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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 [عالم نحو تغطية جائحة كورونا عبر الفضائيات الفلسطينيةتجاهات طلبة كلية ال ]إ

 [د. حنان العكلوكإعداد الباحث: ] 

 [كلية االعالم وتكنولوجيا المعلومات] 

 [ غزة –  قطاع غزة -جامعة فلسطي   ] 

 

 : الملخص

 تناول
ُ
ي هذه الدراسة اتجاهات طلبة كلية االعالم نحو تغطية جائحة كورونا عير الفضائيات الفلسطينية.  ت
 فز

ي  
ة الت  تكمن أهمية الدراسة فز ابراز أهمية الحديث بموضوع جائحة كورونا كونها من المواضيع المهمة والخطي 

ي باال 
ي تناولت موضوع جائحة ضافة اىل ان هذه الدراسة  تعتير من الدراتهم المجتمع الفلسطيتز

سات القالئل الت 
ي توعية 

ي فز مواجهة جائحة كورونا و ابراز دور الفضائيات الفلسطينية فز
كورونا ودور االعالم الفلسطيتز

ز بخطورة جائحة كورونا. حيث هدفت الدراسة ااىل لتعرف عىل مدى متابعة طلبة كلية االعالم لجائحة   المواطني 
ي الفضائيات الفلسط

ينية. كورونا فز  

المواقع   دور  عن  الكشف  اىل  باالضافة  لجائحة كورونا.  الفلسطينية  الفضائيات  تغطية  مستوى  عىل  والتعرف 
ي توعية الناس بخطورة جائحة كورونا. باالضافة اىل التعرف عىل مدى مساهمة الفضائيات الفلسطينية 

االخبارية فز
ي التقليل من انتشار جائحة كورونا. 

 فز

ي نرسر االخبار المتعلقة بجائحة كورونا ولكن توصلت الباحثة اىل النتائج التالية:  
تساهم وسائل االعالم الفلسطينية فز

، وخاصة الطالب.   ي بشكل كبي 
بصورة محدودة. كما تؤثر جائحة كورونا عىل الحالة النفسية للجمهور الفلسطيتز

الش ز  بي  الجائحة  اىل نرسر  االرسائيىلي  االحتالل  أوصت ويسغ   .
ً
واجتماعيا  

ً
نفسيا ه  تدمي  أجل  من  ي 

الفلسطيتز باب 
امج  ي تقدمها الفضائيات المحلية عن جائحة كورونا. باالضافة اىل تقديم الير

امج الت  ورة تنوي    ع الير الباحثة اىل ضز
الرو  تؤثر عىل  ي 

الت  الشائعات  االبتعاد عن  ورة  ي حول جائحة كورونا. ضز
الفلسطيتز الجمهور  تزيد من وغي  ي 

ح الت 
ز بخطورة جائحة كورونا المعنوية للمجتمع. كما اكدت الباحثة عىل أهمية توظيف  .برامج توعوية لتوعية المواطني 

ي الوقت المناسب. 
امج التوعوية الصحية وفز ي لبث الير

 وتخصيص وقت كافز

 . الفضائيات الفلسطينية -تغطية جائحة كورونا -طلبة كلية االعالم: الكلمات المفتاحية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

]Attitudes of the College of Mass Communication students towards covering the 

Corona pandemic through Palestinian satellite channels [ 

Abstract : 

In this study, I dealt with the attitudes of the College of Media students towards covering the Corona 

pandemic through Palestinian satellite channels. 

The importance of the study lies in highlighting the importance of talking about the issue of the Corona 

pandemic, as it is one of the important and dangerous topics that concern the Palestinian community, in 

addition to that this study is one of the few studies that dealt with the subject of the Corona pandemic 

and the role of the Palestinian media in facing the Corona pandemic, and highlighting the role of 

Palestinian satellite channels in educating citizens about the seriousness of the pandemic. Corona. Where 

the study aimed to find out the extent to which students of the Media College follow up on the Corona 

pandemic in the Palestinian satellite channels. 

 And learn about the level of coverage of the Palestinian satellite channels for the Corona pandemic. In 

addition to revealing the role of news websites in educating people about the seriousness of the Corona 

pandemic. In addition to identifying the extent to which Palestinian satellite channels contribute to 

reducing the spread of the Corona pandemic. 

The researcher reached the following results: The Palestinian media contribute to the dissemination of 

news related to the Corona pandemic, but in a limited way. The Corona pandemic also affects the 

psychological state of the Palestinian public greatly, especially students. The Israeli occupation seeks to 

spread the pandemic among the Palestinian youth in order to destroy them psychologically and socially. 

The researcher recommended the need to diversify the programs offered by local satellite channels on 

the Corona pandemic. In addition to presenting programs that increase the awareness of the Palestinian 

public about the Corona pandemic. The need to stay away from rumors that affect the morale of the 

community. The researcher also stressed the importance of employing awareness programs to educate 

citizens about the seriousness of the Corona pandemic. Allocating sufficient time to broadcast health 

awareness programs in a timely manner. 

key words:  Students of the Faculty of mass media - Covering the Corona pandemic - Palestinian satellite 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

ي جميع 
 لوسائل اإلعالم فز

ً
ل هذه األزمة اختبارا

ّ
ز يزداد االهتمام العالىمي باألخبار المتعلقة بأزمة كورونا، تشك ي حي 

فز
الجمهور   ثقة  إىل كسب  تسغ  ي 

والت  العالم،  عليها،أنحاء  ي  والمحافظة 
فز مهم  دور  والفضائيات  االعالم  لوسائل 

االعالم  لوسائل  الكامل  شبه  االحتكار  االجتماغي كرست  التواصل  شبكات  أن  الطارئة،مع  االحداث  هذه  تغطية 
 التقليدية . 

ي العلوم والسلطات العامة ووسائل اإلعالم". كما أكد المؤرخ با
تريك إيفينو، لم يتأخر الوقت الستعادة ثقة الناس فز

ي خدمة الجمهور  
رئيس المجلس الفرنسي ألخالقيات الصحافة، أنها "لحظة مهمة لوسائل اإلعالم )...( لتثبت أنها فز

 
ا
 . "بمعلومات جديرة بالثقة عير انتقائها أول

أنها فرصة للقراء    ل هذه األزمة فرصة لوسائل اإلعالم الستعادة ثقة الجمهور ،كما 
ّ
أن تشك والمشاهدين  يمكن 

ي يثقون بها
ة الت  ة والصغي   .الذين يخضعون للعزل الختيار وسائل اإلعالم الكبي 

ي  وتتداخل وتتوالد تتكاثر العلمية الثورة وأضحت
يد البعض بعضها فز ز البرسر  من لي   بمصادر واتصالهم تواصل 

ي  البيانات و المعلومات
نت شبكة و كل ساعة و يوم كل زخًما تزداد الت   األعىل و األحدث االتصال وسيلة تعد االني 

ي  تقنية
و االتصال مجال فز ونية وسيلة باعتبارها المعلومات نقل العالىمي   الحاسوب جهاز عىل تعتمد الكي 

ونية ، وللصحافة لمستخدمه ي  بالغة أهمية اإللكي 
ي  واالقتصادية واالجتماعية السياسية حياتنا فز

 جميع نواحي  وفز
ونية  الصحفية المواقع فإن األساس هذا عىل ،و 1 الحياة الوسائل هي  عام بشكل اإللكي  ي  االتصالية إحدى 

 الت 
ا أخذت ز نت شبكة عىل ومهما  واضحا حي  والتسابق  وبدأ ، اإلني  ا التنافس 

ً
ز  شديد ي  المواقع هذه بي 

 تقديم فز
ي  جذب إىل يهدف بشكل المضمون

 من الحديثة والمعلومات االتصال تكنولوجيا ساعدت و ،2والتأثي  عليه المتلق 
ة ترسي    ع ة ومجاالت  آفاقا اإلعالمي وفتحت التطور وتي  ي  للتوسع مسبوقة غي   كبي 

 أقىص إىل  والتغلغل الصحقز
نت المعلومات ثورة فإن وبالتاىلي  ، التعبي   حرية باب فتح أن كما القراء، من ممكن عدد وجلب أكير  األماكن  واإلني 
ي  المواقع مستقبل أمام كبي   و واسع مجال فتحت

ي  الوطن فز  أهمية حول النظر اختالف وجهات رغم ، العرئر
ونية المواقع ها دورها و االلكي   رآها البعض و المتقدمة البالد ومواكبة فهي للتجديد مهمة رآها فالبعض وتأثي 
 المطبوعة.  للصحف مكمل دور صاحبة فقط

 : طار النظريال 

ي ظل انشغال دول  
" عير موقعها  فز العالم بمحاربة جائحة كورونا ومنع انتشاره، خصصت مجلة "فورين بوليسي

ز  المستويي  عىل  سيما  ال  الجائحة،  من  التخلص  بعد  العالم  إليه  سيؤول  لما   
ً
افيا استرسر  

ا
تحليال نت  اإلني  عىل 

، عىل اعتبار أن اإلجراءات المتخذة الحتواء الوضع ستكون لها تدا عيات واسعة النطاق، ومع  االقتصادي والسياسي
ي االقتصاد 

ي أزمة واحدة، أزمة صحية عالمية أدت إىل أزمات فز
انتشار جائحة كورونا يواجه العالم عدة أزمات فز

ه عىل حالة االستقرار السياسي سواء عىلي مستوى البلدان أو عىل  ي والحياة اليومية، وبالنسبة لتأثي 
والمجتمع المدئز

ت طبيعة الحياة بشكل كبي  عن الذي المستوى الدوىلي لم تتضح بع د. لكن من الواضح أن هذه الجائحة قد غي 
 اعتدناه . 

 
 لها  منافس أم الورقية للصحافة بديل هي هل  اإللكترونية المواقع ،  العتيبي بندر 1 1
2 http://najahh2000.maktoobblog.com  ،2  مشكالته  و العلمي البحث  أهمية ،  لعليا نجاح 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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ا 
ً
، فهي أيض فاألزمة الحالية ليست فقط معقدة وبعيدة المدى وتهدد أسس المجتمعات الفردية واالقتصاد العالىمي

ا من األزمة المالية لعام  
ً
وس التا2008أكير خطورة وأوسع نطاق ز األرواح حول العالم، ، كما يهدد الفي  ي ماليي  حر

كز آثاره عىل قطاع اقتصادي واحد فقط، فعىل مستوى العالم تم تجميد معظم النشاط االقتصادي،  وبالتاىلي ال يي 
، عالوة عىل الخسائر الناتجة عن عدد الموئ  واستقرار النظم الصحية.   هذا األمر وحده ُيمهد لركود اقتصادي كبي 

ية األزمة ونتائجها االقتصادية والسياسية واالجتماعية لم ُيحسم بعد؛ إال أنه باإلمكان التنبؤ وبالرغم فإن تقدير نها
وري أن تكون حتمية، فهي مجرد اجتهادات شخصية قائمة بناءا  ببعض التوقعات، تلك التوقعات ليس من الضز

 اري    خ. عىل المقدمات والنتائج المبدئية لألزمة ومقارنتها بأزمات مشابهة عىل مر الت

 أزمة إعالم األزمات وواقع العالم الصحي  

واإلقناعية   والتعليمية  اإلخبارية  واألدوار  باألزمات  اإلعالم  عالقة  لفهم  ِسس 
َ
ُيؤ الذي  النظري  المدخل  إطار  ي 

فز
ى تتعلق بإعالم األزمات فيما يخص  المنوطة بوسائله الحتواء آثارها وتداعياتها، الحظ الباحث أن هناك مفارقة كير
النظرية والتطبيق. فعىل المستوى النظري، يمكن تعريف إعالم األزمة بأنه "الممارسة اإلعالمية المالزمة لتخليق 
والتوعية   التثقيف  إىل  الهادفة  اإلعالمية  الرسائل  نرسر  خالل  من  اكتمالها،  دون  الحيلولة  إىل  والهادفة  األزمة، 

ح السيناريوهات الكفيلة بتفاديها". بين  ي شكل "تغطية بمخاطرها ورسر
ما تبدو الممارسة الفعلية إلعالم األزمات فز
ا-صحافية مواكبة لألزمات ومراحل تطورها وآثارها عىل الجهات المستهدفة". أي إن إعالم األزمة   هو ممارسة    -نظريًّ

إىل باإلضافة  السليمة،  الممارسات  عير  األزمات  وقوع  تفادي  عىل  ز  المتلقي  تربية  ا  تتغيَّ مستدامة  حسن   وقائية 
 أزمة خارجة عن السيطرة. بينما إعالم األزمة الفعىلي  

ي -التضف عندما تحلُّ
ي الممارسة ويتجىل اآلن فز

كما يبدو فز
ي باختفائها إىل أن   -أزمة كورونا

ارها ويختقز ا وهو يلهث وراء تغطية األزمة بغرض التقليل من أضز
ً
يبدو أكير تخبط

 تحلَّ أزمة جديدة، وهكذا دواليك . 

ا عادية تتم تغطيتها أثناء أو بعد حدوثها، وهنا، تت
ً
ي التعامل مع األزمات باعتبارها أحداث

د أزمة إعالم األزمات فز جسَّ
ورة  ل وتظهر وتستفحل، فتكون الحصيلة مالزمة لألزمة والصي 

َّ
أو باعتبارها ظواهر تستوجب التغطية بعد أن تتشك

الطليغي   التواصىلي  الدور  مع  يتناقض  وهذا  منها.  المعرفة جزًءا  فيه  تمر  زمن  ي 
فز يحِجمه  األقل  أو عىل  لإلعالم، 

واإلشاعات،  الكاذبة  باألخبار  الصحيحة  األخبار  واختالط  اإللقاء  سهولة  عن  الناتجة  الفوضز  بمأزق  اإلنسانية 
ي بالعلم الزائف. 

اج العلم الحقيق  ز  وامي 

ي واقع اإلعالم الصخي الذي يتناول الحياة اليومية لإلنسا
ض أن يسغ إىل تحسينها من خالل وعند النظر فز ن ويفي 

تقليل اإلصابة باألمراض الناجمة عن سوء استخدام اإلنسان للموارد أو سوء التعاطي مع البيئة المحيطة والتمسك 
ي 
ت الباحثة أن اإلعالم المعاض فشل فز ا، اعتير بالعادات النفسية والجسدية واالجتماعية والثقافية السيئة صحيًّ

ي  تطوير خطاب إ
ال قادر عىل الوصول إىل كافة فئات الجمهور والتأثي  فيها. كما أن هناك قصوًرا فز عالمي صخي فعَّ

ي  
المتلق  ي بشأن تقديم برامج صحية تجذب 

التليفزيوئز الرياضية وبرامج الطبخ عىل -اإلعالم  امج  الير مثلما تفعل 
الحض ال  المثال  آخ  -سبيل  جانب  من  مستدامة.  صحية  لثقافة  ِسس 

َ
ؤ
ُ
ي وت

فز اإلعالمية  المؤسسات  فشلت  ر، 
ي المجال الصخي 

ز فز ، أو استقطاب مختصي  ز قادرين عىل التعاطي مع المحتوى الصخي في 
ز محي  استقطاب إعالميي 

 قادرين عىل تقديم المحتوى الصخي بمهنية وفعالية عالية . 

ال ليس مجرد أخبار عن اكتشاف اع وتفرس الباحثة هذا القصور بأن اإلعالم الصخي الفعَّ ي اخي 
ات دوائية أو نجاحات فز

ز   الصحيي  والتثقيف  التوعية  ي 
فز مستدام  يومي  اشتغال  بل هو  الجراحة،  ي مجال 

فز نوعية  نقالت  أو  أجهزة طبية 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
فز واستخدامه  الجسد  تأهيل  وحسن  البيئة  عىل  الحفاظ  وحسن  الطعام  حسن  عىل  القائمة  الصحية  بية  والي 

 عن التخىلي عن ا
ا
لعادات الضارة بالجسد والنفس والمجتمع. وال تحتاج فعالية اإلعالم األنشطة المختلفة، فضًل

ي تفوق أي  
ي واستيعاب اقتصاديات الصحة الت 

الصخي سوى إدراك أهميته وخطورة غيابه واالتعاظ بتجارب الماضز
ي اتخذتها جلُّ دول العالم  

ي اقتصاديات: فال اقتصاد عند موت اإلنسان أو عجزه عن العمل )واإلجراءات الت 
والت 
ي االقتصاد(. 

وس كورونا، خي  مثال عىل أثر الصحة فز ي في 
 قضت بالعزل الصخي وتوقف عجلة االقتصاد بسبب تفسر

 محددات التغطية اإلخبارية لجائحة كورونا

ي تسغ إليها عير استكشاف أساليب 
ي تبحثها الدراسة واألهداف الت 

ي ضوء هذا المدخل النظري واإلشكالية الت 
فز

ي رصدتها الباحثة من ومحددات التغط
ي القنوات الفضائية، فإن أبرز المحددات الت 

ية اإلخبارية لجائحة كورونا فز
ي كان عملها أشبه بحالة الطوارئ اإلعالمية، جاءت كما يىلي : 

 خالل التغطية للوباء، والت 

ا ال مثيل له يمر به الع •
ً
ز عىل التغطية الشاملة والمستمرة للجائحة باعتبارها حدث كي 

 الم واإلعالم المعاض. الي 

الجائحة   • لتغطية  التحريرية  القناة  إمكانيات  ر كافة 
ِ
ي تسخ

الت  الطوارئ اإلعالمية"  ما يشبه "حالة  اعتماد 
ي جهود أقسام اإلعداد والفيديو والمونتاج واإلخراج(. 

ا فز  )ويظهر ذلك جليًّ

التساؤل   • ي 
الدالة وتوظيفها فز الرقمية  البيانات  ا كبيانات  توفي  

ً
أيض والتحاور والحجاج والتقارير، وإتاحتها 

 . ي
 خام سهلة التلق 

ي الجبهة  •
ز فز ، وتقديمهم كمحاربي  ي المجال الصخي

ز فز ي المتعلق بظروف العاملي 
ز عىل الجانب اإلنسائز كي 

الي 
ي من فقدوا ذوي  هم أو من تعافوا من المرض، والحا ي تعي 

ز عن األمة، والمشاعر الت  ي  األمامية مدافعي 
لة النفسية الت 

ل.  ز ا بالبطالة أو العمل من الميز
ً
ي المنازل مرفوق

اء الخوف من الجائحة أو البقاء اإلجباري فز  يعيشها الناس جرَّ

حيث  • من  العالم  مستقبل  وتوقعات  للجائحة  اتيجية  واالسي  واالجتماعية  االقتصادية  باآلثار  االهتمام 
 . األنظمة السياسية والعالقات الدولية والتنمية

أ بعض  • ي المنازل، فهيَّ
ي فرضت عىل الناس التباعد االجتماغي والبقاء فز

التأقلم الرسي    ع مع قوى الجائحة الت 
ي 
لية خاصة بهم، واستعانوا بتطبيقات التواصل المرئ  ز نت  -صحافييها ومراسليها أستوديوهات ميز المسموع عير اإلني 

 . 

 تغطية االعالم الدولي لجائحة كورونا 

ا للتغطية
ً
ي أداء قناة "سي إن إن"، فإن   خالف

ي ظهرت فز
ي الواليات المتحدة الت 

اإلعالمية المكثفة لجائحة كورونا فز
التغطية اإلخبارية ل "فوكس نيوز" غلبت عليها الجوانب السياسية المرتبطة بالجائحة، بل الحظت الدراسة أن  

سياسات   عن  الدفاع  من خالل  سواء  للجائحة  تغطيتها   "
ْ
َست "َسيَّ أو القناة  األزمة  تجاه  ترامب  دونالد  الرئيس 

ي انعكست عىل  
ل من شأنها. ويمكن إجمال أبرز المحددات الت 

ِّ
ي تهاجم هذه السياسات أو تقل

مهاجمة األصوات الت 
ي : 
ي اآلئ 

وس كورونا فز  تغطية قناة "فوكس نيوز" لجائحة في 

و  • س كورونا داخل الواليات المتحدة، تقديم األجندة السياسية عىل األجندة الصحية أثناء تغطية جائحة في 
لت هذه 

َّ
وتمث انتخابه.  إلعادة  ترامب  دونالد  الرئيس  ومساغي  كية،  األمي  االنتخابات  مع سنة  ترافقت  بأنها  علًما 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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امج اإلخبارية لمن يدافع عن  ي الير
ي تقوم بها القناة من خالل برامج الرأي واالستضافة فز

ي ردود األفعال الت 
األجندة فز

 مة ترامب. قرارات حكو 

، ومن ثم تعطيل الحركة االقتصادية بحجة الحد  • مقاومة التوجهات الداعية إىل مزيد من الحجر الصخي
ز قوة االقتصاد ونجاح إدارة ترامب.   ي بي  ، عىل خلفية االرتباط اإليجائر

ز كيي  وس كورونا عىل حياة األمي  ات في  من تأثي 
ز القناة وتدعم كل التوجهات واآلراء ال ب آثار الوباء الصحية  وهنا تير

ُّ
جن
َ
ز استمرارية الحياة االقتصادية وت ق بي 

ِ
ي توف

ت 
 الضارة. 

ي قمة نشاطه وأدائه أثناء هذه الجائحة، مقارنة بما يحدث   •
ض أن يكون فز ضعف اإلعالم الصخي الذي يفي 

ي تقاوم الحقائق واآلراء و 
ي تغطية قناة "سي إن إن". وهذا مرتبط بالسياسة التحريرية الت 

ر من مخاطر الجائحة فز
ِ
تحذ

ز تكلفة الجائحة والتكلفة االقتصادية  ي حسابات اقتصادية تقارن بي 
وتدعو إىل التصدي لها بحزم دون الدخول فز

 لمواجهتها. 

الداخىلي  • الصعيد  ي مجال جائحة كورونا عىل 
فز التحديثات  آخر  الكىمي من خالل نرسر  بالجانب  االهتمام 

، واالهتمام باآلثار اال ي ي وفرتها  والخارحر
قتصادية عىل األسواق المالية ومعدالت البطالة والمخصصات المالية الت 

 الحكومة الفيدرالية لمواجهة تداعيات األزمة وتوفي  المستلزمات الطبية العاجلة. 

ي الواليات المتحدة بغِض النظر عن المواقف السابقة  •
وس الكورونا فز المواكبة المرنة لتطورات جائحة في 

ي لم 
وس فتفوق بقية دول   الت  ي الفي 

ف المستقبل القريب وإمكانية أن تصبح الواليات المتحدة بؤرة تفسر تسترسر
. عىل الرغم من أن هذه المواكبة لم تغي  من السياسة التحريرية الهادفة إىل تقديم الجانب   ز ي أرقام المصابي 

العالم فز
ي عند تناول شؤون الجائحة .   السياسي عىل الجانب الطتر

 د العالمي لجائحة كورونا التهدي

ا تؤثر عىل اقتصاد العالم من خالل 
ً
ا ليس فقط عىلي حياة سكان العالم، لكنها أيض

ً
تمثل جائحة االنفلونزا تهديد

ا عدم استقرار لالقتصاد العالىمي 
ً
ي انترسر فيها، بل أيض

ي الدول الت 
خسائر تؤدي إىل عدم استقرار الحالة االقتصادية فز

ة   اذا امتد الوباء وشمل انتشاره دوال عديدة من العالم. ويكون تأثي  الوباء عىل االقتصاد من خالل التكاليف المبارسر
وس إيبوال بأفريقيا، حيث أدي  ا كحالة في 

ً
ة يمكنها أن تكون عالية جد والعبء الطويل األجل، فالتكاليف المبارسر

ي جميع أنحاء غرب أفريقيا بشكل كبي  
ي المرض إىل تقويض االقتصاد فز

اليون وحدها تكلفت تكاليف تفسر ، فدولة سي 
ة )مستشفيات، موظفون، أدوية( ما يقرب من  ي فقدان أرباح   6مبارسر

مليار دوالر. كما يتمثل العبء طويل األجل فز
 أولئك الذين لقوا حتفهم. 

 ما بعد جائحة كورونا

السياسية   القوة  ي 
فز أن جائحة كورونا ستؤدي إىل تحوالت  المؤكد  تلك من  بالطبع لن تظهر  واالقتصادية، لكن 

ز الجذري قائًما لوصف الحالة الحالية لهذه اللحظة التاريخية.  ا، فال يزال عدم اليقي 
ً
 التحوالت إال الحق

ي الدولة القومية، ذلك بعد غلق 
كما أن الجائحة الحالية جاءت لتؤكد أن الوحدة االقتصادية والسياسية تتمثل فز

ز عاٍم لم الحدود، وتوقف التجار   من خمسي 
ز الدول، فاالعتماد المتبادل الذي عايشه العالم لمدة أكير ة والسفر بي 

ز الدول، سيجعل الدول تعيد حساباتها لتحقيق   ي أزمة كورونا الحالية، حيث مع توقف اإلمدادات بي 
 فز
ا
يكن فعاًل
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي سد احتياجاتها، كما أن النتائج  
المتوقعة لهذا االنغالق والذي ُيسميه توازن أفضل من خالل االعتماد عىل الذات فز

ِكنهم من  مَّ
ُ
ي ت
ز لمخاوف الشعوب بشأن الحدود المفتوحة، والت  ” وهو استغالل السياسيي  ي

البعض “الخطر الحقيق 
، وتقييد حركة األشخاص بحجة الصحة العامة .  ي

 فرض قيود وحماية عىل التجارة تحت ستار االكتفاء الذائ 

ي 
 
  تغطية جائحة كورونا دور الفضائيات الفلسطينية ف

 : ي تغطية أحداث كورونا عىل النحو التالي
 
 تسهم الفضائيات الفلسطينية ف

مستدامة  .1 تغطية  بل  تغطية الحقة،  أي  أزمة،  تغطية  تكون  أال  يجب  الصحية  واألوبئة  الجوائح  تغطية 
بدور  ينهض اإلعالم  أن  ي 

يقتىصز وباء. وهذا  أو  أية جائحة  ب حدوث 
ُّ
جن
َ
ت ا  تتغيَّ المجال   مستمرة  ي 

فز ال  رئيس وفعَّ
ف األمر عىل الصعيد الماىلي -الصخي  

َّ
ي تستطيع أن تهزم   -مهما كل

ي األمراض الت 
ية تبعات وويالت تفسر ب البرسر

ِ
لُيجن

 األنظمة الصحية الوطنية والدولية. 

ي  .2
ية الت    أولوية وجود إعالم صخي مستدام ضمن محتوى كل قناة فضائية يوكل أمره ألفضل العناض البرسر

، بل يجب البحث عن تكوين يدمج بينهما.  ز الصخي واإلعالمي ي المجالي 
ز المعرفة والمهارات والتكوين فز تجمع بي 

ا، بل أساًسا للعمل اإلعالمي تستند إليه   -بهذا المفهوم-اإلعالم الصخي  
ا أو تزيينيًّ ال يمكن أن يكون نافلة أو موسميًّ

ي يهتم بها المحتوى اإلعال 
. كافة المجاالت الت   مي

ي  .3
والتلق  النرسر  حيث  من  ز  المتواصلي  اهتمامات  عىل  الهيمنة  نحو  االجتماغي  التواصل  شبكات  ي 

تمىصز
ي مقدمتها القنوات الفضائية-والتفاعل، لذا عىل وسائل اإلعالم التقليدية  

ي نرسر   -وفز
أن تستغل هذه الشبكات فز

ف يتالءم مع الخصائص التواصلية لهذه الشبكا ت؛ حيث إن لكافة القنوات الفضائية  محتوى إعالمي صخي محي 
ستغل 

ُ
ت الغالب  ي 

فز ولكنها  وإنستغرام...(  ويوتيوب  وتويي   )فيسبوك  االجتماغي  التواصل  شبكات  عير  حسابات 
 . ا بمستخدمي شبكات التواصل االجتماغي

 من أن تقدم محتوى خاصًّ
ا
امج القناة، بدًل وي    ج لير

 للي 

اكة عندما تضطر القنوات الفضائية لتغطية ال .4 جوائح واألوبئة، عليها أن تأخذ األمر بالعزم الالزم وتعقد الرسر
ا عن اإلرباك والنرسر غي  المسؤول والمفتقر 

ً
الفاعلة مع الجهات المعنية إلعالم الناس بما يجب أن يعرفوه بعيد

ز عن سلطة   . وعليها أن تبي ِ اكمة ألخالقيات المهنة الذي قد يجد طريقه إىل شبكات التواصل االجتماغي معرفية مي 
ي 
ي بتسليط بعض األضواء عىل ما يدور فز

، وال تكتقز تجعلها مؤهلة لتقديم اإلرشادات وممارسة التواصل اإلقناغي
 المجتمع وتنشغل بما ال فائدة فيه. 

ي المعاهد والكليات اإلعالمية، وتقديم برامج عىل  .5
ي المجال الصخي فز

االهتمام بالتكوين اإلعالمي المختص فز
ا ا إلعالم مستوى 

ً
ي مجال الصحة والطب؛ وهذا سيشكل رافد

بها المختصون فز يلتحق  أن  العليا يمكن  لدراسات 
ال ومستدام.   صخي فعَّ

ورة إنفاق المؤسسات اإلعالمية   .6 ي مقدمتها الفضائيات اإلخبارية -ضز
ز    -وفز عىل التكوين المستمر لإلعالميي 

، بل وإنشاء أ ي مجال اإلعالم الصخي
ز إليها فز ها–قسام اإلعالم الصخي المنتمي    -كما هي حال األقسام الرياضية وغي 

ف  اتيجية تهدف إىل تأسيس إعالم صخي محي  وتأهيلهم للقيام بدور المراسل وتحرير المحتوى الصخي وفق اسي 
 ومضطلع بأدواره الحيوية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الدراسات السابقة 

ي دور  ستقوم الباحثة بعرض مجموعة من الدراسات العربية  
واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة، والمتمثلة فز

ي مدى 
ي تغطية أحداث جائحة كورونا إن غرض البحوث والدراسات السابقة يتمثل فز

الفضائيات الفلسطينية فز
ها حيث تختلف  ي الدراسة الحالية من ناحية األهداف او نتائج الدراسة او أدوات الدراسة وغي 

االستفادة منها فز
، وتوجيهاتهم، وتنوع ثقافاتهم، وهناك عدة دراسات تناولت هذه الموضوع الدرا ز سات بناء عىل اختالف الباحثي 

الدراسات الباحثة  وقسمت  مختلفة،  زوايا  )   من  ثمانية  إىل  ) 17السابقة  و  عربية  عرض 10(  وسيتم  أجنبية،   )
 :  الدراسات من األحدث إىل األقدم وهي كالتاىلي

: الدراسات 
ً
 العربية: أوال

ي الحد من انتشار جائحة كورونا". 2001.دراسة حمدي )1
 
 ( بعنوان: " دور وسائل االعالم ف

تسجل  اتصالية حديثة  قناة  باعتبارها  الحديثة  اإلعالم  وسائل  به  تقوم  الذي  الدور  تحديد  إىل  الدراسة  هدفت 
ات تفوق الوسائل التقليدية  ومدى قدرتها   ز ي ضوء معدالت انتشار، كما تتمتع بمي 

عىل إمداد األفراد بالمعلومات فز
والسمات  واالقتصادي  االجتماغي  والمستوى  المعرفية  والخلفية  االهتمام  درجة  مثل  ات  المتغي  بعض 

 الديموغرافية. 

قوامها   عينة عشوائية  الدراسة عىل  ، وطبقت  ي
الوصقز المسخي  المنهج  إىل    400واعتمدت عىل  مفردة قسمت 

ز األوىل تستخدم االن ي الحصول عىل المعلومات والثانية تستخدم الراديو والتلفزيون, مجموعتي 
نت وتعتمد عليه فز ي 

 وخلصت الدراسة اىلي نتائج من بينها: 

1 . نت عىل وسائل اإلعالم األخرى مثل التلفزيون والراديو واالتصال الشخىصي  . تفوق الصحف واالني 

نت كمصدر أول الكتساب المعلومات، وتراجع  . تزايد االعتماد عىل مصادر الوسائل الحديثة، حيث جاء اال 2 ني 
نت .   مستخدمي االني 

ز  نسبة االعتماد عىل الوسائل التقليدية بي 

نت عن مجموعة الراديو والتلفزيون.  3 ي مجموعة االني 
ز بمتابعة األحداث الطارئة فز  . تفوق نسبة المهتمي 

ات النظام اال 3 ي الجمهور ووسائل االعالم. .استخدام وسائل االعالم ال يحدث بمعزل عن تأثي 
 جتماغي الذي يكون فز

2( الشامي دراسة  بأسس 2011.  واليمنية  العربية  الفضائية  التلفزيونية  القنوات  ام  الب   مدى   " بعنوان:   )
ي تغطيتها لألحداث". 

 
 الممارسة الصحفية المهنية ف

واليم العربية  الفضائية  التلفزيونية  القنوات  ام  ز الي  مدى  لتقىصي  الدراسة  الصحفية هدفت  الممارسة  بأسس  نية 
ي تغطيتها لألحداث ما بعرف ب "الثورة اليمنية الشبابية الشعبية السلمية "، ومراعاتها للمبادئ األخالقية 

المهنية فز
, وطبقت عىل عينة من  ي المسخي

ف المهنية, واعتمدت عىل المنهج الوصقز ي نصت عليها عدد من مواثيق الرسر
الت 

ي العاصمة اليمنية  صنعاء ، بوصفها مركز مبحوثا من النخبة اليمن105
ية: اإلعالمية واألكاديمية ،ممن يقطنون فز

صناعة القرار السياسي ، وفيها تتواجد المقرات الرئيسية للقنوات التلفزيونية, باستخدام اداة االستبانة, وخلصت 
 الدراسة اىلي نتائج من بينها: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي .ارتفاع معدل التعرض المنظم للنخبة اليمنية ال1 ي شملتها هذه الدراسة لوسائل االعالم واالتصال الجماهي 
ت 

ي . 
 لمتابعة أخبار انتفاضة الشباب اليمتز

ي جميع وسائل االعالم واالتصال ، حيث بلغت أعىلي نسبة لهذه الثقة  2
ي   29.9.انخفاض ثقة النخبة اليمنية فز

فز
ونية اليمنية المستقلة ، ثم شبكات المائة واستأثرت بها القنوات الفضائية العربية ، تلتها مواقع الصح افة االلكي 

، والصحف اليمنية األهلية المستقلة .   التواصل االجتماغي

العبارات الخاصة بمهارات 3 ي جميع 
: الحكومية وغي  الحكومية فز اليمنية  القنوات  العربية عىل  القنوات  .تفوق 

 االعداد وأخالقياته. 

3( ي 
 
اف الشر رامي  دراسة   .2012"  , بعنوان  الشباب (  لدى  الصحية  الثقافة  تشكيل  ي 

 
ف التفاعىلي  االعالم  دور 

ي " : 
 3الفلسطين 

ي حصل عليها الباحث من 
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية تعمل عىل تحليل وتفسي  ووصف البيانات الت 

 . ي
ي تشكيل الثقافة الصحية لدى الشباب الفلسطيتز

 خالل دراسة االعالم التفاعىلي فز
 يستخدمون االعالم التفاعىلي وتضمنت هذه ال

ز دراسة عدة نتائج منها ،اظهرت نتائج الدراسة ان غالبية المبحوثي 
% 6,5% وان نسبة قليلة ال تستخدم مواقع االعالم التفاعىلي ونسبتهم ال تتجاوز  93.5بنسبة مرتفعة مقدراها  

 انه ال يوجد تأثي  لالعالم التفاعىلي عىل
ز  تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب ،بينت نتائج الدراسة من المبحوثي 

ي بنسية  
ي المقابل ان نسبة  55,4الفلسطيتز

% يؤكدون وجود هذا التأثي  ،كانت اهم المشاكل والمعوقات 44,6% فز
ي تشكيل ثقافتهم السياسية هي الخوف من عدم 

ي يرى الشباب انها واجهتهم خالل استخدام االعالم التفاعىلي فز
الت 

 البيانات الواردة عير االعالم التفاعىلي والخوف من نرسر الشائعات وعدم الموضوعية  مصداقية المعلومات ون
رسر

ة مضللة ومزيفة للحقيقة عن االنظمة السياسية.  ي نقل االخبار وطغيان الحزبية عليها ونرسر فيديوهات قصي 
 فز
4 ( حمودة  احمد  مشاركة2013.دراسة  تنمية  ي 

 
ف االجتماعي  التواصل  شبكات  "دور   , بعنوان  الشباب   ( 

ي القضايا المجتمعية ": 
 
ي ف

 4الفلسطين 

الظاهرة،  وصف  عىل  يساعد  منظما  علميا   
ً
جهدا يعد  الذي  و  االجتماغي  المسح  منهج  الدراسة  هذه  تستخدم 

والحصول عىل بيانات ومعلومات عن الظاهرة أو مجموعة من الظواهر وتقديم صورة واقعية أو أقر بما يكون إىل 
ورية وتحليلها بأكير درجة الواقع من   الظاهرة وللحصول عىل وصف دقيق للمشكلة والتأكد من جمع البيانات الضز

ي إطار هذه الدراسة تم االستعانة  
ها وفز من الدقة بهدف تصنيفها و تبويبها تبويبا شامال ومحاولة تحليلها وتفسي 

ي ونشطاء اإلني  
ي بالمنهج المسخي عىل عينة من جمهور الشباب الفلسطيتز

نت باستخدام أسلوب المسح بالعينة فز
ي الخارج   .الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس و فلسطينت 

وتضمنت هذه الدراسة عىلي عدة نتائج اهمها توصلت الدراسة اىل ان استخدام االفراد لمواقع التواصل االجتماغي 
ي المرتبة الثالثة بعد االجتماعية

ي القضايا السياسية واالخبارية جاءت فز
 والثقافية ، فز

 
ب والعلوم االنسانية رامي الشرافي دور االعالم التفاعلي في تشكيل الثقافة الصحية لدى الشباب الفلسطيني , دراسة منشورة )غزة ،جامعه االزهر ، كلية االدا3

 ،2012.) 
( غزة فلسطين جامعة االزهر دراسة  2013ت التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية )احمد حمودة : دور شبكا 4

 منشورة . 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                                  (119  -  140) ص:    خامسالبحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

128 
 اتجاهات طلبة كلية االعالم نحو تغطية جائحة كورونا عبر الفضائيات الفلسطينية                                                             العكلوك                   

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ون  المعلومات المقدمة عير شبكات التواصل االجتماغي هادفة بنسبة   ز يعتير % ، يليها منوعة  55.4أن المبحوثي 
القضايا 36.6بنسبة   لتغطية  االجتماغي  التواصل  مواقع  تتناوله شبكات  ما  بعدم كفاية  يعتقدون  %،المبحوثون 

  
ً
تيب حسب عدم الكفاية وفقا ز ، تهويد القدس وضياع الهوية الفلسطينية المجتمعية جاءت بالي  لدراسته )الالجئي 

، االستيطان ، االرسى ، المياه ، البطالة ، االنقسام والمصالحة الوطنية ، ارتفاع االسعار، قضية الوقود والكهرباء ،  
 الرواتب (. 

ي تطوير أ2014. دراسة عبد الغفار)5
 
ي للقنوات الفضائية ف

هدفت   دائها".  ( بعنوان: " المستوى المهن 
ي تطوير أدائها,  

ي يمكن أن تسهم فز
ي لهذ القنوات وتحديد األليات الت 

الدراسة للتعرف عىل تقيم مستوى األداء المهتز
, وطبقت عىل عينة قوامها   ي

ي بوسائل االعالم   200واعتمدت عىل المنهج  الوصقز
مفردة من قيادات الصف الثائز

 ن, وخلصت الدراسة اىلي نتائج من بينها: المضية المختلفة باستخدام اداة االستبيا

ي 1
. زيادة نسبة مشاهدة النخبة اإلعالمية لقناة الجزيرة واالعتماد عليها كمصدر معلومات بشكل أقوي من قنائ 

 العربية والنيل اإلخبارية. 

ي العربية والنيل 2
ي قنائ 

ات وبرامج قناة الجزيرة عليه فز ي نرسر
ي فز
 اإلخبارية. . تفوق مستوي األداء المهتز

. يرتبط كل من اعتماد النخبة اإلعالمية عىل القنوات اإلخبارية كمصادر للمعلومات واتجاهاتهم نحو القنوات 3

ي القنوات. 
امج ومستوي الكفاءة اإلدارية فز ات األخبار والير ي نرسر

ي فز
 بتقييم النخبة لمستوي األداء المهتز

ز القنوات اإلخ4 ي والكفاءة اإلدارية . توحيد اختالفات دالة احصائيا بي 
بارية العربية فيما يتصل بمستوي األداء المهتز

 كممارسة العمل االخباري. 

ي 2017. دراسة ابو زعنونة )6
 
( بعنوان:" آراء طلبة الجامعة نحو الدور الذي تقوم به الفضائيات الفلسطينية ف

 تعزيز قيم التربية الوطنية". 

ي تعزيز قيم هدفت الدارسة اىل التعرف عىل آراء طلبة ال
جامعة نحو الدور الذي تقوم به الفضائيات الفلسطينية فز

ي ظل تهديد العولمة لقيم 
ي تواجه الفضائيات الفلسطينية فز

التربية الوطنية, إضافة اىل رصد للتحديات المعاصرة الئ 
 . ي
ي المجتمع الفلسطيئز

 التربية الوطنية فز

, وطبقت ع ي المسخي
طالب وطالبة من طالب جامعة    500ىل عينة قوامها  واعتمدت الدارسة عىل المنهج الوصقز

ي قطاع غزة باستخدام اداة االستبيان, وخلصت الدراسة اىلي نتائج من بينها: 
 األقىص فز

ي نفوس طلبة الجامعات  بنسبة   .1
ي ترسيخ مفاهيم التربية الوطنية فز

 %. 96أن الفضائيات الفلسطينية تسهم فز

ي العمل  . 2
ي تقوم عىل ترسيخ قيم التربية الوطنية، ب نسبة أن للفضائيات دور كبير فز

 % . 95ية التعليمية الئ 

ز الشباب    . 3 ام االخرين بي 
ي التسامح واحي 

بية الوطنية المتمثلة فز أن الفضائيات الفلسطينية تنرسر مفاهيم الي 
 %. 43.8بنسبة 

ي بناء الدولة ب  . 4
 %. 99.2نسبة يجب العمل عىل تطوير برامج لتشجيع الشباب عىل المشاركة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مشكلة الدراسة: 
ي عام غي  مسبوق يبدو 

ت بالعالم ووصلت غزة أيضا ، فز ي انترسر
ي قطاع غزة هو جائحة كورونا، الت 

الحدث االبرز فز
أنه يجلب ازمة تلو االخرى فالحاجة لعرض مشكلة قلة المعلومات عن  هذه الجائحة، وعدم توفي  التوعية الكافية  

وسائل االعالم المحلية وخاصة توجه طالب كلية االعالم  بخطر جائحة كورونا عير   ونرسر االخبار الصحيحة عير 
( قناة متنوعة منها ما  31الفضائيات الفلسطينية ورغم انتشار العديد من القنوات الفضائية الفلسطينية وعددها ) 

ز مب14يقارب )  ز اليوم، فلسطي  ، األقىص، القدس، فلسطي  ز : فلسطي  ، العودة، ميكس ( فضائية اخبارية، وهي ارسر
، االخبارية، االنتفاضة, وفضائية الكوفية.  ي

 معا، هنا القدس، الفلسطينية، فلسطيتز

ز والعودة" ومتابعة   ي عملت عىل مساندة الكثي  من القضايا الفلسطينية لعل أبرزها "القدس واالرسى والالجئي 
والت 

ي تتصارع عىل الساحة السياسية الفلسطين
ي االحداث المتتالية الت 

ي شنها مؤخرا االحتالل الصهيوئز
ية والحروب الت 

ي 
ي القدس والضفة والداخل المحتل،اال أن هناك قصور فز

ي الدائر فز
ي الصهيوئز

عىل قطاع غزة، واالحتالل االستيطائز
ز  وس كورونا عير وسائل االعالم المحلية،مما يؤدي لتفاقم االزمة واهمال المواطني  الجانب الصخي التوعوي لفي 

 ذي يجتاح العالم. للخطر ال

ي التعرف عىل مدى اتجاهات طالب كلية االعالم بمتابعة القنوات الفضائية الفلسطينية   
وتتمثل مشكلة الدراسة فز

ي جائحة كورونا الحالية، ومدى تحقيق األهداف المرجوة. 
 المحلية نحو أهمية دور الفضائيات الفلسطينية فز

 : ي اإلجابة عىل التساؤل الرئيسي
 تكمن مشكلة الدراسة فز

ي الفضائيات الفلسطينية؟ 
 
 ما اتجاهات طلبة كلية االعالم نحو تغطية جائحة كورونا ف

 ويتطلب ذلك الجابة عىل التساؤالت الفرعية: 

ي الفضائيات الفلسطينية؟ 1
 . ما مدى متابعة طلبة كلية االعالم لجائحة كورونا فز

 مستوى تغطية الفضائيات الفلسطينية لجائحة كورونا؟. ما 2

ي توعية الناس بخطورة جائحة كورونا؟3
 . ما دور المواقع االخبارية فز

ي التقليل من انتشار جائحة كورونا؟4
 . هل تساهم الفضائيات الفلسطينية فز

ي الحد من انتشار جائحة كو 5
ي الفضائيات الفلسطينية فز

امج المقدمة فز  رونا؟  . ما دور الير

 أهمية الدراسة: 

المجتمع 1 تهم  ي 
الت  ة  والخطي  المهمة  المواضيع  من  جائحة كورونا كونها  بموضوع  الحديث  أهمية  ابراز   .

 . ي
 الفلسطيتز

ي تغطية. 2
ي فز
ي تناولت موضوع جائحة كورونا ودور االعالم الفلسطيتز

 . تعتير من الدراسات القالئل الت 

ورة توعية األهل واألبناء بخطورة جائحة كورونا عىل الصحة العامة.  . تفيد الدراسة أئمة المساجد والعلماء3  بضز

ز بخطورة جائحة كورونا. 4 ي توعية المواطني 
 . ابراز دور الفضائيات الفلسطينية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف الدراسة:  

 :  تظهر أهداف الدراسة فيما يىلي

ي الفضائيات 1
 الفلسطينية. . التعرف عىل مدى متابعة طلبة كلية االعالم لجائحة كورونا فز

 . التعرف عىل مستوى تغطية الفضائيات الفلسطينية لجائحة كورونا. 2

ي توعية الناس بخطورة جائحة كورونا. 3
 . الكشف عن دور المواقع االخبارية فز

ي التقليل من انتشار جائحة كورونا. 4
 . التعرف عىل مدى مساهمة الفضائيات الفلسطينية فز

امج المقد5 ي الحد من انتشار جائحة كورونا. . التعرف عىل دور الير
ي الفضائيات الفلسطينية فز

 مة فز

 حدود الدراسة  

ي :  -1
ي جامعات قطاع غزة. الحد المكان 

 ستطبق هذه الدراسة فز
ي :  -2

ي الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الحد الزمان 
 م. 2021- 2020طبقت هذه الدراسة فز

 مصطلحات الدراسة: 

وس كورونا:    فب 

وسات     من في 
ً
ي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان. ومن المعروف أن عددا

وسات الت  هي ساللة واسعة من الفي 
د الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل  اوح حدتها من نزالت الير

كورونا تسبب لدى البرسر أمراض تنفسية تي 
س( والمتالزمة التنفسية ال ق األوسط التنفسية )مي  وس كورونا متالزمة الرسر حادة الوخيمة )سارس(. ويسبب في 

 مرض كوفيد
ً
 .19-الُمكتشف مؤخرا

وسات كورونا. ولم يكن هناك أي   : 19-مرض كوفيد وس تم اكتشافه من ساللة في  هو مرض معد يسببه آخر في 
ي كانون األول/ ديسمير  

ي مدينة ووهان الصينية فز
وس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه فز . 2019علم بوجود هذا الفي 

 .اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان العالم 19-وقد تحّول كوفيد

ز يتناول ه  ألهم نتائج تطبيق صحيفة االستقصاء عىل عينة عشوائية طبقية من الطلبة الفلسطينيي 
ً
ذا الفصل عرضا

ز وجامعة االقىص(   100قوامها  مبحوث, تم اختيارهم من فئة طالب كلية االعالم بجامعات غزة  )جامعة فلسطي 
صحيفة استقصاء ولمدة أربعة    112ي    ع  ( سنة , حيث تم توز 24-18موزعة طبقا لمتغي  النوع والفئة العمرية من ) 

 م. 2020/ 10/ 14م إىل 2020/ 10/ 10أيام من تاري    خ 

ي عينة الدراسة ليصبح حجم عينة  12وتم استبعاد 
, وإلجابة عدد مبحوئر

ً
صحيفة ال تحقق القدر المطلوب علميا

الفعىلي   إعدادها    100الدراسة  تم  ي 
الت  األسئلة  عىل  الدراسة  عينة  إجابات  تحليل  تم  صحيفة  مبحوث  ضمن 

 -اإلستقصاء وفق المحاور التالية: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 منهج الدراسة 

ز  ، وي  هدف إىل تجهي  ي البحث عن الحاضز
ي ، الذي يعتير طريقة فز

ي هذه الدراسة بالمنهج الوصقز
استعانت الباحثة فز

الحالية،   بالظواهر  تتعلق  بدقة  ا لإلجابة عىل تساؤالت محددة 
ً
تمهيد  ، واألحداث بيانات إلثبات فروض معينة 

ي استخدام 
ي زمان إجراء البحث، وذلك باستخدام أدوات مناسبة، ويأئ 

ي يمكن جمع المعلومات عنها فز
الراهنة ، الت 

ي 
فز جائحة كورونا  تغطية  نحو  االعالم  طلبة كلية  "اتجاهات  ومعرفة  ودراسة  ي كمحاولة 

الوصقز للمنهج  الباحثة 
ي حصلت عليها  الفضائيات الفلسطينية" وتحاول الباحثة باستخدام ال

ي أن تقارن وتفرس النتائج الت 
منهج الوصقز

 بغية التوصل إىلي تعميمات ذات معتز يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع محل الدراسة. 

 : ي تتعلق بالدراسة عىل مصدرين أساسي  
ي جمع البيانات الن 

 
 وقد استندت الباحثة ف

ثانوية • واألجنمصادر  العربية  المراجع  ي 
فز تتمثل  ي 

والت  والتقارير، :  والمقاالت  والدوريات  العالقة،  ذات  بية 
نت المختلفة.  ي مواقع اإلني 

ي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة فز
 واألبحاث والدراسات السابقة الت 

: لجأت الباحثة إىلي جمع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسية للبحث، وصممتها المصادر االولية •

. الباحثة  ز ة من دكاترة ومختصي  حات ذوي الخير
 باالستعانة بآراء ومقي 

 عينة الدراسة 

-2020تم تحديد مجتمع الدراسة من فئة طلبة كلية االعالم  وذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  
ي  مبحوث حسب االمكانات    100حيث قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من  2021

المتاحة الت 
ي ظل االغالق. 

 استطاعت الباحثة ان يوفراها من وقت وجهد فز

 صدق أداة الدراسة: 

قامت الباحثة باستخدام اسلوب الصدق الظاهري بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالئمتها ألغراض 
، وطلب  ز ز من الدكاترة والمختصي  ت الباحثة منهم إبداء البحث، وذلك من خالل عرضها عىل مجموعة من المحكمي 

الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية االستبانة ومدى مناسبتها لقياس ما وضعت لقياسيه، وإدخال التعديالت 
 الالزمة سواء بالحذف او االضافة او إعادة الصياغة. 

الباحثة واستجابت  الدراسة،  اداة  عىل  والجوهرية  القيمة  التعديالت  من  العديد  المحكمون  قدم  لهذه   حيث 
، حت  اخذت االستبانة شكلها   ز ي قدمها المحكمي 

ي ضوء المالحظات الت 
ي االستبانة فز

التعديالت وقاما بإعادة النظر فز
 . ي
 النهائ 

 األساليب والمعالجات الحصائية المستخدمة 

 Statistical Packageاعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي عىل استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 
for Social Sciences-SPSS V.22  ي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة

ي معالجة وتحليل البيانات الت 
( فز

ي معالجة بيانات هذه 
ي تم استخدامها فز

)صحيفة االستقصاء(، وفيما يىلي أهم األساليب اإلحصائية الوصفية الت 
 الدراسة:  

 ( ي  الحسائر لMeanوالوسط  الدراسة عىل تساؤالت ( وذلك  انخفاض استجابات مفردات  أو  ارتفاع  معرفة مدى 
( للتعرف عىل مدى انحراف استجابات مفردات الدراسة  Standard Deviationالدراسة، واالنحراف المعياري ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

االستجابات  تركزت  الصفر  من  قيمته  بت  اقي  فكلما   ، ي الحسائر وسطها  عن  الدراسة  تساؤالت  من  تساؤل  لكل 
)   وانخفض واختبار  ي  One Sample T-testتشتتها، 

الت  الدراسة  تساؤالت  عىل  اإلجابات  متوسطات  ( الختبار 
ي استجابات أفراد الدراسة  one way ANOVAتتعلق بمتغي  الجنس ، وتحليل التباين االحادي ) 

( الختبار الفروق فز
ز )الجنس، ال  من مجموعتي 

ي تضم أكير
ات الديموغرافية الت   للمتغي 

ً
( وعليه اختبار استنادا عمر، المستوى الجامغي

ي استجابات أفراد Independent Samples T-testفرضيات الدراسة ذات الصلة، واختبار ) 
( الختبار الفروق فز

المئوية   والنسب  والتكرارات  الصلة،  ذات  الدارسة  فرضيات  اختيار  وعليه  الجنس  لمتغي    
ً
استنادا الدراسة 

 (Frequencies & Percentages لو ) ز وكذلك لمعرفة نسبة االستجابة صف البيانات الديموغرافية للمستجيبي 
 عىل تساؤالت الدراسة. 

: وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
ً
   أوال

( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، 2: يوضح الجدول رقم ) توزي    ع أفراد العينة حسب متغب  الجنس.  1
الدراسة   بأن عينة  لكل مجموعة    100عىل  حيث نالحظ  واإلناث  الذكور  ز  بي  بالتساوي  ز    50مبحوث، مقسمي 

 مبحوث . 

 يوضح توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 

 النسبة  العدد  الجنس 

 %50 50 ذكر 

 %50 50 انن  

 %100 100 الجمالي 

2 : ( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب  3يوضح الجدول رقم )  . توزي    ع أفراد العينة حسب متغب  المستوى الجامعي
نالحظ حيث   ، الجامغي وكذلك    35  أن  المستوى  األول  المستوى  من   

ً
ي    24مبحوثا

الثائز المستوى  من   20من 
 .  من المستوى الرابع 23المستوى الثالث 

 ( 3جدول رقم )

 يوضح توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الجامعي 

 النسبة  العدد  المستوى 

 %35 35 األول

ي 
 %24 24 الثان 

 %20 20 الثالث 

 %23 23 الرابع

 %100 100 الجمالي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . توزي    ع أفراد العينة حسب متغب  العمر: 3

 ممن بلغت   24  أن  ( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب متغي  العمر ، حيث نالحظ4يوضح الجدول رقم ) 
ً
مبحوثا

سنة، وكذلك الحال ممن   22أقل من  -20بالنسبة لمن بلغت اعمارهم    33وكذلك  سنة ،    20أقل من  -18أعمارهم  
ز فيها  24أقل من  -22بلغت أعمارهم    43سنة كان عدد المبحوثي 

ً
 . مبحوثا

 ( 4جدول رقم )

 يوضح توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب متغب  العمر 

 النسبة  العدد  العمر 

 %24 24 سنة 20أقل من -18

 %33 33 سنة 22أقل من -20

 %43 43 سنة  24أقل من  -22

 %100 100 الجمالي 

 نتائج تحليل تساؤالت الدراسة. 

؟  ات األخبار بشكل يومي  التساؤل األول الذي ينص عىل : هل تتابع نشر

 ( 6جدول رقم )

 ( N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل االول )

 النسبة  العدد  االستخدام 

 %73 73 نعم 

 
 
 %22 22 أحيانا

 %5 5 ال

 %100 100 الجمالي 

 ( رقم  بالجدول  الموضحة  التحليل  نتائج  بنسبة  6أشارت  الدراسة  عينة  أفراد  غالبية  أن  ات 73(  يتابعون نرسر  %
ز أن  22األخبار بشكل دائم، بينما   ي حي 

ات األخبار، فز  ما يطالعون نرسر
ً
ات األخبار. 5% أحيانا  % فقط لم يطالعوا نرسر

ونية الفلسطينية وهذا ينم عىل ترى الباحثة انه هناك  ز للصحافة االلكي  ة من قبل الطلبة الفلسطينيي  مطالعة كبي 
ي نسبة المطالعة لدى طلبة الجامعات. 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ونية؟"  ي الذي ينص عىل "هل تتابع المواقع االخبارية االلكب 
 التساؤل الثان 

 ( 7جدول رقم )

ي )حجم العين 
 ( 100ة=يوضح النسب والتكرارات للتساؤل الثان 

  الرقم 

 الوصف                      المتغب                                 
 النسبة  التكرار 

 %28 28 نعم  1

2  
 
 %32 32 أحيانا

 %40 40 ال 3

 

 المجموع 
100 100% 

ية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج            لة عشر ي الجدول مقربة ألقرب مب  
 
 .SPSSالنسب المئوية ف

ات األخبار 40( أن أفراد عينة الدراسة البالغة  7أشارت نتائج التحليل الموضحة بالجدول رقم )  % ال يتابعون نرسر
ونية، بينما أبدى   ونية االخبارية بصورة شبه  % رأيهم  32المنشورة عىل المواقع االلكي  بأنهم يتابعون المواقع االلكي 

ز ان  ي حي 
ونية االخبارية باستمرار. 28يومية، فز  % فقط من الطلبة يطالعون المواقع االلكي 

ونية وهذا يدل عىل أن هناك  ي نسبة متابعة الطلبة للمواقع االخبارية االلكي 
 فز
ً
 ملحوظا

ً
ترى الباحثة انه هناك تفاوتا

ي الصحف. تفاعل محد
ونية عىل حساب األخبار المقروءة فز ز الطلبة فيما يتعلق بمتابعة االخبار االلكي   ود بي 

 هل تعتقد أن وسائل االعالم تنشر كل الحقائق المتعلقة بجائحة كورونا؟" التساؤل الثالث الذي ينص عىل "

 ( 8جدول رقم )

 (N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل الثالث )

 النسبة  العدد  المتابعة 

 %44 44 نعم 

 %31 31 أحيانا 

 %25 25 ال

 %100 100 الجمالي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أن وسائل االعالم   44( أن %8أشارت نتائج التحليل الموضحة بالجدول رقم ) 
ي متابعة نرسر  31تنرسر كل الحقائق المتعلقة بجائحة كورونا، بينما  

وسائل االعالم لكل ما يتعلق بأخبار  % يشككون فز
 % ال يعتقدون أن وسائل االعالم تنرسر كل ما يتعلق بجائحة كورونا. 25جائحة كورونا، بينما 

ي 
ي بطبيعة االخبار الت 

ترى الباحثة أن هذه النتيجة مرضية وهذا يدل عىل أن هناك وغي لدى الجمهور الفلسطيتز
ها المواقع االخبارية فيما يتعلق بج  ائحة كورونا من حيث المصداقية وعدمها. تنرسر

 هل يوجد توجه لوسائل االعالم نحو تغطية أحداث جائحة كورونا؟" التساؤل الرابع الذي ينص عىل "

 ( 9جدول رقم )

 (N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل الرابع )عدد المستجيبي   

 الرقم 

                               

 المتغب       

 

 النسبة*  التكرار 

 %76 76 نعم  1

2  
 
 %22 22 أحيانا

 %2 2 ال 3

 (N=100*النسبة تم حسابها من عدد المستجيبي   )

ية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  لة عشر ي الجدول مقربة ألقرب مب  
 
 .SPSSالنسب المئوية ف

ز 9يوضح الجدول رقم )  ( نسبة توجه وسائل االعالم نحو تغطية أحداث جائحة كورونا، فقد بلغت نسبة المبحوثي 
 ( تغطية أحداث كورونا  يرون توجه وسائل االعالم نحو  تو 76الذين  يرون   لوسائل االعالم نحو %(, والذين 

ً
جها

 22تغطية أحداث جائحة كورونا بصورة أحيانا بنسبة بلغت   ) 
ً
ز الذين ال يرون توجها %(، وجاءت نسبة المبحوثي 

 لوسائل االعالم  نحو تغطية أحداث كورونا ) 
ً
 %(. 2حقيقيا

ة ألنه ي تنرسر أحداث كورونا ذات مصداقية كبي 
علم األفراد كل ما يتعلق وترى الباحثة أن المواقع االخبارية الت 

ُ
ا ت

ي الجمهور لدى هذه المواقع. 
ة فز  بجائحة كورونا من أخبار وبالتاىلي هناك ثقة كبي 

 من  بدأت تهتم بمتابعة أخبار جائحة كورونا؟" التساؤل الخامس الذي ينص عىل "

 ( 10جدول رقم )

 (N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل الخامس )عدد المستجيبي   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الرقم 
                               

 المتغب  
 النسبة*  التكرار 

 %81 81 قبل شهر  1

 %16 16 قبل شهرين  2

 %3 3 أشهر  5-3ما بي    3

   أشهر  6أكب  من  4

 (N=100*النسبة تم حسابها من عدد المستجيبي   )

ية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  لة عشر ي الجدول مقربة ألقرب مب  
 
 .SPSSالنسب المئوية ف

ز  بصورة دائمة ) 10يوضح الجدول رقم )  ز المتابعي  %(, والذين يرون  اخبار الجائحة 81( نسبة تشكيل المبحوثي 
ز الذين ال يرون 16بصورة متوسطة )أحيانا( بنسبة )   %(. 3االخبار بنسبة ) %( , وجاء المبحوثي 

 هل يتابع طلبة كلية االعالم أحداث جائحة كورونا؟" التساؤل السادس الذي ينص عىل "

 ( 11جدول رقم )

 (N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل السادس )عدد المستجيبي   

 الرقم 
                               

 المتغب                         
 النسبة*  التكرار 

 %77 77 نعم  1

2  
 
 %18 18 أحيانا

 %5 5 ال 3

 (N=100*النسبة تم حسابها من عدد المستجيبي   )

ية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  لة عشر ي الجدول مقربة ألقرب مب  
 
 .SPSSالنسب المئوية ف

 كالتاىلي : ( نسبة الطالب الذين يتابعون أخبار جائحة كورونا بلغت   11يوضح الجدول رقم ) 

ز الذين يرون بان المتابعة بصورة دائمة )  %(, والذين يرون المتابعة بصورة متوسطة )أحيانا(  77نسبة المبحوثي 
ز الذين ال يرون المتابعة بنسبة ) 18بنسبة )   %(. 5%( , وجاء المبحوثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الذي ينص عىل" السابع  المحلية تتابع أحداث جائحة  التساؤل  كورونا بشكل   هل تعتقد أن وسائل االعالم 
 مستمر؟

 ( 12جدول رقم )

 (N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل السابع )عدد المستجيبي   

 الرقم 
                               

 المتغب                                            
 النسبة*  التكرار 

 %68 68 نعم  1

2  
 
 %28 28 أحيانا

 %4 4 ال 3

 (N=100حسابها من عدد المستجيبي   )*النسبة تم  

ية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  لة عشر ي الجدول مقربة ألقرب مب  
 
 .SPSSالنسب المئوية ف

 ( رقم  الجدول  نسبة  12يوضح  بلغت  فقد   ، جائحة كورونا  أحداث  تتابع  المحلية  االعالم  وسائل  أن  نسبة   )
ز الذين يرون بان وسائل االعالم   %(, والذين 68المحلية تتابع أحداث جائحة كورونا   بصورة دائمة ) المبحوثي 

%( , وجاء 28يرون بأن هناك وسائل اعالم محلية تتابع أحداث جائحة كورونا بصورة متوسطة )أحيانا( بنسبة ) 
ي ان هناك وسائل اعالم محلية تتابع أحداث جائحة كورونا بنسبة ) 

ز الذين ال يرون فز  %(. 4المبحوثي 

 الثامن الذي ينص عىل " تتابع أحداث جائحة كورونا عبر وسائل االعالم المحلية؟ التساؤل

 ( 13جدول رقم )

 (N=100يوضح النسب والتكرارات للتساؤل الثامن )عدد المستجيبي   

 الرقم 
                               

 المتغب                     
 النسبة*  التكرار 

 %71 71 نعم  1

2  
 
 %14 14 أحيانا

 %15 15 ال 3

 (N=100*النسبة تم حسابها من عدد المستجيبي   )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  لة عشر ي الجدول مقربة ألقرب مب  
 
 .SPSSالنسب المئوية ف

أحداث جائحة كورونا عير وسائل االعالم المحلية ، فقد بلغت نسبة    ( نسبة من يتابعون  13يوضح الجدول رقم ) 
ز الذين يرون أن وسائل االعالم تتابع أخبار جائحة كورونا )  %(, وهي نسبة تدل عىل موثوقية طالب 71المبحوثي 

 ( نسبته  أما  بأخبار جائحة كورونا،  يتعلق  ما  تنرسر كل  ي 
الت  المحلية  االعالم  بوسائل  ي 29االعالم   من   تابعون %( 

 أحداث جائحة كورونا عير وسائل االعالم المحلية أحيانا واحيانا ال. 

 التساؤل التاسع الذي ينص عىل " مدى استخدامك ومتابعتك للمواقع االخبارية ؟" 

 ( 14جدول رقم )

 ( N=100يوضح نتائج التساؤل التاسع )

 عليه تحصلت الذي متوسطاتها الحسابية ومستوى الموافقة حيث ( من14رقم )  الجدول عبارات إىل وبالنظر
ز اتجاه متابعة األخبار المحلية وتغطيتها لجائحة كورونا فإننا حيث من موقع دنيا  نجد أن تحدد موقف المبحوثي 

 الفقرة  الرقم 
المتوسط 
ي   الحسانر

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
ي   النسنر

وى مست
 الموافقة 

%96 0.88 2.88 وكالة معا  1   
 
 مرتفع جدا

  97% 0.86 2.91 دنيا الوطن  2
 
 مرتفع جدا

  89.7% 0.81 2.69 وكالة سما  3
 
 مرتفع جدا

  94.7% 0.79 2.84 وكالة وفا  4
 
 مرتفع جدا

  94.3% 0.81 2.83 صفا  5
 
 مرتفع جدا

  92% 0.77 2.76 بكرا   6
 
 مرتفع جدا

  93.7% 0.81 2.81 اليوم فلسطي    7
 
 مرتفع جدا

 مرتفع  80% 0.83 2.40 فلسطي   االن 8

  93.3% 0.79 2.80 الحياة الحديدة  9
 
 مرتفع جدا

 مرتفع  78.0% 0.80 2.34 القدس  10

 مرتفع  78.6% 0.76 2.36 وكالة ريادة االعالمية  11

 مرتفع  82.3% 0.82 2.47 أخرى تذكر................  12

 مرتفع  89% 0.83 2.67 الدرجة الكلية للتساؤل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  األوىل المرتبة عىل الوطن قد تحصل أهمية موقع دنيا الوطن واهتمام   عىل يدل ، وهذا2.91 بمتوسط حسائر
ي   الطالب بهذا الموقع، ي المرتبة الثانية بمتوسط حسائر

ارتفاع مستوى  عىل يدل وهذا  2.88وجاء موقع وكالة معا فز
ي المرتبة ال المتابعة لدى الطالب  لموقع وكالة معا

ي  ، وجاء موقع وكالة وفا فز  يدل وهذا  2.84ثالثة بمتوسط حسائر
ة   عىل العارسر المرتبة  ي 

فز ز االن  ، وجاء موقع فلسطي  الطالب  قبل  اهتمام ومتابعة لموقع وكالة وفا من  أن هناك 
ي   ز األن، وجاء موقع وكالة ريادة   عىل يدل وهذا  2.40بمتوسط حسائر جدية المتابعة لدى الطالب لموقع فلسطي 

ي  
ي  االعالمية فز  بمتوسط حسائر

ارتفاع مستوى المتابعة لدى الطالب لموقع   عىل يدل وهذا  2.36المرتبة الثانية عرسر
ي   ة بمتوسط حسائر المرتبة االخي  ي 

القدس فز أن هناك  عىل يدل وهذا  2.34وكالة ريادة االعالمية، ، وجاء موقع 
ي الكىلي ل مما يدل   2.67هذا البعد، جاء بنسبة  متابعة لدى الطالب لموقع القدس ، اما بالنسبة للمتوسط الحسائر

 .
ً
 عىل أن مستوى الموافقة عىل العبارات كان مرتفع نسبيا

 أوال: النتائج: 

 خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج أهمها: 

ي نرسر االخبار المتعلقة بجائحة كورونا ولكن بصورة محدودة.  .1
 تساهم وسائل االعالم الفلسطينية فز

، وخاصة الطالب. تؤثر جائحة كورونا عىل الحال .2 ي بشكل كبي 
 ة النفسية للجمهور الفلسطيتز

3.  .
ً
 واجتماعيا

ً
ه نفسيا ي من أجل تدمي 

ز الشباب الفلسطيتز  يسغ االحتالل االرسائيىلي اىل نرسر الجائحة بي 

 ثانيا: التوصيات: 

 :  توصي الباحثة بما يىلي

ي تقدمها الفضائيات المحلية عن جائحة كورونا.  .1
امج الت   تنوي    ع الير

ي حول جائحة كورونا.  .2
ي تزيد من وغي الجمهور الفلسطيتز

امج الت   تقديم الير

ي تؤثر عىل الروح المعنوية للمجتمع.  .3
 االبتعاد عن الشائعات الت 

4.  . ز ز المواطني  ب بيد من حديد عىل كل من تسول له نفسه نرسر الشائعات بي   الضز

ز بخطورة جائحة كورونا توظيف .5  .برامج توعوية لتوعية المواطني 

ي الوقت المناسب. تخصي  .6
امج التوعوية الصحية وفز ي لبث الير

 ص وقت كافز

7.  .  انشاء وسائل اعالمية متخصصة بالجانب الصخي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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