ الوسط الحسائر
 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من 

ً
 .  0.05دالة إحصائيا

ي ) 7   000.( ومستوى معنوية مشاهد  758.   (( بانحراف معياري  4.309. حصلت العبارة السابعة عىل وسط حسائر
 راد العينة عىل العبارة . أي أنها ذات داللة إحصائية وتشي  إىل موافقة أف  0.05وهو اقل من 

ي للعبارة الثامنة )  8 وهي اقل من    000.( ومستوى معنوية  808.( بانحراف معياري ) 4.044. بلغ الوسط الحسائر
 عند مستوى داللة    0.05مستوى المعنوية  

ً
ي ان اغلب   ∝  = 0.05مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ويعتز
 ذه العبارة  . افراد عينة الدراسة يوافقون عىل ه

ي للعبارة التاسعة ) 9 وهو اقل   000.( ومستوى داللة  878.( وبانحراف معياري قدره )  4.279. بلغ الوسط الحسائر
ي موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة .  0.05من 

 ويعتز
ً
 مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ة ) 10 ي للعبارة العاسر أي  000.( ومستوى داللة مشاهدة  1.043حراف معياري ) ( بان 4.044. بلغ الوسط الحسائر
 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من

ً
ي   0.05أنها دالة إحصائيا

 ويعتز
ً
مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

 موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة . 
11 ( ي للعبارة الحادية عرسر  000.( ومستوى داللة مشاهدة  1.271معياري ) ( بانحراف  3.397. بلغ الوسط الحسائر

 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من
ً
ي   0.05أي أنها دالة إحصائيا

 ويعتز
ً
مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

 موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة . 
ي للعبارة الثانية عرسر ) 12  000.( ومستوى داللة مشاهدة  1.190( بانحراف معياري ) 3.529. بلغ الوسط الحسائر

 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من
ً
ي   0.05أي أنها دالة إحصائيا

 ويعتز
ً
مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

 موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة . 
ي للعبارة الثالثة عرسر ) 13  000.مشاهدة    ( ومستوى داللة1.257( بانحراف معياري ) 3.368. بلغ الوسط الحسائر

 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من
ً
ي   0.05أي أنها دالة إحصائيا

 ويعتز
ً
مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

 موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة . 
ي للعبارة الرابعة عرسر ) 14  000.( ومستوى داللة مشاهدة  1.191( بانحراف معياري ) 3.515. بلغ الوسط الحسائر
 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل منأ

ً
ي   0.05ي أنها دالة إحصائيا

 ويعتز
ً
مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

 موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة . 
15 ( الخامسة عرسر  للعبارة  ي  الحسائر الوسط  بلغ   .3.338 ( بانحراف معياري  ( ومستوى داللة مشاهدة 1.323( 

 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل منأي أنها دالة إح 000.
ً
   0.05صائيا

ً
مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ي موافقة أفراد العينة عىل هذه العبارة . 
 ويعتز
ي لجميع عبارات المحور األول بلغ ) 16 ( ومستوى الداللة لكل عبارة من 3.82157. يالحظ أن المتوسط الحسائر

بلغ   ال   000.العبارات  ) وبمقارنة  ي  ي ) 3.808متوسط الحسائر
اضز بالمتوسط االفي  أفراد عينة 3(  أن اغلب  ( نجد 

 الدراسة يوافقون عىل عبارات المحور. 
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى2

 
ي : )استخدام التمويل الزراعي ف

 : ). تحليل عبارات المحور الثان 
 
 
 
 
 
 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ون  البحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد   م2022  – كانون األول    –  15                                  (   -  231249)ص: رابع والعشر

 

242 
ي تمويل األنشطة اإلإأثر                      ابكر و المنعم و موىس            

 
 الزراعيةقتصادية األخرى عىل التنمية ستخدام التمويل المخصص للقطاع الزراعي ف

  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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (4جدول )
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى(:   tاختبار 

 
ي )استخدام التمويل الزراعي ف

 لتحليل عبارات المحور الثان 

 العبارة 
 

 tقيمة 
درجة 
 الحرية 

مستوى 
 المعنوية 

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري 

ي  الزراغي  التمويل استخدام يتم
 تمويل فز

 . التجارية األنشطة
19.800 67 .000 3.25 1.354 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 أنشطة تمويل فز

ي  اإلنتاج
اء الحيوائز  .واألغنام األبقار كرسر

19.171 67 .000 3.04 1.309 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 أنشطة تمويل فز

وة اء  الحيوانية الير سيم األعالف كرسر  والير
ز  ألغراض  .التسمي 

20.091 67 .000 3.18 1.304 

ز  بعض يقوم  األسمدة ببيع المزارعي 
ي  والكيماويات

 . البنوك بها تمولهم الت 
19.955 67 .000 3.19 1.319 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم  
 دعم فز

وعات ة المرسر اء الصغي   الركشات كرسر
كتورات  .والي 

20.233 67 .000 3.28 1.337 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 قطاعات تمويل فز

ة الصناعية المنشآت اء الصغي   المواد كرسر
ي  الخام

ي  تساعد الت 
 .اإلنتاج  فز

21.656 67 .000 3.50 1.333 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 الحقل تمويل فز

اء  الصخي   . الطبية والمعدات األدوات كرسر
22.098 67 .000 3.37 1.257 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
اء  فز  األدوات سر

ونية الكهربائية  . البناء ومواد واإللكي 
25.261 67 .000 3.53 1.152 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 النقل قطاع دعم فز

اء  . المركبات كرسر
22.984 67 .000 3.37 1.208 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
اء فز  اآلالت سر

 .الغيار قطع وبيع صيانة ومحالت والمعدات
28.483 67 .000 3.69 1.069 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 مشاري    ع إنشاء فز

 . الدواجن
38.020 67 .000 4.29 .931 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 األنشطة فز

 .التعليمية
38.434 67 .000 3.99 .855 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
ة المشاري    ع فز  الصغي 

ائح لبعض  .الضعيفة  المجتمع سر
52.282 67 .000 4.22 .666 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
 بيع محالت إنشاء فز

 .والفواكه الخضار
49.926 67 .000 4.18 .690 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  الزراغي  التمويل يستخدم
وة تمويل فز  الير

 .المائية المحميات عمل مثل السمكية
46.597 67 .000 4.21 .744 

t2 43.149 67 .000 3.6186 .51813 

ز باالعتماد عىل بيانات الدراسة الميدانية   . م 2022المصدر: إعداد الباحثي 
ي المتعلق باستخدام 4خالل الجدول )يتضح من  

ي ما يختص بالمحور الثائز
ز آراء أفراد عينة الدراسة فز ( الذي يبي 

ي تمويل
ي :  األنشطة االقتصادية األخرى التمويل الزراغي فز

 اآلئ 
ي للعبارة األوىل ) 1 وهو اقل     000.( ومستوى داللة  1.354( وبانحراف معياري قدره ) 3.25. بلغ الوسط الحسائر

 عند مستوى داللة    0.05من  
ً
ي ان اغلب أفراد عينة   ∝  =  0.05مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ويعتز
 الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة . 

ي للعبارة الثانية ) 2 أي أنها     000.( ومستوى داللة مشاهد  1.309( بانحراف معياري ) 3.04. بلغ الوسط الحسائر
 
ً
ي )   0.05 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من  دالة إحصائيا

ي اكير من الوسط الفرضز ( ويعكس  3والوسط الحسائر
 موافقة أفراد العينة عىل العبارة . 

ي ) 3     000.( ومستوى معنوية مشاهد  1.304( بانحراف معياري ) 3.18. حصلت العبارة الثالثة عىل وسط حسائر
 .وتشي  إىل موافقة أفراد العينة عىل العبارة أي أنها ذات داللة إحصائية 0.05وهو اقل من 

ي للعبارة الرابعة ) 4 وهي اقل من     000.( ومستوى معنوية  1.319( بانحراف معياري ) 3.19. بلغ الوسط الحسائر
 مما يشي  إىل موافقة آراء أفراد العينة عىل العبارة .   0.05مستوى المعنوية 

ي للعبارة الخامسة )  5 وهو     000.( ومستوى داللة  1.337( وبانحراف معياري قدره )  3.28. بلغ الوسط الحسائر
 عند مستوى داللة    0.05اقل من  

ً
ي أن اغلب أفراد عينة    ∝  =  0.05مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ويعتز
 الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة . 

ي للعبارة السادسة ) 6 أي    000.( ومستوى داللة مشاهدة  1.333معياري ) ( بانحراف  3.50. بلغ الوسط الحسائر
من   اقل  المشاهد  الداللة  مستوى   ألن 

ً
إحصائيا دالة  )   0.05أنها  ي 

الفرضز الوسط  من  اكير  ي  الحسائر (  3والوسط 
 ويعكس موافقة أفراد العينة عىل العبارة . 

ي ) 7     000.معنوية مشاهد  ( ومستوى  1.257( بانحراف معياري ) 3.37. حصلت العبارة السابعة عىل وسط حسائر
 مما يشي  إىل موافقة أفراد العينة عىل العبارة .  0.05وهو اقل من 

ي للعبارة الثامنة ) 8 وهي اقل من   000.( ومستوى معنوية  1.152( بانحراف معياري ) 3.53. بلغ الوسط الحسائر
ي اكير من الوسط الفرض )  0.05مستوى المعنوية    موافقة آراء أفراد العينة ( مما يشي  إىل3كما أن الوسط الحسائر

 عىل العبارة . 
ي للعبارة التاسعة ) 9 وهو اقل   000.( ومستوى داللة  1.208( وبانحراف معياري قدره )  3.37. بلغ الوسط الحسائر

 مما يدل عىل أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .   0.05من 
ة ) 10 ي للعبارة العاسر أي أنها   000.( ومستوى داللة مشاهد  1.069( بانحراف معياري ) 3.61. بلغ الوسط الحسائر

 ألن مستوى الداللة المشاهد اقل من  
ً
ي )   0.05دالة إحصائيا

ي اكير من الوسط الفرضز ( ويعكس  3والوسط الحسائر
 موافقة أفراد العينة عىل العبارة . 

ي للعبارة الحادية عرسر ) 11 وهو   000.( ومستوى داللة  931.قدره )  ( وبانحراف معياري  4.24. بلغ الوسط الحسائر
 مما يدل عىل أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .   0.05اقل من 

ي للعبارة الثانية عرسر ) 12 وهو    000.( ومستوى داللة 855.( وبانحراف معياري قدره ) 3.99. بلغ الوسط الحسائر
 الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .  مما يدل عىل أن اغلب أفراد عينة  0.05اقل من 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي للعبارة الثالثة عرسر ) 13 وهو    000.( ومستوى داللة 666.( وبانحراف معياري قدره ) 4.22. بلغ الوسط الحسائر
 مما يدل عىل أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .   0.05اقل من 

ي للعبارة  14 وهو   000.( ومستوى داللة  690.( وبانحراف معياري قدره )  4.18الرابعة عرسر ) . بلغ الوسط الحسائر
 مما يدل عىل أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .   0.05اقل من 

ي للعبارة الخامسة عرسر ) 15   000.( ومستوى داللة  744.( وبانحراف معياري قدره )  4.21. بلغ الوسط الحسائر
 مما يدل عىل أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .   0.05وهو اقل من 

ي بلغ ) 16
ي لجميع عبارات المحور الثائز ( ومستوى الداللة لكل عبارة من 3.6186. يالحظ أن المتوسط الحسائر

ي )   000.عبارات المحور بلغ 
اضز ي باالفي  راسة يوافقون  ( نجد أن اغلب أفراد عينة الد3وبمقارنة المتوسط الحسائر

 عىل عبارات المحور . 
 :  )التنمية الزراعية   (. تحليل عبارات المحور الثالث : 3

 (5جدول )
 :)التنمية الزراعية  (لتحليل عبارات المحور الثالث  tاختبار 

 العبارة 
 

 tقيمة 
درجة 
 الحرية 

مستوى 
 المعنوية 

 المتوسط 
االنحراف 
 المعياري 

ي  الزراعية التنمية تسهم
 األزمات مواجهة فز

  . والطبيعية االقتصادية
55.465 67 .000 4.25 .632 

 المدخرات تنمية عىل الزراعية التنمية تعمل
 . الزراعية

44.121 67 .000 4.22 .789 

 ال من إنصاف إىل الزراعية التنمية تسغ
هم مع  متساوية فرص يجدون  للحصول غي 
 .  الطبيعية الموارد عىل

51.506 67 .000 4.26 .683 

 معدالن تقليل عىل الزراعية التنمية تعمل
 .البطالة

48.858 67 .000 4.24 .715 

ي  الزراعية التنمية تسهم
 األفراد حاجات توفي   فز

 وسوء المجاعة عىل  والقضاء األساسية
 . التغذية

51.990 67 .000 4.24 .672 

ز  التفاعل الزراعية التنمية تتطلب  الموارد بي 
ية الطبيعية  . والمالية والبرسر

43.387 67 .000 4.19 .797 

ز  عىل الزراعية التنمية تعمل  اإلنتاج تحسي 
  الزراغي 

ً
  كما

ً
ي  األمن لتحقيق  ونوعا

 الغذائ 
اد  من والتقليل  .االستي 

51.967 67 .000 4.16 .660 

ي  التكنولوجيا استخدام عدم يعتير 
 عمليات فز

 . الزراعية التنمية  معوقات احد اإلنتاج
45.692 67 .000 4.31 .778 

 أهم من بالزراعة الدولة اهتمام عدم بعد
 .  الزراعية التنمية معوقات

43.753 67 .000 4.16 .784 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التنمية يعيق  المحسنة التقاوي وجود عدم
 . الزراعية

45.219 67 .000 4.22 .770 

ز  ترقية الزراعية  التنمية تستهدف  وتحسي 
 تحديد خالل من وذلك الصناغي  اإلنتاج
 وتنميتها االقتصادية الموارد استهالك وتوزي    ع

18.429 67 .000 1.90 .849 

ي  لالستثمار المال رأس الزراعية التنمية توجه
 فز

 الزراعة ومكننة الزراعية التنمية مشاري    ع
ي  المتمثلة
 . والحرارية الكهربائية الطاقة فز

19.464 67 .000 1.93 .816 

 األدوات أقوى من واحدة  الزراعية التنمية تعد
 . الرخاء وتعزيز الفقر إلنهاء

17.181 67 .000 1.72 .826 

 تحديات احد الزراغي  القطاع تحديث يعتير 
 .الزراعية التنمية

19.046 67 .000 1.87 .809 

 التقنيات استخدام الزراعية التنمية تشجع
 الموارد عىل للحفاظ الحديث والممارسات
ز  الطبيعية   الزراعية اإلنتاجية  وتحسي 

19.178 67 .000 1.85 .797 

t3 69.198 67 .000 3.4343 .32285 
ز باالعتماد عىل بيانات الدراسة الميدانية   . م 2022المصدر: إعداد الباحثي 

ي : التنمية الزراعية  ( المتعلق بمحور5يتضح من خالل الجدول ) 
 اآلئ 

ي للعبارة األوىل ) . بلغ الوسط  1 وهو اقل    000.( ومستوى داللة  632.( وبانحراف معياري قدره )  4.25الحسائر
 عند مستوى داللة     0.05من  

ً
ي ان اغلب افراد عينة   ∝  =  0.05مما يدل عىل أن هذه العبارة دالة إحصائيا

ويعتز
 الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة . 

ي للعبارة الثانية2 وهي اقل    000.( ومستوى داللة مشاهد789.( بانحراف معياري ) 4.22)   . بلغ الوسط الحسائر
 ويعكس الموافقة بشدة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05من 
ي ) 3    000.( ومستوى معنوية مشاهد  683.( بانحراف معياري ) 4.26. حصلت العبارة الثالثة عىل وسط حسائر

ي موافقة أفراد العينة عىل العبارة .  0.05وهو اقل من 
 مما يعتز

ي للعبارة الرابعة )  4 وهي اقل من   000.( ومستوى معنوية  715.( بانحراف معياري ) 4.24. بلغ الوسط الحسائر
 مما يشي  إىل موافقة آراء أفراد العينة عىل العبارة .  0.05مستوى المعنوية 

ي للعبارة الخامسة ) 5 وهو اقل   000.( ومستوى داللة 672.( وبانحراف معياري قدره ) 4.24. بلغ الوسط الحسائر
ي أن اغلب أفراد عينة الدراسة يوافقون عىل هذه العبارة .  0.05من 

 مما يعتز
ي للعبارة السادسة ) 6 أي أنها    000.( ومستوى داللة مشاهدة  797.( بانحراف معياري ) 4.19. بلغ الوسط الحسائر

 ويعكس موافق 
ً
 ة أفراد العينة عىل العبارة . دالة إحصائيا

ي للعبارة السابعة ) 7 وهي اقل    000.( ومستوى داللة مشاهد660.( بانحراف معياري ) 4.16. بلغ الوسط الحسائر
 ويعكس الموافقة بشدة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05من 
ي للعبارة الثامنة ) 8 وهي اقل     000.داللة مشاهد( ومستوى  778.( بانحراف معياري ) 4.31. بلغ الوسط الحسائر

 ويعكس الموافقة بشدة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05من 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي للعبارة التاسعة ) 9 وهي اقل   000.( ومستوى داللة مشاهد784.( بانحراف معياري ) 4.16. بلغ الوسط الحسائر
 ويعكس الموافقة بشدة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05من 
ي 10 ة )   . بلغ الوسط الحسائر وهي اقل    000.( ومستوى داللة مشاهد 770.( بانحراف معياري ) 4.22للعبارة العاسر
 ويعكس الموافقة بشدة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05من 
11 ( الحادية عرسر  للعبارة  ي  الحسائر الوسط  بلغ   .1.90 ( بانحراف معياري     000.( ومستوى داللة مشاهد849.( 

 فقة ألفراد العينة عىل العبارة . ويعكس الموا 0.05وهي اقل من 
ي للعبارة الثانية عرسر ) 12 وهي     000.( ومستوى داللة مشاهد 816.( بانحراف معياري ) 1.93. بلغ الوسط الحسائر

 ويعكس الموافقة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05اقل من 
ي للعبارة الثالثة عرسر ) 13 وهي     000.( ومستوى داللة مشاهد826.( بانحراف معياري ) 1.72. بلغ الوسط الحسائر

 ويعكس الموافقة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05اقل من 
ي للعبارة الرابعة عرسر ) 14 وهي     000.( ومستوى داللة مشاهد 809.( بانحراف معياري ) 1.87. بلغ الوسط الحسائر

 ويعكس الموافقة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05اقل من 
ي للعبارة الخامسة عرسر )   . بلغ الوسط15    000.( ومستوى داللة مشاهد797.( بانحراف معياري ) 1.85الحسائر

 ويعكس الموافقة ألفراد العينة عىل العبارة .  0.05وهي اقل من 
ي لجميع عبارات المحور الثالث بلغ ) 16 ( ومستوى الداللة لكل عبارة من 3.4343. يالحظ أن المتوسط الحسائر

ي )   000.عبارات المحور  
اضز ي بالمتوسط االفي  ( نجد آن اغلب أفراد عينة الدراسة  3وبمقارنة المتوسط الحسائر

 يوافقون عىل عبارات المحور. 
: اختبار الفرضيات باستخدام االرتباط: 

ً
 ثانيا

 : توجد عالقة بي   حجم التمويل المخصص للقطاع الزراعي والتنمية الزراعية اختبار الفرضية األوىل: 
ز   المتغي  المستقل )حجم التمويل الزراغي ( والمتغي  التابع )التنمية الزراعية (: العالقة بي 

 (6جدول )
 العالقة بي   التمويل المخصص للقطاع الزراعي والتنمية الزراعية 

 داللة االختبار  التنمية الزراعية   التمويل الزراغي  المتغي  

 2940. 1290. 1 حجم التمويل الزراغي 

 2940. 1 1290. التنمية الزراعية  

ز باالعتماد عىل بيانات الدراسة الميدانية   م 2022المصدر: إعداد الباحثي 
( والمتغي  التابع )التنمية 6يتضح من الجدول )  ز المتغي  المستقل  )حجم التمويل الزراغي ( أن قيمة االرتباط بي 

( وان مستوى المعنوية 0.01( عند مستوى معنوية ) 2940.( كما أن مستوى المعنوية بلغ )  1290.الزراعية( بلغت ) 
 أي أن العالقة ضعيفة   0.01( أكير من مستوى المعنوية المقدر ) 294.المحسوب ) 

ً
( وهذه القيمة غي  دالة معنويا

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

توجد عالقة بي   تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من التمويل المخصص للقطاع   اختبار الفرضية الثانية: 
 : الزراعي والتنمية الزراعية

 (7جدول )
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى( والمتغي  

)استخدام التمويل المخصص للقطاع الزراغي فز ز المتغي  العالقة بي 
 التابع )التنمية الزراعية(: 

األن المتغي   األخرى تمويل  االقتصادية  شطة 
للقطاع   المخصص  التمويل  من 

 الزراغي 

 التنمية 
 الزراعية 

داللة 
 االختبار 

من   األخرى  االقتصادية  األنشطة  تمويل 
 التمويل المخصص للقطاع الزراغي 

1 --.015-   .902 

 902. 1 015.- التنمية الزراعية 

ز باالعتماد عىل بيانات   م2022 الدراسة الميدانيةالمصدر: إعداد الباحثي 
( 7يتضح من الجدول )  ز المتغي  )تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من تمويل القطاع الزراغي ( أن قيمة االرتباط بي 

(  0.01( عند مستوى معنوية ) 902.( كما أن مستوى المعنوية بلغ ) 015.-والمتغي  التابع )التنمية الزراعية ( بلغت ) 
 0.01( أكير من مستوى المعنوية المقدر ) 902.المعنوية المحسوب ) وان مستوى  

ً
( وهذه القيمة غي  دالة معنويا

ز   والتنمية الزراعية.  تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من تمويل القطاع الزراغي  أي أن هناك عالقة سلبية بي 
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى.   يتأثر القطاع الزراعي عند استخدام تمويله اختبار الفرضية الثالثة: 

 
 ف

 (8جدول )
 :) ي األنشطة االقتصادية األخرى( ومتغي  )القطاع الزراغي

)استخدام التمويل الزراغي فز ز المتغي   العالقة بي 

ز باالعتماد عىل بيانات الدراسة الميدانية   م 2022المصدر: إعداد الباحثي 
( والمتغي  )استخدام التمويل  8يتضح من الجدول )  ز متغي  )القطاع الزراغي ي األنشطة ( أن قيمة االرتباط بي 

الزراغي فز
بت من الواحد 0.718االقتصادية األخرى( بلغت )  ين وكلما اقي  ز المتغي  ( وهذه القيمة تدل عىل قوة االرتباط بي 

 ( بلغ  المعنوية  مستوى  أن  قوته، كما  عىل  ذلك  دل  ) 000.الصحيح  معنوية  مستوى  عند  مستوى 0.01(  وان   )
( وهذه القيمة دالة معنويا أي أن هناك عالقة 0.01ة المقدر ) ( اقل من مستوى المعنوي000.المعنوية المحسوب ) 

ي األنشطة االقتصادية األخرى.  
ز القطاع الزراغي واستخدام التمويل الزراغي فز  بي 

ً
 قوية جدا

 
 
 
 
 

ي  القطاع الزراغي  المتغي  
فز الزراغي  التمويل  استخدام 
 األنشطة  االقتصادية األخرى

داللة 
 االختبار 

 000. 0.718 1 الزراغي القطاع 

األنشطة   ي 
فز الزراغي  التمويل  استخدام 

 االقتصادية األخرى 
0.718 1 .000 
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 النتائج والتوصيات: 
 أوال: النتائج 

 التالية: من خالل العرض النظري وتحليل البيانات توصلت الدراسة إىل النتائج 
ز 1 تمويل األنشطة االقتصادية األخرى من التمويل المخصص للقطاع   . أشارت النتائج إىل وجود عالقة سلبية بي 

 والتنمية الزراعية.  الزراغي 
ز  تعمل عىل الزراعية . أظهرت النتائج أن التنمية2   الزراغي  اإلنتاج تحسي 

ً
  كما

ً
.  األمن لتحقيق  ونوعا ي

 الغذائ 
أن  3 النتائج  بينت  األنشطة .  ي 

فز الزراغي  التمويل  واستخدام  الزراغي  القطاع  ز  بي   
ً
جدا قوية  ارتباط  عالقة  هناك 

 االقتصادية األخرى. 
ي  الزراغي  . وضحت النتائج أن التمويل4

 . الزراغي  اإلنتاج بعمليات للقيام الالزمة األموال توفي   يساعد فز
ز التمويل المخصص 5  . للقطاع الزراغي والتنمية الزراعية. كشفت النتائج عدم وجود عالقة بي 
ي تمويل األنشطة االقتصادية األخرى. 6

 . أظهرت النتائج أن التمويل الزراغي يتم استخدامه فز
 :
ً
 التوصيات  ثانيا

  : ي
 بناًء عىل نتائج الدراسة يوصي الباحثون باآلنى

حث1 ل  .  ي 
والعيتز النقدي  الزراغي  التمويل  ي 

فز للتوسع  الزراغي  التمويل  لقيام مؤسسات  الالزمة  األموال  توفي  
 .
ً
 ونوعا

ً
ز اإلنتاج كما وعات الزراعية وتحسي  ز بعملياتهم الزراعية وضمان نجاح المرسر  المزارعي 

ي المجال   . 2
متابعة البنوك ومؤسسات التمويل الزراغي للتمويل المخصص للقطاع الزراغي والتأكد من استخدامه فز

ي تمويل األنشطة ا
 . القتصادية األخرىالزراغي وعدم استخدامه فز

ي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة وعدم استخدام  3
. االهتمام بالقطاع الزراغي والتنمية الزراعية لدوره الهام فز

ها.  وة الحيوانية وغي 
ي األنشطة االقتصادية األخرى كالتجارة والنقل والير

    التمويل المخصص له فز
   يتم إحداث التنمية الزراعية المنشودة. . إبالء االهتمام بالتمويل الزراغي حت  4
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ف الزراعي  القطاع  نمو  تعزيز  ي 

 
ف التمويل اإلسالمي  ،  دور 

، العدد  ي  .     22-6، ص ص 12صندوق النقد العرئر
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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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض سيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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