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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ال  عىلالقيادة التحويلية  أثر ممارسة أبعاد  ]
 [ستقرار الوظيف 

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعوديةدراسة تطبيقية عىل 
 
 العاملي   ف

 

 [ عىلي العمار هللا د. عبد  الباحث: إعداد  ]

  [دية السعو  –استاذ إدارة األعمال المساعد بكلية ابن رشد للعلوم الدارية بأبها  / اليمن  –استاذ إدارة األعمال المساعد بجامعة الحديدة  ]

 

 الملخص باللغة العربية

ز حفتال  -القيادة التحويلية ) التأثي  المثاىلي  أثر ممارسة أبعاد التعرف عىل هدفت الدراسة إىل  اإلستثارة  -لهايي  اإلي 
ز  –اإلعتلارات الفردية  -الفكرية  ي تحقيق التمكي 

ز
ي ( ف

ز  واالستقرار الوظيفز ي للعاملي 
ز
جارية والصناعية الغرف التف

ي  الدراسةمن وجهة نمر عينة  بالمنطقة الجنوبية للملكة العربية السعودية
الكىمي    اتلعت الدراسة المنهج الوصفز

ز  أثر  نة كأداة لجمع المعلومات   وتوصلت الدراسة إىل وجود   وتم استخدام االستلا مارسة م ذو داللة احصائية بي 
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة القيادة التحويلية  جميع أبعاد 

ز
ز ف ي لدى العاملي 

عىل االستقرار الوظيفز
ز الجنوبية للمملكة العربية السعودية. كما توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة  ز آراء المإحصائية بي  لحوثي 

ي تجاه ) القيادة التحويلية 
ات  (واالستقرار الوظيفز ية المؤه    العمر  وجود فروق ذات داللة إحصائتعزى لمتغي 

ز  ز تجاه ) القيادة التحويلية بي  ي آراء الملحوثي 
ات  (واالستقرار الوظيفز ة    وأوصتعزى لمتغي  عىل ت الدراسة الخير

ز واالهتمام  كي 
ي الي 

ي عملية االستقرار الوظيفز
ز
 ف
ً
بشك  كبي  بجميع أبعاد القيادة التحويلية لما لها من أثر كبي  جدا

ز .   للعاملي 
ي اإل /   القيادة التحويلية: الكلمات المفتاحية     

 . ستقرار الوظيفز
 

Abstract: 

The study aimed to find out the impact of practicing transformational leadership dimensions (ideal 

impact - inspirational stimulation - intellectual arousal - individual considerations - empowerment) in 

achieving job stability for workers in the Commercial and Industrial Chambers in the southern region 

of the Kingdom of Saudi Arabia from the study sample’s point of view.The study adopted the 

quantitative descriptive approach, a questionnaire was used for data collection. It was found that 

practicing all dimensions of transformational leadership has a statistically significant impact on 

workers’ job stability in the Commercial and Industrial Chambers in the Southern Region of the 

Kingdom Of Saudi Arabia. Further, it was found that there were no statistically significant differences 

between the respondents’ opinions towards (transformational leadership and job stability) attributable 

to their qualification or age. On the other hand, it was found that there were statistically significant 

differences between the respondents’ opinions towards (transformational leadership and job stability) 

attributable to their experience. The study recommended the authorities in commercial and Industrial 

Chambers in the southern region of the Kingdom of Saudi Arabia to focus and paying more attention 

towards all dimensions of transformational leadership due to its significant impact on workers’ job 

stability. 

Keywords; Transformational Leadership, Job Stability. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة 

ات متسارعة   وتحوالت رسيعة   فإن   لما تعيشم اليوم المنممات من متغي 
ً
ي  االستقرارنمرا

 أهم ُيعد من الوظيفز
ي تسغ المنممات 

ي مؤسساتها العوام  الت 
ز
ات  لتحقيقم ف ي التكيف مع تلك المتغي 

ز
  لما لم من أثر كبي  ف

 خأهدافها والمحافمة عىل عامليها . 
ً
 المتسارعة وتحقيقا

ي  االستقرار ويعد
ي  الرضا درجات أهم من الوظيفز

ي  موظف أي إليها يص  الت 
ز
 العالتات حيث من عملم مجال ف

ي  التطورو  المنممة  داي  الجيدة
 الموظف لدى الرغلة دافع تخلق دورية حوافز جودو و  المستمر  المهتز

ز  واالبداع للتطور    أ (.  2019) زبدي    .والتمي 

ز  عىل أساساالقيادة التحويلية  وتركز ز  التميي   فالقادة قرار واالست الثلات نحو والتوجم التغيي   نحو التوجم بي 
 (.  42   2014. ) الدليىمي   المعنوية الرو  رفع اج  من خأتلاعهم زاتمحف يوفرون التحويليون

ي تحقيق  ومن هنا جاءات هذه الدراسة لمعرفة أثر ممارسة أساليب
ز
ي القيادة التحويلية ف

وذلك  االستقرار الوظيفز
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للملكة العربية 

ز
ز ف من يالل دراسة تطبيقية عىل العاملي 

 السعودية. 
 
ا
 / مشكلة الدراسة :  أول

ي  مشكلةال تكمن
ز
ي  ظاهرة بم تتسبب الذي اخأثر ف

ي  والمتجسدة عدم االستقرار الوظيفز
ز
ي  ترك العم  معدل ف

ز
 ف

 المستقي  للموظف االستلدال ضمن عملية التكاليف من الكثي   المنممة تحم  إىل يؤدي الذي اخأمر المنممات
ه  ي يؤدي وعدم العم  لدوران العاىلي  المعدل وهذا بغي 

 من االستلدال تكلفة إىل تزايد شك وبال االستقرار الوظيفز
كة ) عمورة    أعمال تعطي  إىل أحيانا يؤدي وتد جهة   . (14   2014الرسر
ات شكلتوتد  ي  التغي 

ي  العالم يشهدها الت 
ز
ا المجاالت  ف

ً
ا المختلفة عبئ

ً
ه وضغوط كات عىل كبي   والمنممات الرسر

ز  ي  تساهم حديثة إدارية أساليب استخدام إىل المنممات حاجة الضغوط هذه أبرزت فيها   وتد والعاملي 
ز
 تلبية ف

ز  احتياجات المنممة ي  التحويلية القيادة كأسلوب فيها والعاملي 
 الضغوط إدارة عىل العالية بالقدرة تتصف والت 

ي تواجم والتحديات
 . ( 68  2018المنممة ) الشمري   والسلطان    الت 

ي اإلجابة عىل وبناًء عىل ما تقدم  
ز
:  يمكن تحديد المشكلة ف ي

د القيادة أثر ممارسة أبعاما التساؤل الرئيسي اآلئ 
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية 

 
ي بالتطبيق عىل العاملي   ف

التحويلية عىل االستقرار الوظيف 
 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :  ؟للمملكة العربية السعودية

ي لقيادة التحويلية كلعد من أبعاد االتأثي  المثاىلي  ممارسة  أثر ما  .1
 ؟ عىل االستقرار الوظيفز

ز حفتالممارسة  أثر ما  . 2 ي لقيادة التحويلية كلعد من أبعاد ا اإللهايي  ي 
 ؟ عىل االستقرار الوظيفز

ي لقيادة التحويلية كلعد من أبعاد ااإلستثارة الفكرية  ممارسة  أثر ما  . 3
 ؟ عىل االستقرار الوظيفز

ي لقيادة التحويلية كلعد من أبعاد ااإلعتلارات الفردية  ممارسة  أثر ما  . 4
 ؟  عىل االستقرار الوظيفز

ز  أثر ما  . 5 ي لقيادة التحويلية كلعد من أبعاد ا  ممارسة التمكي 
 ؟  عىل االستقرار الوظيفز

ز متوسطات عينة  . 6 ي  تجاه محاور اللحث المتمثلة  الدراسةه  هناك فروق جوهرية ذات داللم احصائية بي 
ز
 ف

ي ) القيادة التحويلية 
ز  (واالستقرار الوظيفز ي للعاملي 

ز
لملكة الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية ل ف

ات الشخصية والوظيفية المتمثلة ب العربية السعودية سنوات  -العمر  -) المؤه  الدراسي  تعزى للمتغي 
ة (.   الخير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ث
 
 :  الدراسة/ أهداف  انيا

 يهدف اللحث اىل: 
ز حفتال  -القيادة التحويلية ) التأثي  المثاىلي  أثر ممارسة أبعاد التعرف عىل  . 1  -رة الفكرية اإلستثا - اإللهايي ي 

ز  –اإلعتلارات الفردية  ي تحقيق التمكي 
ز
ي ( ف

ز  واالستقرار الوظيفز ي للعاملي 
ز
ناعية بالمنطقة الغرف التجارية والصف

 .  الدراسةمن وجهة نمر عينة  الجنوبية للملكة العربية السعودية
ز متوسطات عينة  . 2 تجاه محاور اللحث   الدراسةالكشف عن الفروق الجوهرية ذات الداللم االحصائية بي 

ي ) القيادة التحويلية المتمثلة  
ز
ي ف

ز للعام (واالستقرار الوظيفز ي لي 
ز
منطقة الجنوبية الغرف التجارية والصناعية بال ف

ات الشخصية والوظيفية المتمثلة ب ) المؤه  الدراسي  للملكة العربية السعودية سنوات  -العمر  -تعزى للمتغي 
ة (.   الخير

 
 
 الدراسةفرضيات  /  ثالثا

 :  يمكن صياغة فرضيات الدراسة كما يىلي

 الفرضية الرئيسية األول : 
ز  يوجد فروق  ي لدى القيادة التحويلية  ممارسة أبعاد  ذو داللة احصائية بي 

ي الغرف العاملعىل االستقرار الوظيفز
ز
ز ف ي 

 . التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية
 وتنقسم هذه الفرضية اىل الفرضيات الفرعية اآلتية: 

ي التأثي  المثاىلي للقيادة التحويلية عىل  لممارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  .1
 لدى االستقرار الوظيفز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
ز
ز ف  العاملي 

ي الحفز اإللهايي  للقيادة التحويلية عىل  لممارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  . 2
 دىل االستقرار الوظيفز

ي الغرف
ز
ز ف  التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.  العاملي 

ي االستقرار الوظياإلستثارة الفكرية للقيادة التحويلية عىل  للمارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  . 3
 لدى فز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
ز
ز ف  العاملي 

ي االستقرار الوظياإلعتلارات الفردية للقيادة التحويلية عىل  لممارسةوا داللة إحصائية يوجد فروق ذ . 4
 لدى فز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
ز
ز ف  العاملي 

ز  لممارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  . 5 ي للقيادة التحويلية عىل  التمكي 
ي  لدى االستقرار الوظيفز

ز
ز ف العاملي 

 الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
 الفرضية الرئيسية الثانية: 

ز متوسطات عينة اللحث  تجاه محاور اللحث المتمثلة  ي توجد فروق جوهرية ذات داللم احصائية بي 
ز
 ) القيادة ف

ي التحويلية 
ز  (واالستقرار الوظيفز ي للعاملي 

ز
الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للملكة العربية  ف

ات الشخصية والوظيفية ) المؤه  الدراسي  السعودية ة (.  -العمر  -تعزى للمتغي   سنوات الخير
 / 
 
 :  الدراسةأهمية  رابعا

ي : 
 
ي األن

 
 تكمن أهمية الدراسة ف

ي مساع دة القيادات اإلدارية  . 1
ز
 والغرف التجارية والصناعيةعميمكن أن يساهم هذا اللحث ف

ً
ي  وما

ز
 ف
ً
 يصوصا

ي تحقيق  أساليبالتعرف عىل 
ز
ي القائد التحويىلي ف

ي  االستقرار الوظيفز
ز
 تحديد   كما يمكن لللحث أن يساهم ف

ي عوام  زيادة 
.  االستقرار الوظيفز ز  لدى العاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي من شأنها تحقيق  . 2
ي أهمية الموضوع: القيادة التحويلية الت 

جية وفق أسس علمية ومنه االستقرار الوظيفز
 حديثة. 

ي أهم المؤسسات الحيوية  . 3
ز
ي كونها تطبق ف

ز
ي ترتلطجهة الدراسة: تكمن اخأهمية لهذه الدراسة ف

ز القطاع  الت  بي 
 العام والخاص   وهي الغرف التجارية والصناعية. 

ي يمكن أن تقد . 4
ي النتائج المتوتعة منم والت 

ز
: تزداد أهمية اللحث ف ز  م إطالمستفيدين واللاحثي 

ً
 وعمليا

ً
 نمريا

ً
ارا

ي للقيادة التحويلية 
 الست واالستقرار الوظيفز

ً
ز مستقلال ي الواتع ويمث  نواة لللاحثي 

ز
 كمال يمكن االستفادة منم ف

ي يارج نطاق الدراسة. 
 الجوانب الت 

 / 
 
 مصطلحات البحث :  خامسا

ز لتحقيق مستويات أداء تفوق  القيادة التحويلية :  ات التوتعات من يالل تغيي  اتجاههي استثارة التابعي 
ز تابعية.  ي رؤية واضحة ولدية تدرة عىل تروي    ج تلك الرؤية بي 

 , وأن القائد التحويىلي يبتز
ز ومعتقدات وتيم التابعي 

 ( . 128 - 2015) شوشة , 
ي : 

 ي االستقرار الوظيف 
ً
 نقديا

ُ
ي يتقاضون منها تعويضا

ي حدود المنممات الت 
ز
ة الدرجة بقاء أو ثلات اخأفراد ف ل في 
ز   (9   2016   والسيد  )محمد  :زمنية معينة وهذه الدرجة تكون محصلة لقوتي 

 
 
 الدراسة :  حدود /  سادسا

ي .  الحدود الموضوعية : 
 القيادة التحويلية بأبعادها وأساليبها المختلفة   االستقرار الوظيفز

ية :  ي الغرف التجارية والصناعية .  الحدود البشر
ز
ز ف  العاملي 

  جنوبية للملكة العربية السعودية. الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة ال المكانية : الحدود 
 الطــــار النظري والدراسات السابقة : 

 / الطار النظري : 
ا
 أول

 القيادة التحويلية 

 واخأهداف والمعايي   واخأيالق القيم عىل تركز وهي  تادة  إىل وتحويلهم اخأفراد تغيي   عىل التحويلية القيادة تعم 
 ضمن تندرج عملية وهي  بإنسانية  ومعاملتهم حاجاتهم واشلاع اخأفراد دوافع تقديم وتشم  اخأج   طويلة
ز  داي  الكامنة الطاتة يقدر التحويىلي  فالقائد " المستقللية  والرؤية الكارزماتية الصلغة ذات القيادة  المرؤوسي 
امات إلنجاز مقدرتهم يزيد بحيث ز  ( 16   2012النور  أبو(والمستقللية الحالية االلي 

 مفهوم القيادة التحويلية:  

ز  جهود توحيد عملية  والحصول اهدافها تحقيق من المنممة ليمكن ومعتقداتهم اهدافهم وتغيي   المرؤوسي 
ز  من اكير  سوتية حصة عىل  أنها عىل التحويلية القيادة إىل ينمر كما(    186   2019) فخري    المنافسي 

ي  العملية
ام بواسطتها ينشأ الت  ز ز  لدى التنميىمي  االلي  ي  أكير  حرية إعطائهم يالل من الموظفي 

ز
 واتخاذ الترصف ف

ز  اخأفراد إتناع عىل القدرة  وتعتير ,Veiseh et al).2014,46) بعملهم الخاصة القرارات  بالتغيي   العاملي 
ز  ز  أداء تقييم عىل تعم  أنها كما  والتحسي  ز  وعىل المرؤوسي  ز  اخأفراد تحفي   حاجاتهم وتلبية اخأداء لتحسي 
ي  مساهمتهم بأهمية واشعارهم ورغلاتهم

ز
ي  (. وهي  35   2016  الشنطي (المنممة أهداف تحقيق ف

 عىل تركز الت 
ز  وتشجيع واضحة رؤية بناء عىل التأكيد  مع التغيي   ي   الرؤية تلك تنفيذ عىل العاملي 

 (  23  2017.) العثمائز
ي أفكاره ورؤاه  ويرى الباحث

ز واستثارة أفكارهم لتبتز أن القيادة التحويلية هي تدرة القائد عىل إلهام وحفز العاملي 
 للفروق الفردية لتنفيذها وتحقيقها. 

ً
 وتمكينهم وفقا

 مستويات القيادة التحويلية: 

: )التويجري   ي
 (44  2017تمر دورة القيادة التحويلية بثالث مستويات وهي كاآلئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

)القدرة عىل تيادة الذات(: أو ما يطلق عليها القيادة التحويلية  التحويلية من الدرجة األوىلالقيادة  .1
االبتدائية  تلدأ من تيادة الذات وذلك بفع  ما هو أفض  عىل المدى الطوي   بالنسلة للمجتمع ك  من 

ي لح  المشاك   حيث أن اخأفراد ينتمرون حول تكون صممت من
 
لب أجلهم  ويتط يالل اتلاع نهج استلاف

ي مكانها  وضمان نتائج مريحة  ورغم 
ز
ز بوضع اخأمور ف كي 

ي هذا المستوى بعض الصير والي 
ز
القائد التحويىلي ف

 أهمية القيادة التحويلية اخأولية باعتلارها القاعدة اخأساسية إال أن أغلب المؤسسات تفتقر لها. 

 القيادة التحويلية  )القدرة عىل تيادة القيادة التحويلية من الدرجة الثانية .2
ً
اآليرين(: ويطلق عليها أيضا

الثانوية أنت واآليرين يعتير حدوثها يطوة يارج عالمك إىل عالم آير  ويكون ذلك من يالل مساعدة اآلير 
ز  كما يهتم بعرض اخأهداف    يهتم القائد التحويىلي هنا باستثمار الوتت لرفع الوغي لدى المرؤوسي 

ً
للفوز أوال

بخلق فرص لآليرين للفوز وبناء عم  جماغي  إضافة إىل تحديد االحتياجات التدريبية بوضو   يقوم 
 لألفراد. 

ي هذه المرحلة بعد االستفادة من  القيادة التحويلية من الدرجة الثالثة .3
)القدرة عىل تيادة تادة اآليرين(: تأئ 
  اآليرين  والقيام بذلك يتطلب تدر  دروس القيادة التحويلية اخأولية والثانوية  وهي علارة عن ريادة القادة

ً
ا

 بالرؤية. 
ً
 من النضج والتلرص والذكاء وهو ما يشي  إليم دائما

ً
ا  كبي 

 أبعاد القيادة التحويلية:  

ي : 
 
ي األن

 
 تتمثل أبعاد القيادة التحويلية ف

 / التأثي  المثاىلي : 
ا
 أول

ز  يشجع الذي السلوك ذلك هو ي  المثاىلي  التأثي   جوهر ويتمث  للدور  كنماذج  القادة إىل النمر عىل المرؤوسي 
ز
 ف

ي  القيم إيجاد
ي  وتوفر تلهم الت 

ز  العم  معائز ات   الجازي    ) للمرؤوسي   عىل القائد هي مقدرة(   5   2019الشقي 
ز  ي  رغلة دايىلي  بدافع العم  خأداء سلوكهم يوجم تجعلم للتطبيق تابلة وواتعية سامية بقيم معم ربط العاملي 

ز
ف

ي  الدرجة هي (   70   2018عقوبة. ) الشمري   السلطان    من رهلة ال اخأداء  جودة
 بطرق القائد بها يترصف الت 

ة ز  تل  من محددة مواتف اتخاذ يضمن بما لإلعجاب  مثي    مجموعة لديم الذي القائد مع تتفق العاملي 
ز  تدوة بمثابة ويكون القيم من واضحة  (A.James& Ogbonna,2013:356 ). للعاملي 

 إيجادو امتالك القائد للرؤية واإلحساس القوي بالرسالة العليا للمؤسسة أن التأثي  المثاىلي هو  ويرى الباحث
ي  القيم
ي  وتوفر تلهم الت 

ز  العم  معائز  .  للمرؤوسي 
/ التحفي   اللهامي : 

 
 ثانيا

ز  الرموز واستخدام اآليرين إىل توتعاتم إيصال عىل القائد تدرة عن اللعد هذا يعير  كي 
 عن والتعبي   الجهود لي 

 سومتحم متفائال يكون التحويىلي  القائد إذ بسيطة  بطريقة المهمة اخأهداف
ً
 ,.Tims,et.al) المستقل   حول ا

ز  أن إىل الغزاىلي  ويشي  (    2011,123 ز  تحفي  ز  عملية هي  المرؤوسي   التحويىلي  القائد وسلوك ترصف عىل تركي 
ي 
ز  تجع  والت  ز  المرؤوسي  ز  لدى المشاعر واثارة ,للتحدي محبي    (9   2012 الغزاىلي ( العاملي 
ي  الطريقة اىل وتشي  

 المستقل  اىل والنمر المرغوبة االهداف اىل للوصول اتلاعهم القادة فيها ويلهم يحفز الت 
 ويستثي    (  Odumeru & Ifeanyi,2013 ,356) الحالية خأعمالهم المعتز  احساس توفي   عن فضال بتفاؤل 
 ستتحقق اخأهداف بأن الثقة رعون ويز بتفاؤل المستقل  عن ويحدثونهم الجديدة بالمسئوليات اخأتلاع القائد
نجز والمهام

ُ
ي  Northouse). 2013,) الفرص واغتنام التحديات ,تجاوز عىل ويساعدونهم ست

ز
 ذلك سبي  وف

 من الفريق رو  واستثارة تابعيم  من العالية توتعاتم ويوض  ( الجهود  لتوجيم والشعارات الرموز  يستخدم فهو
ات(  والمثالية الحماسة يالل  (  2014 ومقابلة  سمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  القائد  سلوكيات عىل يركز اللعد هذاأن   ويرى الباحث
ي  تثي   الت 

ز
ز  ف  الفريق رو  واستثارة التحدي حب التابعي 

ز  القائد ويدفع الحماسة  يالل من ي  للمشاركة التابعي 
ز
/   والرؤى واخأهداف المستقللية اخأوضاع تصور ف

 
ثالثا

 االستثارة الفكرية : 

ز  الفردية للفروق التحويىلي  القائد إدراك اللي من ز المرؤوسي  ا منهم واحد ك  مع والتعام  بي 
ً
 لمروفم وفق

ي   الخوالدة    بينم فعال اتصال نمام إيجاد عىل والحرص الخاصة  (147   2018وبينهم ) الشوابكة   الشلتر
ز  القادةكما يثحثون  ي  التقليدي غي   التفكي   استخدام عىل العاملي 

ز
   ) التقليدية المشاك  مع التعام  ف

(Sharma,et.al.,2012,557  .  
ي  ورغبتم القائد تدرةوهي 

ز
إىل  النمر وتعليمهم جديدة بطرائق القديمة للمشكالت يتصدون أتلاعم جع  ف

 ويشي  (    393   2011. ) حماد   لها  منطقية حلول عن واللحث ح   إىل تحتاج مشكالت بوصفها الصعوبات
ز  تثي   جديدة خأفكار التحويىلي  القائد ابتكار إىل  الحلول المحتملة تقديم عىل وتشجيعهم المشاك  لمعرفة التابعي 
 (  2016العم  ) منصور    خأداء والخالفة الجديدة النماذج ودعم إبداعية وبطرق لها

ية والتحليلية لتكون جهود  ويرى الباحث ز التفكي  أن االستثارة الفكرية هي تدرة القائد عىل استثارة جهود التابعي 
 إبداعية ويالتم. 

/ االعتبارات الفردية : 
 
 رابعا

ز  إىل واهتمام بلطف يستمع الذي القائد أسلوب يالل من الصفة هذه تمهر  للفروق ركم ا واد   معم العاملي 
 فرد ك  بحاجات ياص اهتمام القائد یعطي  السمة لهذه وفقا(  50   2014) الدليىمي    بينهم فيما الفردية
ي   ونموه أدائم بمستوى واالرتقاء لتطویره

 القائد اهتمام مدى بها ويقصد. (562   2019. ) برباوي   تناسر
ز   بحب معهم والتعام  بينهم  الفردية الفروق رعاة ا م يالل من رمهم  ا واحت الفردي المستوى عىل بالتابعي 
ي حاجاتهم فهو متلادل  ي  السلوكيات مجموعة  ي . ف(  Ahmad,etal., 2014,15) الشخصية يلتر

 يستطيع الت 
 الحاجات مستوى عىل التعرف من يالل وذلك مرؤوس  لك  شخصي  اهتمام يعطي  أن ياللها من القائد

ز  الفردية الفروق ومراعاة مرؤوسيم بك  الخاصة والرغلات ز بي  ي    هذه عند إشلاع المرؤوسي 
الحاجات ) التجائز

ي    ات مجموعة هناك أن Kirk brideويرى   . (  299   2019شنينت  الفردية  ) أحمد    لالعتلارات مؤرسر
2010) 
ز  االيتالفات إدراك  - ز  الجيد االستماع  -.  والضعف القوة بنواحي  يتعلق فيما اخأفراد بي   .للمرؤوسي 
ز  تشجيع  - وي    ج  - .النمر وجهات تلادل عىل المرؤوسي  ي  التطوير لفكر الي 

  .الذائ 
ف الذي القائد العام  هذا يمث  ويرى الباحث ز  الفردية باالحتياجات يعي   القادة يترصف اذ ,للمرؤوسي 
ز  ي  والمستشارين كالمدربي 

ز
ي  االفراد لمساعدة محاولتهم اثناء ف

ز
  ذواتهم يحققوا أن ف

ي  الفردية فاالعتلارات .بعدالة ولكن الفردية  االعتلارات تراغي  مختلفة بطرق اخأتلاع مع القائد يتعام 
 مراعاة تعتز

ي  وحاجاتم العام  أحوال
ز
 المروف ك  ف

/ التمكي   : 
َ
 خامسا

ي  الترصف حرية من  يالل ومن
ز
ز  تل  من القرارات اتخاذ ف ي  الفعلية المشاركة تتحقق العاملي 

ز
)  منمماتهم إدارة ف

ي   
ز .  ( 231   2013المعائز ي المنممة من حيث تمكي 

ز
فيذكر أن القادة مسؤولون عن رعاية وتعزيز التعلم ف

ي البيئة من حولهم عن طريق التفكي  االبداغي   وتعزيز مهاراتهم. ) العزام   
ز
اخأفراد من أج  فهم التعقيدات ف

 ( 7   2014الجداية   
ي  يرى الباحث

ز
ز للمشاركة ف ز العاملي  أن القادة الذين يتمتعون بسلوك تحويىلي يمتلكون رؤية تعم  عىل تمكي 

 مختلف عمليات اإلدارة من تخطيط وتنميم وتوجيم ورتابة واتخاذ ترار تساعدهم عىل تحقيق أهداف المنممة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي : 
 االستقرار الوظيف 

ي لم أهمية للعام  وجماعة العم  فهو ب
ي ه اخأهميةضاعف مالنسلة للمنممة االستقرار الوظيفز

ز
حالة. ه الذف

ي تسغ إىل تحقيق أهدافها وكما أنم يساعدها عىل االحتفاظ باليد العاملة الدربة 
فيمكنها من بلوغ أهدافها الت 

ي ترسبت وتركت مناصب عملها بعد 
ة ويعفيها من تكاليف اللحث عن المكافآت اللديلة عن الت  والمكتسلة للخير

ز أن كلفت المن ة طوال عملية التعيي   (34م 2016  )وسام .ممة ملالغ مالية كبي 
ي :  

 مفهوم االستقرار الوظيف 

ي العم   وعدم عُ 
ز
ي بأنم: إحساس الموظف بالطمأنينة عىل مصدر ديلم  وعىل استقراره ف

رف االستقرار الوظيفز
 2016 العم . )علوش , تعرضم لألمراض النفسية أو الجسدية نتيجة الرصاعات التنميمية والشخصية وضغوط

ة 23,   يالل في 
ً
 نقديا

ُ
ي يتقاضون منها تعويضا

ي حدود المنممات الت 
ز
(.كما يعرف بأنم درجة بقاء أو ثلات اخأفراد ف
ز   . (515  2016  )محمد  :زمنية معينة وهذه الدرجة تكون محصلة لقوتي 

ة ويرى الباحث ي المنممة لفي 
ز
ز ف ي هو بقاء العاملي 

ة نوع م أن االستقرار الوظيفز ن الرضا طويلة يرافق تلك الفي 
ي المنممة. 

ز
ي ف
 الموظف مساؤ=ره الوظيفز

ً
ام التنميىمي مصاحلا

ز ي وااللي 
 الوظيفز

ي :  
 أهمية االستقرار الوظيف 

ي : 
 
ي األن

 
ي ف

 تكمن أهمية االستقرار الوظيف 

ي يعم   . 1
ي عملم واستقراره  لم انعكاسات ايجابية عليم وعىل المنممة الت 

ز
عام  المستقر بها  فالثلات العام  ف

ي عمليم متشبع بثقافة المنممة ومتطبع بطلاع جماعة العم  عكس العام  كثي  التنق 
ز
. ف

 (651م 2016: )علوش
يوفر البيئة المناسلة لإلبداع واالبتكار, وينىمي الشعور باالنتماء للعم  والحرص عىل مصلحة  . 2

 ( . 38,  2016العم )الشمري 
ز  . 3 . مما يساعدهم عىل القيام بأعلاء العم  ومواجهة المشكالت بفاعلية ويؤدي اىل يمن  الثقة والهدوء للعاملي 

ي انجاز العم  عىل أكم  وجم
ز
ي ف
) الحداد ,  .  الرضا عن الوظيفة والحياة الوظيفية ومتطللات المهنة والتفائز

2016  ,68 ) 
ي ال . 4

ز
ي تواجههم ف

ز عىل اكتشاف حلول جديدة للمشكالت الت  رة توفر عم  بطريقة مبتكيزيد من تدرة العاملي 
 (27,  2015الوتت والجهد والتكلفة )الدوري  

ي للمؤسسة من الترسب أو الضياع  . 5
ائ  ي والخير

ي والفتز ي المحافمة عىل الرصيد االستثماري البرسر
ز
 يساعد ف

(Seppälä., 2015,24) 
ي تسغ إىل تحقيقها فإنم يساعدها عىل االحتفاظ ب المنممة يمكن . 6

املة المدربة اليد العمن بلوغ أهدافها الت 
ة ويعفيها من تكاليف اإل   (145م 2013  )عذاري.حالل واللحث عن الكفاءات اللديلةوالمكتسلة للخير
ي :  

 العوامل المؤثرة عىل االستقرار الوظيف 
ي إىل عوامل متعلقة ببيئة العمل الداخلية للمنظمة ، والبيئة 

تنقسم العوامل المؤثرة عىل االستقرار  الوظيف 
ي : 

 
 الخارجية  للمنظمة عىل النحو األن

 / 
ا
  .(103,  2016)العساف   : الداخلية العمل ببيئة المتعلقة العواملأول
ز  : األجور   من والقبول العم  عبء مع والتناسب بالعدالة يتسم اخأجور نمام كان كلما أنم اخأبحاث من تبي 

ي  عىل يؤثر وبالتاىلي  بالمسئولية اخأفراد شعور من يزيد ذلك فإن اخأفراد  جانب
 االستقرار الوظيفز

ي  مستوى عىل العم  جماعة تؤثر: جماعة العمل 
 العم  جماعة اتجاهات كانت فكلما باالستقرار الوظيفز

ز  التماسك من درجة هناك وكانت المنممة  ناحية إيجابية  والشعور االجتماغي  التفاع  زاد أفرادها  بي 
.  وزاد بالمسئولية ي

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اف و القيادة  اف نوعية تؤثر: الشر اف التنميىمي  االنتماء مستوى عىل والقيادة اإلرسر و  الديمقراطي  فاإلرسر
ي  المشاركة
ز
ي .  مرتفعة درجة القرارات تحققان اتخاذ ف

   من االستقرار الوظيفز
ز  وثيقة عالتة هناك :التنظيمي  الهيكل ي  التنميىمي  الهيك  بي 

ي  الالمركزية أن وجد فقد و االستقرار الوظيفز
ز
 اتخاذ ف

ز  االتصال وسهولة القرارات  ي  تأثي   لها العم  إجراءات وتنميم المعلومات تدفق وحرية المنممة إدارات بي   إيجائر
.  عىل ي

 االستقرار الوظيفز

 وهي  الرزق  مصدر ف ي  لهم ملك المنممة بأن اخأفراد شعور يساعد :لهم ملك المنظمة بأن األفراد شعور
 النفسي  االرتلاط ازدياد إىل وبالتاىلي  بالمسئولية اخأفراد شعور ازدياد إىل الذات وتحقق االجتماعية المكانة تحقق

.  وتحقق بالمنطقة ي
 االستقرار الوظيفز

 / 
 
  : الخارجية العمل ببيئة المتعلقة العواملثانيا

درجة  عىل تؤثر و بالتاىلي  اخأفراد اتجاهات عىلتؤثر ظروف سوق العم  :  االختيار وفرص العمل سوق ظروف
ي 
ي  ياصة االستقرار الوظيفز

ز
ي  رواج هناك كان فكلما بالمسلقات هذا سىم وتد العم  للدء اخأوىل الشهور ف

ز
 ف

ي  والجدية بالوضو  يتسم االيتيار ترار المتاحة  وكان العم  فرص وتعددت االتتصادية المروف
ز
 االيتيار ف

ي  مستوى ارتفاع إىل ذلك أدى كلما يارجية  ضغوط وبدون
   ( 74,  2017للفرد. ) المساوى ,  االستقرار الوظيفز

ي  ي االستقرار : التغي  التكنولوج 
ز
ا ف  كبي 

ً
ا ز تؤثر التكنولوجيا تأثي  ي وذلك من يالل العالتة بي 

ي الوظيفز  العنرص البرسر
ي كسب مهارة 

ز
ي العملية االنتاجية  حيث نجد أن العام  الذي أتعب نفسم ف

ز
واآلالت والمعدات المستخدمة ف

ي نفس المجال يجع  من هذه المهارة المكتسلة عديمة الجدوى. وإن التغيي  
ز
اع جديد ف معينة ثم يفاجأ بايي 

مة بتكنولوجيا جديدة يؤدي بدوره إىل ايتفاء المروف المنايية القديمة المحيطة بالعمال التكنولوجيا القدي
ي مما يتطلب من المنممة بذل 

ء الذي يؤثر عىل استقرارهم الوظيفز ي
وظهور ظروف أيرى جديدة  السر

ز خأن هذ ي نفس الوتت المحافمة عىل الموظفي 
ز
ي وف  ا مجهودات إضافة إلنجا  عملية التغيي  التكنولوحر

ي  .العنرصان هما عصب العملية اإلنتاجية  . (2015 72 )لغتر
 

 / الدراسات السابقة
 
 ثانيا

ي )  . 1
ي   الشنيتز

ي الجماعات المحلية    2019دراسة التجائز
ز
ز ف ( أثر سلوكيات القيادة التحويلية عىل أداء العاملي 

ز  العالتةتحلي   دراسة حالة بلدية الطيلات بولالية روتلة  .هدفت الدراسة إىل   التحويلية القيادة بي 
ها ي  وتأثي 
ز
ز  أداء مستوى ف ي  العاملي 

ز
ي  المؤسسات هذه ف

استخدمت الدراسة  .للدولة التحتية البنية تعتير  الت 
ي    
 SPSS  برنامج عىل االعتماد وتم البيانات  لجمع رئيسية كأداة االستبيان استخدام تم كماالمنهج الوصفز

ي  بالتحلی  القیام أج  من
ز  إحصائية داللة ذات عالتة وجودت الدراسة توصل وتد    اإلحصائ   سلوكيات بي 

ز  وأداء التحويلية القيادة   .الطيلات بلدية مستوى عىل العاملي 
ي )  . 2

( عالتة القيادة التحويلية بالوالء التنميىمي   دراسة حالة مؤسسة الجزائر  2019دراسة برباوي   تناسر
ز  العالتة تحدید إىل سةاالدر  تهدفللمياه وحدة بشار .   أج  فمن التنمیىمي  بالوالء التحویلیة القیادة بي 

ي التحليىلي   كما  تم الهدف لهذا الوصول
 جمع لغرض ماناستل إعداد تماستخدمت الدراسة المنهج الوصفز

ي  التحلی بهدف  SPSS  برنامج عىل االعتماد وتم   والمعلوماتالبیانات
 وجد إىل الدراسة وتوصلت   اإلحصائ 

ز  إحصائیة داللة ذات عالتة ز  إحصائیة داللة ذات عالتة توجدكما  التنمیىمي  والوالء التحویلیة القیادة بي   بي 
ز  إحصائیة داللة ذات عالتة توجدو  التنمیىمي  والوالء المثاىلي  التأثي     التنمیىمي  والوالء اإللهامیة الدافعیة بي 
ز  إحصائیة داللة ذات عالتة توجدو   إحصائیة داللة ذات عالتة توجد   التنمیىمي  والوالء الفكریة االستثارة بي 
ز   .التنمیىمي  والوالء الفردیة رات االعتلا 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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كة  2019دراسة فخري )  . 3 ي الرسر
ز
ي ف
ي تحقيق التفوق التنافسي   بحث تطبيف 

ز
( دور القيادة التحويلية ودورها ف

ز  جهود  توحيد عىل القادة تدرة مدى معرفة اىل اللحث يهدف العامة لصناعة الزيوت النلاتية .   المرؤوسي 
ي التحليىلي    التنافسي  التفوق تحقيق نحو

  لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم المنه  الوصفز
ي  االستلانة استخدمتو 

ز
 باالعتماد البيانات تحلي  وجرى ,باللحث  المتعلقة والمعلومات البيانات جمع ف

نامج عىل ي  الير
ي  ومهما فاعال  دوراتلعب  التحويلية القيادةإىل أن واتوصلت الدراسة  (SPSS).االحصائ 

ز
 ف

ز  احدى عىل باالعتماد التنافسي  التفوق تحقيق اتيجيتي 
ز  :االسي   جميع أن كون ,الكلفة تيادة او ,التميي 

ز  االرتلاط عالتات ات بي   من يستلزم الذي االمر ,معنوية داللة وذات وطردية موجلة عالتة اللحث متغي 
ي  التحويىلي  القائد 

ز
كة ف ي  اهتمامم زيادة الرسر

ي  االساليب كافة بتبتز
 وذلك ,التنافسي  التفوق تحقيق شأنها من الت 

ز  جهود توحيد يالل من ي  للنمر جديدة طرتا يبتكرون جعلهم عىل والعم  المرؤوسي 
ز
 .العم  اكمال كيفية ف

ي  واالستقرار اخأمان (  دور2016دراسة علوش ) . 4
ي  الوظيفز

ز
 بالتطبيق ميدانية دراسة  العم  ضغوط تخفيض ف

ي  ومستوى   السويس تناة جامعة عىل
 هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى االمان واالستقرار الوظيفز

ي عىل ضغوط العم   ضغوط العم  بجامعة تناة السويس
  والتعرف عىل تأثي  االمان واالستقرار الوظيفز

ي  
ر وبينت النتائج أن مستوى االمان واالستقرا  واالستلانة كأداة لجمع البيانات واستخدمت المنهج الوصفز

ز وجود  ي القيادات االدارية واعضاء هيئة التدريس وضعيفا لفئة معاونيهم   كما تبي 
ي كان متوسطا لفئت 

الوظيفز
ي عىل ضغوط العم  لك  فئات الدراسة 

ي لألمان واالستقرار الوظيفز ي أنم يمكن ت  تأثي  سلتر
خفيض مما يعتز

. ضغوط العم  من يالل  ي
 توفي  االمان واالستقرار الوظيفز

ي  االستقرار عىل التنميمية العدالة ( أثر2016دراسة محمد ) .5
ي  الوظيفز

ز
 عىل بالتطبيق الهيكلة ظ  إعادة ف

ي   العام الصناغي  اخأعمال تطاع
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مفهوم العدالة التنميمية واالستقرار الوظيفز

ي بعاد ك  منأواعادة الهيكلة و 
ز
ي ف
ز باالستقرار الوظيفز ز العدالة التنميمية وشعور العاملي  ها ودراسة العالتة بي 

ي , كما تم استخدام االست
  لانة لجمع البيانات والمعلومات ظ  اعادة الهيكلة  واستخدمت المنهج الوصفز

ي ظ أو 
ز
ي ف
خفيض حجم ت ظهرت النتائج أنم يوجد تأثي  ذو داللة للعدالة التنميمية عىل االستقرار الوظيفز

العمالة  ويوجد تأثر ذو داللة معنوية للعدالة التنميمية عىل ردود افعال العمالة اللاتية بعد اعادة الهيكلة  
. واوصت الدراسة  ي

ز واالستقرار الوظيفز ز ردود أفعال العاملي  ية بي  وتتوسط العدالة التنميمية العالتة التأثي 
ورة تحقيق ملدأ العدالة التنميمية لما  ي لدى برصز

ي عىل تحقيق االستقرار الوظيفز لذلك من تأثي  إيجائر
 . ز  العاملي 

ي ونوايا الدورانNaburi, 2017دراسة  نابيورى ) . 6
ي الرعاية الصحية الذين ( االستقرار الوظيفز

ز موظفز  بي 
ية من اخأم إىل  وس نقص المناعة البرسر  . يقدمون يدمات الوتاية من انتقال في 

Naburi, 2017 ,Functional stability and rotation intentions among health care workers 
providing HIV prevention services in Dar es Salaam, Tanzania. 

انيا. تم  ز ي الرعاية الصحية بتيز
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى االستقرار ودوران العم  لدى موظفز

ي التحليىلي  وتمثلت 
ي تقديم استخدام المنهج الوصفز

ز
  كما اناتلجمع المعلومات والبي استلانمأدوات الدراسة ف

ي والنية إلنهاء 
ات لتحديد العوام  المرتلطة بعدم االستقرار الوظيفز ي متعدد المتغي  تم استخدام نماذج اللوحر

 تليال من النصف من مقديي الخدمات الصحية )ممرضة( أي ما يعادل 
العم . أسفرت نتائج الدراسة عن أكير

ز عن وظيفتهم الحالية  و )نسلة )54٪) م ترك وظيفتهم. كان معمم مقديي %35( كانوا غي  راضي 
ز ( يعي 

ي مكان 
ز
ز بسبب انخفاض الرواتب وارتفاع عبء العم   ولكنهم راضون عن االنسجام ف الخدمات غي  راضي 

 
ً
 عاىلي نسبيا

ز ي مرافقالعم  والقدرة عىل اتلاع تيمهم اخأيالتية. كما كان دوران الموظفي 
ز
ز الممرضات ف رعاية  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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عىل أن تدابي  السالمة 
ً
ي دار السالم  مع توفي  رواتب وساعات عم  معقولة  فضال

ز
ي القطاع العام ف

ز
اخأمومة ف

 . للوظيفة  واستقرار الوظيفة كانت مناسلة
 منهج الدراسة واجراءاتها: 

 :الدراسة منهج
ي الكىمي  حيث تم  المنهج الدراسة هذه استخدم

استخدام المنهج الكىمي من يالل احتساب استجابات الوصفز
ي اعدها اللاحث لغرض الدراسة. 

 عينة الدراسة عىل االستلانة الت 
 :الدراسةوعينة مجتمع 
ي الغرف التجارية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية من مجتمع الدراسةتكون 

ز
ز ف وتم تطبيق    العاملي 

 ( موظف. 67بسيطة مكونة من المجتمع الكىلي للدراسة  واللالغ عددهم )الدراسة عىل عينة عشوائية 

ي لعينة الدراسة: 
  وفيما يىلي الوصف اإلحصائ 

 

 / تصنيف عينة الدراسة 
ً
 لمتغي  العمر: أوال

ً
 وفقا

 (: توزي    ع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغي  العمر1الجدول )

 النسلة المئوية )%( العدد العمر

 3.0 2 سنة فأت  25 

 77.6 52 سنوات 40سنة إىل  26من 

 19.4 13 سنة فأكير  41

Total 67 100.0 
 

 / تصنيف عينة الدراسة 
ً
: ثانيا  لمتغي  المؤه  الدراسي

ً
 وفقا

 (: توزي    ع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغي  المؤه  الدراسي 2الجدول )
 النسلة المئوية )%( العدد المؤه  الدراسي 

 47.8 32 بكالوريوس

 37.3 25 دبلوم فأت 

 14.9 10 دراسات عليا

Total 67 100.0 
 

 / تصنيف عينة الدراسة 
ً
 لمتغي  ثالثا

ً
ةوفقا  : سنوات الخير
ة(: توزي    ع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغي  3الجدول )  سنوات الخير
ة  النسلة المئوية )%( العدد سنوات الخير

 7.5 5 سنة فأت  5

 32.8 22 سنة 10سنة إىل  6

 59.7 40 سنة فأكير  11

Total 67 100.0 
 

 أداة الدراسة: 
ي الكشف عن 

ز
ي تمثلت ف

ي لتحقيق هدف الدراسة والت 
  أثر ممارسة أبعاد القيادة التحويلية عىل اإلستقرار الوظيفز

 اإلستبلانة كأداة لجمع المعلومات. استخدام تم 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسة:  اةوفيما يىلي وصف أد
ي من يالل الرجوع إىل تم بناء استلانة للتعرف 

عىل أثر ممارسة أبعاد القيادة التحويلية عىل اإلستقرار الوظيفز
ي صورتها اخأولية حيث 

ز
مصادر ودراسات سابقة ذات عالتة بهذا الموضوع  بعد ذلك تم وضع االستلانة ف

م  ( واشتلتحويليةالقيادة ا( فقرة موزعة عىل محورين  المحور اخأول وهو متعلق ب  )65اشتملت االستلانة عىل )
( واشتم  عىل  ( فقرات موزعة إىل يمس أبعاد50عىل ) : الُلعد اخأول وهو متعلق ب  )التأثي  المثاىلي بالتساوي  وهي
( واشتم  عىل )10)  اإللهايي

ز ي وهو متعلق ب  )التحفي 
الُلعد الثالث وهو متعلق  ( فقرات  10( فقرات   الُلعد الثائز
( فقرات   والُلعد الرابع وهو متعلق ب  )اإلعتلارات الفردية( واشتم  عىل 10واشتم  عىل )ب  )اإلستثارة الفكرية( 

( واشتم  عىل )10) ز ي وهو متعلق ب  10( فقرات  والُلعد الخامس وهو متعلق ب  )التمكي 
( فقرات؛ المحور الثائز

ي )
اًء عىل بنالمستقلة يتم تصحيحها  علما بأن ك  فقرة لها يياراتها  ( فقرة  15( واشتم  عىل )االستقرار الوظيفز

ي الغرف التجارية بالمنطقة 
ز
ز ف مقياس ليكرت الخماسي  كما تضمنت االستلانة بيانات شخصية تخص العاملي 
ة.  : العمر  المؤه  الدراسي  سنوات الخير  الجنوبية للمملكة العربية السعودية  وهي

 صدق وثبات أداة الدراسة: 
ز  ا حيتهولقياس مدى صدق االستلانة وصال   للتطبيق وتياس ما وضع من أجلم تم عرضم عىل لجنة من المحكمي 

ز ( 6وعددهم ) واخأيذ بآرائهم وإجراء التعديالت المناسلة  وتد أشار بعض   أساتذة الجامعات المختصي 
ز   إالمحكمي 

ً
 ولم ُيرسر أحد إىل حذف أي فقرة من  ىل اعادة صياغة بعض الفقرات وتعديلها لتصب  أكير وضوحا

ي  قراتالف
ز
ي   وبذلك االستلانةف

 فقرة( 65) الفقراتعدد  بف 
ً
تم حساب صدق االتساق الدايىلي لفقرات    أيضا

ي الغرف التجارية ( 20االستلانة بعد تطبيق االستلانة عىل عينة استطالعية عشوائية توامها )
ز
ز ف من العاملي 

عينة الدراسة ولهم نفس يصائص وجميعهم من يارج إطار  بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية
 اللةعند مستوى د  لالستلانةالعينة وكانت جميع فقرات االستلانة حققت ارتلاطات دالة مع الدرجة الكلية 

 ك  فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتىمي إاليم0.05)
ز ميع وكانت ج (  وتد تم حساب معام  االرتلاط بي 

(  كما وتم حساب معام  0.05) عند مستوى داللة للمحور ة الكلية حققت ارتلاطات دالة مع الدرج الفقرات
ز المحور والدرجة الكلية لالستلانة    ة االستلانة حققت ارتلاطات دالة مع الدرج محاور وكانت جميع االرتلاط بي 

ز حيث بلغ معام  الثلات  لالستلانة؛ وتم حساب الثلات (0.01) عند مستوى داللة لالستلانةالكلية  بطريقتي 
للدرجة الكلية  وهي تيمة مرتفعة  وبلغ معام  الثلات (0.857) للدرجة الكلية لالستلانة النصفية التجزئة بطريقة
ز اللاحث للوثوق Gronbach Alpha( )0.831بطريقة ألفا كرونلاخ ) لالستلانة ( وهي تيمة مرتفعة  تطمي 
 ا. لتطبيقه باالستلانة
 تطبيق أداة الدراسة: إجراءات 

ي ظروف مالئمة  حيث تم التطبيق بعد 
ز
بعد االنتهاء من كافة التعديالت تم تطبيق االستلانة عىل عينة الدراسة ف

ي 
وئز تسهي  مهمة اللاحث  وتم توزي    ع االستلانات عىل عينة الدراسة بحيث تعط االستلانة من يالل رابط الكي 

ي الغرف التجارية با
ز
ز ف بيق لمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية بتعبئتها  وبعد االنتهاء من تطيقوم العاملي 

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تصحيح أداة الدراسة: 
وتد تم تحديد طريقة االستجابة بعد جمع االستجابات  تم تصحيحها بناًء عىل مقياس ليكرت الخماسي  

ي  أبعاد أثر ممارسة استلانة لفقرات 
: وسل  تطويرها عىل النح القيادة التحويلية عىل اإلستقرار الوظيفز  و التاىلي

 

 ( طريقة تصحي  االستلانة4جدول )
 
ً
  دائما

ً
  غاللا

ً
  أحيانا

ً
 ال نادرا

5 4 3 2 1 

ي الفقرات السلبية. 
ز
 يتم احتساب الدرجة الموضحة بالجدول  ويتم استخدام العكس ف

 :الحصائية المعالجات
 Statistics ب  والمعروفة "SPSS" االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت

Package For Social Science فرضيات وفحص الدراسة أسئلة عن اإلجابة بهدف الحاسوب  باستخدام 
 :التالية اإلحصائية بالطرق وذلك الدراسة

 الخطي البسيطايتلار االنحدار 
.  Kruskal Wallis Testايتلار كروسكال واالس   ال تتبع التوزي    ع الطبيغي

ز فأكير ز مستقلتي   لعينتي 
ي 
.  Mann-Whitney Uايتلار مانويتتز  ال تتلعان التوزي    ع الطبيغي

ز ز مستقلتي   لعينتي 
 نتائج الدراسة ومناتشتها

أثر ممارسة أساليب القيادة التحويلية عىل  جلم لقياسأللهدف الموضوع من  اخأداةمة ءبعد التأكد من مال 
ي 
ي تم ة التوصيقدم اللاحث عىل عينة الدراسة   ا   وتطبيقهاإلستقرار الوظيفز

ا تفصيلًيا للنتائج الت 
ً
 و   إليها عرض

 تفسي  ومناتشة ما تم التوص  إليم من نتائج يالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضيتها. 

ها  وفرضيتها  الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج  : وتفسي 

 
ا
 : بالسؤال االول ومناقشتها  المتعلقة النتائج: أول
ما أثر ممارسة التأثي  المثاىلي كلعد من أبعاد القيادة التحويلية عىل  عىل:  الدراسة أسئلة من اخأول السؤال وينص  

؟  ي
 االستقرار الوظيفز

ذو داللة إحصائية لممارسة التأثي  المثاىلي  أثر : يوجد التاىلي  الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة 

ز
ز ف ي لدى العاملي 

للقيادة التحويلية عىل االستقرار الوظيفز
 العربية السعودية. 

ي  استخدم الالتأثي  المثاىلي عىل   للوتوف عىل مستوى تأثي  
لاحث ايتلار االنحدار الخطي االستقرار الوظيفز

 :  البسيط وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التاىلي
 

ي 5جدول )
 (: نتائج ايتلار تحلي  االنحدار البسيط خأثر التأثي  المثاىلي عىل االستقرار الوظيفز

 االرتلاط (R) المتغي  التابع
(R²)   معام

 التحديد
ß معام  االنحدار T المحسوبة 

Sig.  مستوى
 الداللة

االستقرار 
ي 
 الوظيفز

0.887 0.786 
المقدار 
 الثابت

.551 2.358 .021 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 000. 15.471 840. التأثي  المثاىلي 

 :  ويمكن استنتاج ما يىلي

ي وهو يمث  المتغي  
ي باستخدام طريقة االنحدار الخطي البسيط ان االستقرار الوظيفز

ز نموذج  االنحدار النهائ  يبي 
(  حيث أن القيمة اإلحتمالية تساوي  التابع  يتأثر بصورة  جوهرية  وذات داللة إحصائية بمتغي   )التأثي  المثاىلي

 . (01.0)( وهي أت  من مستوى داللة 0.000)
وهي درجة ارتلاط توية  بينما بلغ معام  التحديد  0.887أظهرت نتائج التحلي  ان تيمة معام  االرتلاط بلغت 

ي ان   0.786المعدل 
( وهي  %78.6و هذا يعتز ي يعود اىل ثأتي  متغي  )التأثي  المثاىلي

ي االستقرار الوظيفز
ز
من التغي  ف

 )لمتغي  واحد يؤثر بهذ
ً
ة جدا ي نسلة كبي 

ز
 ا القدر(  والنسلة المتلقية تعود لعوام  أيرى تؤثر عىل المتغي  التابع  ف

 . ي
 االستقرار الوظيفز
  معادلة التأثي  : 

ي = 
 . (التأثي  المثاىلي ) 0.840 +  0.551االستقرار الوظيفز

( بمقدار  ي
( بمقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  زيادة المتغي  التابع )االستقرار الوظيفز ي حالة  زيادة )التأثي  المثاىلي

ز
ف
(0.840 .) 

 .)  اىل االهتمام ب لعد )التأثي  المثاىلي
ز  وهذا ما يدعو  المعنيي 

 
 
ي ومناقشتها  المتعلقة النتائج: ثانيا

 
 : بالسؤال الثان

ي  السؤال وينص  
 اإللهايي كلعد من أبعاد القيادة التحويلية عىل  عىل:  الدراسة سئلةأ من الثائز

ز ما أثر ممارسة التحفي 
؟  ي
 االستقرار الوظيفز

 اإللهايي  أثر : يوجد التاىلي  الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة
ز ذو داللة إحصائية لممارسة التحفي 

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة 
ز
ز ف ي لدى العاملي 

للقيادة التحويلية عىل االستقرار الوظيفز
 العربية السعودية. 

 اإللهايي عىل   للوتوف عىل مستوى تأثي  
ز ي  استخدم اللاحث ايتلار اال التحفي 

طي نحدار الخاالستقرار الوظيفز
 :  البسيط وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التاىلي

ي 6جدول )
 اإللهايي عىل االستقرار الوظيفز

ز  (: نتائج ايتلار تحلي  االنحدار البسيط خأثر التحفي 

 االرتلاط (R) المتغي  التابع
(R²)   معام

 التحديد
ß معام  االنحدار 

T 
 المحسوبة

Sig. مستوى الداللة 

ي االستقرار 
 0.777 0.882 الوظيفز

 000. 7.487 1.392 المقدار الثابت

 اإللهايي 
ز  000. 15.065 663. التحفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  ويمكن استنتاج ما يىلي

ي وهو يمث  المتغي  
ي باستخدام طريقة االنحدار الخطي البسيط ان االستقرار الوظيفز

ز نموذج  االنحدار النهائ  يبي 
(  حيث أن القيمة اإلحتمالية   اإللهايي

ز التابع  يتأثر بصورة  جوهرية  وذات داللة إحصائية بمتغي   )التحفي 

 . (01.0)( وهي أت  من مستوى داللة 0.000تساوي )
وهي درجة ارتلاط توية  بينما بلغ معام  التحديد  0.882أظهرت نتائج التحلي  ان تيمة معام  االرتلاط بلغت 

ي ان   0.777المعدل 
(  %77.7و هذا يعتز  اإللهايي

ز ي يعود اىل ثأتي  متغي  )التحفي 
ي االستقرار الوظيفز

ز
من التغي  ف

 )لمتغي  واحد يؤثر ب
ً
ة جدا هذا القدر(  والنسلة المتلقية تعود لعوام  أيرى تؤثر عىل المتغي  وهي نسلة كبي 

ي 
ز
.  التابع  ف ي

 االستقرار الوظيفز
  معادلة التأثي  : 

ي = 
 اإللهايي ) 0.663 +  1.392االستقرار الوظيفز

ز  . (التحفي 
( بمقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  زيادة المتغي  التابع   اإللهايي

ز ي حالة  زيادة )التحفي 
ز
ي ف

( بمقدار )االستقرار الوظيفز
(0.663 .) 

 .)  اإللهايي
ز ز اىل االهتمام ب لعد )التحفي   وهذا ما يدعو  المعنيي 

 
 
 : بالسؤال الثالث ومناقشتها  المتعلقة النتائج: ثالثا
ما أثر ممارسة اإلستثارة الفكرية كلعد من أبعاد القيادة التحويلية  عىل:  الدراسة أسئلة من الثالث السؤال وينص  

؟  ي
 عىل االستقرار الوظيفز

 ذو داللة إحصائية لممارسة اإلستثارة الفكرية أثر : يوجد التاىلي  الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة 

ز
ز ف ي لدى العاملي 

للقيادة التحويلية عىل االستقرار الوظيفز
 العربية السعودية. 

ي  استخدم اللاحث ايتلار االنحدار الخطي اإلستثارة الفكرية عىل   للوتوف عىل مستوى تأثي  
االستقرار الوظيفز

 :  البسيط وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التاىلي

ي 7جدول )
 (: نتائج ايتلار تحلي  االنحدار البسيط خأثر اإلستثارة الفكرية عىل االستقرار الوظيفز

 المتغير التابع
(R) 

 االرتباط
(R²) معامل التحديد ß معامل االنحدار T المحسوبة Sig. مستوى الداللة 

االستقرار 
 الوظيفي

0.923 0.852 

 000. 7.551 1.179 المقدار الثابت

اإلستثارة 
 000. 19.323 728. الفكرية

 :  ويمكن استنتاج ما يىلي

ي وهو يمث  المتغي  
ي باستخدام طريقة االنحدار الخطي البسيط ان االستقرار الوظيفز

ز نموذج  االنحدار النهائ  يبي 
التابع  يتأثر بصورة  جوهرية  وذات داللة إحصائية بمتغي   )اإلستثارة الفكرية(  حيث أن القيمة اإلحتمالية 

 . (01.0)( وهي أت  من مستوى داللة 0.000تساوي )
وهي درجة ارتلاط توية  بينما بلغ معام  التحديد  0.923أظهرت نتائج التحلي  ان تيمة معام  االرتلاط بلغت 

ي ان   0.852المعدل 
ي يعود اىل ثأتي  متغي  )اإلستثارة الفكرية(  %85.2و هذا يعتز

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 )لمتغي  واحد يؤثر 
ً
ة جدا بهذا القدر(  والنسلة المتلقية تعود لعوام  أيرى تؤثر عىل المتغي   وهي نسلة كبي 

ي 
ز
.  التابع  ف ي

 االستقرار الوظيفز
  معادلة التأثي  : 

ي = 
 . (اإلستثارة الفكرية) 0.728 +  1.392االستقرار الوظيفز

ي حالة  زيادة )اإلستثارة الفكرية( بمقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  زيادة المتغي  التابع 
ز
( بمقدار )االستقرار الوظيف ي

فز
(0.728 .) 

ز اىل االهتمام ب لعد )اإلستثارة الفكرية(.   وهذا ما يدعو  المعنيي 

 
 
 : بالسؤال الرابع ومناقشتها  المتعلقة النتائج: رابعا
 ةما أثر ممارسة اإلعتلارات الفردية كلعد من أبعاد القيادة التحويلي عىل:  الدراسة أسئلة من الرابع السؤال وينص  

؟  ي
 عىل االستقرار الوظيفز

ة ذو داللة إحصائية لممارسة اإلعتلارات الفردي أثر : يوجد التاىلي  الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة 

ز
ز ف ي لدى العاملي 

للقيادة التحويلية عىل االستقرار الوظيفز
 العربية السعودية. 

ي  استخدم اللاحث ايتلار االنحدار الخطي اإلعتلارات الفردية عىل   للوتوف عىل مستوى تأثي  
االستقرار الوظيفز

 :  البسيط وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التاىلي

ي 8جدول )
 (: نتائج ايتلار تحلي  االنحدار البسيط خأثر اإلعتلارات الفردية عىل االستقرار الوظيفز

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة T معام  االنحدار ß معام  التحديد (R²) االرتلاط (R) المتغي  التابع

ي 
 0.889 0.943 االستقرار الوظيفز

المقدار 
 الثابت

.885 6.105 .000 

اإلعتلارات 
 الفردية

.795 22.794 .000 

 :  ويمكن استنتاج ما يىلي

ي وهو يمث  المتغي  
ي باستخدام طريقة االنحدار الخطي البسيط ان االستقرار الوظيفز

ز نموذج  االنحدار النهائ  يبي 
التابع  يتأثر بصورة  جوهرية  وذات داللة إحصائية بمتغي   )اإلعتلارات الفردية(  حيث أن القيمة اإلحتمالية 

 . (01.0)( وهي أت  من مستوى داللة 0.000تساوي )
وهي درجة ارتلاط توية  بينما بلغ معام  التحديد  0.943أظهرت نتائج التحلي  ان تيمة معام  االرتلاط بلغت 

ي ان   0.889المعدل 
ي يعود اىل ثأتي  متغي  )اإلعتلارات الفردية(  %88.9و هذا يعتز

ي االستقرار الوظيفز
ز
من التغي  ف

 )لمتغ
ً
ة جدا ي  واحد يؤثر بهذا القدر(  والنسلة المتلقية تعود لعوام  أيرى تؤثر عىل المتغي  وهي نسلة كبي 

ي 
ز
.  التابع  ف ي

 االستقرار الوظيفز
  معادلة التأثي  : 

ي = 
 . (اإلعتلارات الفردية) 0.795 +  0.885االستقرار الوظيفز

ي حالة  زيادة )اإلعتلارات الفردية( بمقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  زيادة 
ز
(ف ي

 المتغي  التابع )االستقرار الوظيفز
 (. 0.795بمقدار )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز اىل االهتمام ب لعد )اإلعتلارات الفردية(.   وهذا ما يدعو  المعنيي 

 
 
 : بالسؤال الخامس ومناقشتها  المتعلقة النتائج: خامسا
ز كلعد من أبعاد القيادة ال عىل:  الدراسة أسئلة من الخامس السؤال وينص   ىل تحويلية عما أثر ممارسة التمكي 

؟  ي
 االستقرار الوظيفز

ز للقيادة  أثر : يوجد التاىلي  الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة ذو داللة إحصائية لممارسة التمكي 
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية 

ز
ز ف ي لدى العاملي 

التحويلية عىل االستقرار الوظيفز
 السعودية. 
ز عىل   عىل مستوى تأثي  للوتوف  ي  استخدم اللاحث ايتلار االنحدار الخطي البسيط التمكي 

االستقرار الوظيفز
 :  وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التاىلي

ي 9جدول )
ز عىل االستقرار الوظيفز  (: نتائج ايتلار تحلي  االنحدار البسيط خأثر التمكي 

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة T معام  االنحدار ß معام  التحديد (R²) االرتلاط (R) المتغي  التابع

ي 
 0.833 0.912 االستقرار الوظيفز

المقدار 
 الثابت

.783 4.144 .000 

ز   000. 17.977 805. التمكي 

 :  ويمكن استنتاج ما يىلي

ي وهو يمث  المتغي  
ي باستخدام طريقة االنحدار الخطي البسيط ان االستقرار الوظيفز

ز نموذج  االنحدار النهائ  يبي 
(  حيث أن القيمة اإلحتمالية تساوي  ز التابع  يتأثر بصورة  جوهرية  وذات داللة إحصائية بمتغي   )التمكي 

 . (01.0)( وهي أت  من مستوى داللة 0.000)
وهي درجة ارتلاط توية  بينما بلغ معام  التحديد  0.912أظهرت نتائج التحلي  ان تيمة معام  االرتلاط بلغت 

ي ان   0.833المعدل 
( وهي نسلة   %88.9و هذا يعتز

ز ي يعود اىل ثأتي  متغي  )التمكي 
ي االستقرار الوظيفز

ز
من التغي  ف
 )لمتغي  واحد يؤثر بهذا القدر(  والنسل

ً
ة جدا ي كبي 

ز
 ة المتلقية تعود لعوام  أيرى تؤثر عىل المتغي  التابع  ف

 . ي
 االستقرار الوظيفز
  معادلة التأثي  : 

ي = 
ز ) 0.805 +  0.783االستقرار الوظيفز  . (التمكي 

( بمقدار  ي
( بمقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  زيادة المتغي  التابع )االستقرار الوظيفز ز ي حالة  زيادة )التمكي 

ز
ف
(0.805 .) 

(.  وهذا ما  ز ز اىل االهتمام ب لعد )التمكي   يدعو  المعنيي 

 
 
 : بالسؤال السادس ومناقشتها  المتعلقة النتائج: ثانيا
ز متوسطات  عىل:  الدراسة أسئلة من السادس السؤال وينص   ه  هناك فروق جوهرية ذات داللم احصائية بي 

ي ) القيادة التحويلية واال 
ز
ي الغعينة الدراسة  تجاه محاور اللحث المتمثلة ف

ز
ز ف ي ( للعاملي 

رف ستقرار الوظيفز
ات الشخصية والوظيفية المتمثلة  التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للملكة العربية السعودية تعزى للمتغي 

ة (.  -العمر  -ب ) المؤه  الدراسي   سنوات الخير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : التاىلي  الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة
ي ) القيادة توجد فروق جوهرية ذات 

ز
ز متوسطات عينة اللحث  تجاه محاور اللحث المتمثلة ف داللم احصائية بي 
ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للملكة العربية 

ز
ز ف ي ( للعاملي 

التحويلية واالستقرار الوظيفز
ات الشخصية والوظيفية ) المؤه  الدراسي  ة (. سنوات الخ -العمر  -السعودية تعزى للمتغي   ير

 : ات التصنيفية وهي كالتاىلي  واليتلار هذه الفرضية تم تجزئتها حسب المتغي 

 :
ا
:  أول  المؤهل الدراسي

( لفحص Shapiro-Wilk)ايتلار  Tests of Normalityوتد تام اللاحث إجراء ايتلار التوزي    ع الطبيغي 
ي الدبلوم فأت  والدراسات 

ي تت 
ز
ي المؤه  الدراسي ف

ز
قيادة العليا بالنسلة للدرجة الكلية للاعتدالية البيانات ف

ي 
ز
  وخأن عدد العينة ف

ً
ط أن يكون توزي    ع البيانات طبيعيا التحويلية  وذلك خأن معمم االيتلارات المعلمية تشي 

 .
ً
ي الفئات خأن حجم العينة كبي  نسبيا

 
ي باف
ز
ط اعتدالية البيانات ف   ويمكن تجاوز رسر

ً
 نسبيا

ً
ا ز كان صغي  ز الفئتي  هاتي 

ي  ولذلك وللتحقق من صحة  وتد كان
توزي    ع البيانات غي  اعتداىلي بالنسلة للقيادة التحويلية ولالستقرار الوظيفز

ز   Kruskal Wallis Test هذه الفرضية تم استخدام االيتلار الغي  معلىمي كروسكال واالس  ز  متوسطي  بي  عينتي 
ز   ال تتبع التوزي    ع الطبيغي  للكشف عن داللة الفروق بي 

ز فأكير ة الدراسة لدرجة  رتب درجات تقدير عينمستقلتي 
ي  تعزى للمؤه  الدراسي  وفيما يىلي تفص  للنتائج: 

 القيادة التحويلية واالستقرار الوظيفز

ز و الفر   Kruskal Wallis Testكروسكال واالس   ايتلار  نتائج (10) جدول درجات تقدير عينة  رتبق بي 
ي واالستقرار الدراسة لدرجة القيادة التحويلية 

 للمؤه  الدراسي تعزى  الوظيفز

 العدد المؤهل الدراسي  
متوسط 
 الرتب

-Chiقيمة 
Square 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 الحصائية

القيادة 
 التحويلية

 35.82 25 دبلوم فأت 

4.919 0.085 
 

غي  دالة 
 إحصائية

 32.86 32 بكالوريوس

 33.10 10 دراسات عليا

االستقرار 
ي 
 الوظيف 

 40.20 25 فأت دبلوم 

0.0.351 0.839 

 

غي  دالة 
 إحصائية

 28.75 32 بكالوريوس

 35.30 10 دراسات عليا

 

  بالنسبة للقيادة التحويلية: 

ز من الجدول السابق   يتبي 
 ة
 الكلية لتقدير أفراد العينة للقيادة التحويلية للدرجة.( Sig) االحتمالية القيمةأن

فروق ذات داللة  عىل عدم وجود  يدل    مما (05.0)من مستوى داللة  أكير  بايتالف المؤه  الدراسي 

ز متوسط رتب (05.0إحصائية عند مستوى الداللة ) عينة الدراسة لدرجة القيادة التحويلية  اتتقدير  بي 
. تعزى   لمتغي  المؤه  الدراسي

 : ي
  بالنسبة لالستقرار الوظيف 

ز من الجدول السابق   يتبي 
 ة
ي  للدرجة.( Sig) االحتمالية القيمةأن

 الكلية لتقدير أفراد العينة لالستقرار الوظيفز

فروق ذات داللة  عىل عدم وجود  يدل    مما (05.0)من مستوى داللة  أكير  بايتالف المؤه  الدراسي 

ز متوسط رتب (05.0إحصائية عند مستوى الداللة ) ي عينة الدراسة لدرجة  اتتقدير  بي 
 االستقرار الوظيفز

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
 
 العمر:  ثانيا

( لفحص Shapiro-Wilk)ايتلار  Tests of Normalityوتد تام اللاحث إجراء ايتلار التوزي    ع الطبيغي 
ي 
ي تئت 
ز
ي العمر ف

ز
سنة فأكير بالنسلة للدرجة الكلية للقيادة التحويلية   41سنة فأت  و  25اعتدالية البيانات ف

ز   ز الفئتي  ي هاتي 
ز
  وخأن عدد العينة ف

ً
ط أن يكون توزي    ع البيانات طبيعيا وذلك خأن معمم االيتلارات المعلمية تشي 

ط اعتدال   ويمكن تجاوز رسر
ً
 نسبيا

ً
ا . وتد كان كان صغي 

ً
ي الفئات خأن حجم العينة كبي  نسبيا

 
ي باف
ز
ية البيانات ف

ي  ولذلك 
من صحة هذه  وللتحققتوزي    ع البيانات غي  اعتداىلي بالنسلة للقيادة التحويلية ولالستقرار الوظيفز

ز   Kruskal Wallis Test الغي  معلىمي كروسكال واالس يتلار اال الفرضية تم استخدام  ز  متوسطي  بي  عينتي 
ز مس  ال تتبع التوزي    ع الطبيغي  تقلتي 

ز و   للكشف عن داللة الفر فأكير نة الدراسة لدرجة درجات تقدير عي رتبق بي 
ي القيادة التحويلية 

 :   وفيما يىلي تفص  للنتائجللعمر تعزى ولالستقرار الوظيفز
ز و الفر   Kruskal Wallis Test كروسكال واالس   ايتلار  نتائج (11) جدول درجات تقدير عينة  رتبق بي 

ي الدراسة لدرجة القيادة التحويلية 
 للعمرتعزى  واالستقرار الوظيفز

 العدد العمر 
متوسط 

 الرتب

-Chiقيمة 
Square 

مستوى 

 الداللة
 الداللة اإلحصائية

القيادة 

 التحويلية

 51.23 2 سنة فأقل 25 

1.200 0.549 
 

غير دالة 

 إحصائية

 40سنة إلى  26من 
 سنوات

52 65.04 

 46.76 13 سنة فأكثر 41

االستقرار 

 الوظيفي

 21.50 2 سنة فأقل 25 

0.524 0.769 

 

غير دالة 

 إحصائية

 40سنة إلى  26من 
 سنوات

52 33.67 

 37.23 13 سنة فأكثر 41

  بالنسبة للقيادة التحويلية: 

ز من الجدول السابق   يتبي 
 ة
 الكلية لتقدير أفراد العينة للقيادة التحويلية للدرجة.( Sig) االحتمالية القيمةأن

فروق ذات داللة إحصائية عند  عىل عدم وجود  يدل    مما (05.0)من مستوى داللة  أكير  بايتالف العمر 

ز متوسط رتب (05.0مستوى الداللة ) غي  لمتعينة الدراسة لدرجة القيادة التحويلية تعزى  اتتقدير  بي 
 العمر. 

 : ي
  بالنسبة لالستقرار الوظيف 
ز من الجدول السابق   يتبي 
 ة
ي  للدرجة.( Sig) االحتمالية القيمةأن

 الكلية لتقدير أفراد العينة لالستقرار الوظيفز

فروق ذات داللة إحصائية عند  عىل عدم وجود  يدل    مما (05.0)من مستوى داللة  أكير  بايتالف العمر 

ز متوسط رتب (05.0مستوى الداللة ) ي عينة الدراسة لدرجة  اتتقدير  بي 
تغي  لمتعزى  االستقرار الوظيفز

 العمر. 
 :
 
ة:  ثانيا  سنوات الخي 

( لفحص Shapiro-Wilk)ايتلار  Tests of Normalityوتد تام اللاحث إجراء ايتلار التوزي    ع الطبيغي 
ي 
ي تئت 
ز
ة ف ي سنوات الخير

ز
سنة فأكير بالنسلة للدرجة الكلية للقيادة  41سنة فأت  و  25اعتدالية البيانات ف

ي 
ز
  وخأن عدد العينة ف

ً
ط أن يكون توزي    ع البيانات طبيعيا التحويلية  وذلك خأن معمم االيتلارات المعلمية تشي 

  ويم
ً
 نسبيا

ً
ا ز كان صغي  ز الفئتي  ي الفئات خأن حجم العينة كبي  نهاتي 

 
ي باف
ز
ط اعتدالية البيانات ف . كن تجاوز رسر

ً
سبيا

ي  ولذلك 
للتحقق من صحة و وتد كان توزي    ع البيانات غي  اعتداىلي بالنسلة للقيادة التحويلية ولالستقرار الوظيفز

ز ب  Kruskal Wallis Test الغي  معلىمي كروسكال واالس يتلار اال هذه الفرضية تم استخدام  ز  متوسطي  ي  عينتي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز   ال تتبع التوزي    ع الطبيغي  مستقلتي 
ز و   للكشف عن داللة الفر فأكير نة الدراسة لدرجة درجات تقدير عي رتبق بي 

ي القيادة التحويلية 
ةتعزى ولالستقرار الوظيفز  :   وفيما يىلي تفص  للنتائجلسنوات الخير

ز و الفر   Kruskal Wallis Test كروسكال واالس   ايتلار  نتائج (12) جدول درجات تقدير عينة  رتبق بي 
ي الدراسة لدرجة القيادة التحويلية 

ةتعزى  واالستقرار الوظيفز  لسنوات الخير

ة   العدد سنوات الخي 
متوسط 
 الرتب

-Chiقيمة 
Square 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 الحصائية

القيادة 
 التحويلية

 18.20 5 سنة فأت  5

11.232 0.004 
 

 دالة إحصائية
 26.50 22 سنة 10إىل سنة  6

 40.10 40 سنة فأكير  11

االستقرار 
ي 
 الوظيف 

 13.40 5 سنة فأت  5

10.530 0.005 
 

 دالة إحصائية
 28.09 22 سنة 10سنة إىل  6

 39.83 40 سنة فأكير  11

  بالنسبة للقيادة التحويلية: 

ز من الجدول السابق   يتبي 
 ة
 الكلية لتقدير أفراد العينة للقيادة التحويلية للدرجة.( Sig) االحتمالية القيمةأن

ة فروق  عىل وجود  يدل    مما (01.0من مستوى داللة ) ( وهي أت 0.004تساوي ) بايتالف سنوات الخير

ز متوسط رتب (01.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  درجة القيادة عينة الدراسة ل اتتقدير  بي 
ة. التحويلية تعزى   لمتغي  سنوات الخير

ي 
ز  Mann-Whitney Uولتحديد اتجاه الفروق لصال  أي فئة  استخدم اللاحث ايتلار مانويتتز لعينتي 

 ال تتلعان التوزي    ع الطبيغي اليتلار هذه
ز ز  الفرضية للمقارنة مستقلتي  ي الدرجة الكلية ا رتب متوسطات بي 

ز
لعينة ف

: للقيادة التحويل  ية وأظهرت النتائج التاىلي

 متوسطي رتب (05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد 
ز عينة الدراسة  اتتقدير  بي 

ة لدرجة القيادة التحويلية  ز أصحاب سنوات الخير ة من  5بي   سنة.  10 – 6سنوات فأت  وأصحاب سنوات الخير

 متوسطي رتب  (01.0)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد 
ز عينة الدراسة  اتتقدير  بي 

ة لدرجة القيادة التحويلية  ز أصحاب سنوات الخير ة  5بي  سنة فأكير  11سنوات فأت  وأصحاب سنوات الخير
ة  .  11لصال  أصحاب سنوات الخير  سنة فأكير

 متوسطي رتب (05.0حصائية عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إ توجد 
ز عينة الدراسة  اتتقدير  بي 

ة من لدرجة القيادة التحويلية  ز أصحاب سنوات الخير ة  11 – 6بي  سنة  11سنة سنوات وأصحاب سنوات الخير
ة   لصال  أصحاب سنوات الخير

.  11فأكير  سنة فأكير
 : ي
  بالنسبة لالستقرار الوظيف 

ز من الجدول السابق   يتبي 
 ة
ي  للدرجة.( Sig) االحتمالية القيمةأن

 الكلية لتقدير أفراد العينة لالستقرار الوظيفز

ة فروق  عىل وجود  يدل    مما (01.0من مستوى داللة )( وهي أت  0.005تساوي ) بايتالف سنوات الخير

ز متوسط رتب (01.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  االستقرار عينة الدراسة لدرجة  اتتقدير  بي 
ي 
ة. تعزى  الوظيفز  لمتغي  سنوات الخير

ي 
ز  Mann-Whitney Uولتحديد اتجاه الفروق لصال  أي فئة  استخدم اللاحث ايتلار مانويتتز لعينتي 

 ال تتلعان التوزي    ع الطبيغي اليتلار هذه
ز ز  رنةالفرضية للمقا مستقلتي  ي الدرجة الكلية ا رتب متوسطات بي 

ز
لعينة ف

:ال توجد  ي وأظهرت النتائج التاىلي
 (05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) لالستقرار الوظيفز



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – خامسالمجلد ال

 
ي البحث ا –الثان

 
  م 2020 – أيار   – 15                                                                        (   -  39   17) ص:  لثان

 

36 
ي ال  عىلالقيادة التحويلية  أثر ممارسة أبعاد                                                                                          العمار                 

 ستقرار الوظيف 

  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 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 متوسطي رتب
ز ي عينة الدراسة لدرجة  اتتقدير  بي 

ة  االستقرار الوظيفز ز أصحاب سنوات الخير سنوات فأت   5بي 
ة   سنوات.  10 – 6وأصحاب سنوات الخير

 متوسطي رتب (05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد 
ز عينة الدراسة  اتتقدير  بي 

ي لدرجة 
ة  االستقرار الوظيفز ز أصحاب سنوات الخير ة سنوات فأت  وأصحاب سنوات الخ 5بي  سنة فأكير  11ير

ة  .  11لصال  أصحاب سنوات الخير  سنة فأكير

 متوسطي رتب (01.0)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  توجد 
ز عينة الدراسة  اتتقدير  بي 

ي لدرجة 
ة من  االستقرار الوظيفز ز أصحاب سنوات الخير ة  11 – 6بي   11سنة سنوات وأصحاب سنوات الخير

ة   لصال  أصحاب سنوات الخير
.  11سنة فأكير  سنة فأكير

 خالصة النتائج والتوصيات 

 خالصة النتائج: 
ا
 أول

ي التأثي  المثاىلي للقيادة التحويلية عىل  لممارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  .1
 لدى االستقرار الوظيفز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
ز
ز ف ليم يتم تبول وبناء عالعاملي 
 الفرضية. 

ي الحفز اإللهايي  للقيادة التحويلية عىل  لممارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  .2
 دىل االستقرار الوظيفز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الج
ز
ز ف ليم يتم تبول وبناء عنوبية للمملكة العربية السعودية. العاملي 
 الفرضية. 

ي االستقرار الوظياإلستثارة الفكرية للقيادة التحويلية عىل  للمارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  .3
 لدى فز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
ز
ز ف تبول ليم يتم وبناء عالعاملي 
 الفرضية. 

ي االستقرار الوظياإلعتلارات الفردية للقيادة التحويلية عىل  لممارسةيوجد فروق ذوا داللة إحصائية  .4
 لدى فز

ي الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 
ز
ز ف ليم يتم تبول وبناء عالعاملي 
 الفرضية. 

ز  سةلممار يوجد فروق ذوا داللة إحصائية  .5 ي للقيادة التحويلية عىل  التمكي 
ي  لدى االستقرار الوظيفز

ز
ز ف العاملي 

 فرضية. وبناء عليم يتم تبول الالغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. 

ز متوسطات عينة اللحث  تجاه محاور اللحث المتمثلة و وجعدم  .6 ي د فروق ذات داللم احصائية بي 
ز
ادة ) القي ف

ي التحويلية 
ز  (واالستقرار الوظيفز ي للعاملي 

ز
ية الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للملكة العرب ف

ات الشخصية والوظيفية ) المؤه  الدراسي  السعودية  الفرضية.  فضر وبناء عليم يتم  (. العمر  -تعزى للمتغي 

ز متوسطات عينة اللحث  تجاه محاور اللحث المتمثلة و وج .7 ي ) القيد فروق ذات داللم احصائية بي 
ز
ادة ف

ي التحويلية 
ز  (واالستقرار الوظيفز ي للعاملي 

ز
ية الغرف التجارية والصناعية بالمنطقة الجنوبية للملكة العرب ف

ات الشخصية والوظيفية )  السعودية ةتعزى للمتغي   رضية. الف تبولليم يتم وبناء ع (.  سنوات الخير
 التوصيات : 

 
 ثانيا

ي تم التوص  إليها يمكن أن نوصي بما يىلي : 
 بناء عىل النتائج الت 

ي عملية االستقرار  . 1
ز
 ف
ً
ز واالهتمام بشك  كبي  بجميع أبعاد القيادة التحويلية لما لها من أثر كبي  جدا كي 

الي 
ز .  ي للعاملي 

 الوظيفز
ز  كأحد أبعاد القيادة التحويلية عىل أعىل  . 2 ز بشك  دائم حيث حص  ُبعد التمكي  ز العاملي  الحرص عىل تمكي 

ي . 
ي ممارسة أبعاد القيادة التحويلية عىل االستقرار الوظيفز

ز
ي آراء عينة الدراسة بأنم لم أكير أثر ف

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي   .3
ها من ئة المال كالحوافز   وتوفي  البياالهتمام بلقية العوام  المؤثرة عىل عملية االستقرار الوظيفز ئمة وغي 

 العوام  . 

 المراجع العربية 

ز  التحويلية القيادة عالتة   2010 الرتب  محمد صادق أحمد ز  بتمكي  ي  العاملي 
ز
 بقطاع الفلسطينية الجامعات ف

ز  أعمال  إدارة ماجستي   رسالة غزة   فلسطي 

ي  اخأردنية المجلة ميدانية  رسة ا د اخأردنية 
ز
 2العدد  9 المجلد اخأعمال  إدارة ف

بوي 2017التويجري  هيلة ) اف الي  (. القيادة التحويلية وعالتتها بفعالية اتخاذ القرار لدى رؤوساء أتسام اإلرسر
ي منطقة القصيم 

ز
بوية والنفسية  المجلد  –بمدينة بريدة ف  . 3  العدد 18دراسة ميدانية"  مجلة العلوم الي 

ز )  ي   حسي 
ي   دو  وشنيتز

ي الجماعات المحلية  2019التيجائز
ز
ز ف ( أثر سلوكيات القيادة التحويلية عىل أداء العاملي 

 .  2  العدد  9  دراسة حالة بلدية الطيلات والية ورتلة   الجزائر  مجلة رؤى اتتصادية المجلد 

ي  التحويلية القيادة دور  )  2014)  هللا علد طم حيدر الدليىمي 
ز
 من عينةآلراء  استطالغي  بحث المنمىمي  اخأداء ف

ي  المديرين
ز
 .بغداد جامعة واالتتصاد  اإلدارة كلية منشورة  غي   ماجستي   رسالة المالية  وزارة ف

ات   محمد والجازي   رائدة )  ي محافمة معان للقيادة  2019الشقي 
ز
( درجة ممارسة مديرية المدارس الحكومية ف

ز   المجلة العربية للعلوم ونرسر االبحاث   مجلة العلوم  التحويلية وعالتتها بمستوى الثقة التنميمية لدى المعلمي 
بوية والنفسية   المجلد   .  9  العدد  3الي 

( مدى ممارسة القيادات اإلدارية للقيادة التحويلية   دراسة  2018علدالرحمن والسلطان   ندى   )  الشمري  
ي المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدتيق السعودية   المجلة العربية لإلدارة   

ز
ز ف ميدانية عىل العاملي 

 . 1  العدد  38مجلد 

ي  التحويلية القيادة أساليب مارسةم أثر" (  2016 )  ,الرحمن علد محمود,الشنطي 
ز
 الحياة جودة ف

ي  اخأردنية المجلة,"الوظيفية
ز
د,اخأردن,اخأردنية الجامعة  اخأعمال إدارة ف

ّ
 .  1 العدد   12 مجل

ي   فراس والخوالدة   رياض )  ام التنميىمي  2018الشوابكة   زيادة والشلتر
ز ي تحقيق االلي 

ز
( دور القيادة التحويلية ف

ز  يبية الدي  والمبيعات اخأردنية   المجلة العربية لإلدارة   المجلد لدى العاملي  ي دائرة ضز
ز
 .  4  العدد 38ف

ي   عزام محمد ) 
ي المدارس الخاصة بقطاع  2017العثمائز

ز
ي تحقيق الفعالية التنميمية ف

ز
( دور القيادة التحويلية ف

 غزة   رسالة ماجستي    جامعة اخأتص بغزة. 

ي تطاع البنوك  2014جداية   محمد نور ) العزام   أحمد حسن وال
ز
ي التعليم التنميىمي ف

ز
( أثر القيادة التحويلية ف

ي إتليم الشمال 
ز
 التجارية اخأردنية ف

ز موس )   ي الجامعات اخأردنية العامة و ( ا 2016العساف   حسي 
ز
ي لدى القيادات اخأكاديمية ف

ز الوظيفز لتمكي 
ام التنميىمي و االستقرار ا

ز ي الطوغي لدى أعضاء هيئاتها التدريسيةعالتتم بااللي 
 لوظيفز

ي 
ز  لدى التنميمية المواطنة عىل التحويلية القيادة اثر  )  2013) عوده  أيمن المعائز ي  العاملي 

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

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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( عالتة القيادة التحويلية بالوالء التنميىمي   دراسة حالة مؤسسة الجزائر  2019برباوي   كمال و تناسر

 .  3  العدد  3بشار   مجلة إتتصاد المال واخأعمال   المجلد  للمياه وحدة

ي إدارة التغيي  التنميىمي   دراسة ميدانية عىل مشفز الهالل اخأحمر  2011حماد   اياد ) 
ز
( أثر القيادة التحويلية ف

 .  4  العدد  27دمش   مجلة دمش للعلوم االتتصادية والقانوينية   المجلد 

ي  2019زبدة   نادرة ) 
ز
ي   دراسة تطبيقية عىل مجموعة من اخأطلاء ف

(   أثر ضغوط العم  عىل االستقرار الوظيفز
 المستشفيات العمومية لمدينة بسكرة. 

ات   التحويلية للقيادة الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة(  2014 ) عاطف مقابلة  سمر  سمي 
ز  بدافعية وعالتتها بوية العلوم دراسات مجلة عملهم  نحو المعلمي   .  1عدد    41 مجلد  الي 

ي اخأداء التنميىمي للوحدات 2013عذاري  جاسم رحيم   ومجل  دواي اسماعي  )
ز
ي ف
م( "أثر االستقرار الوظيفز

ي المؤسسات التعليمية"  مجلة العلوم االتتصادية  العراق
ز
 .المالية ف

ي تخفيض ضغوط العم : دراسة ميدانية (. دور االمان واالستقرار ال2016علوش  صلا  ابراهيم حمد)
ز
ي ف
وظيفز

 . 627-671 ص 1  ع7مرص  مج -بالتطبيق عىل جامعة تناة السويس. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية

ز عىل نوايا ترك العم    رسالة ماجستي    دراسة 2014عمورة   ريم   )   (   أثر العوام  المعنوية الخاصة بالعاملي 
كة عىل حالة يت  .  السورية االتصاالت  رسر  سي 

ز )  كة  2019فخري   نور حسي  ي الرسر
ز
ي ف
ي تحقيق التفوق التنافسي   بحث تطبيف 

ز
( القيادة التحويلية ودورها ف

 .  118   42العالمية لصناعة الزيوت النلاتية   مجلة اإلدارة واالتتصاد   المجلد 

ي  أحمد ) ي المؤسسة االتتصادية العمومية الجزائرية"  كلية م( "التغي  التنميىمي واالستقرار ا2015لغتر
ز
ي ف
لوظيفز

ز سطيف  الجزائر ز دباغي   .العلوم اإلنسانية واالجتماعية  تسم علم االجتماع  جامعة محمد لمي 

ي ظ  "م( 2016)  محمود محمد والسيد محمد  هلة محمد عىلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي 
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

ز
 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ساهمت ف
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