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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  اليمن عىل الطلبة اليمنيير  بالجامعات المغربيةا]
 
ات النفسية للحرب ف  [لتأثير

 : الباحثون إعداد 

بية  ]   [المغرب - الرباط-جامعة محمد الخامس- الباحث / محمد عىل  جمال الدين ــ  كلية  علوم الير

بية ـ جامعة محمد  االباحث / ]   [ الخامس ـ الرباط ـ المغربلحسن المساعد ـ كلية علوم الير

بية ـ جامعة محمد الخامس ـ المغرب يةالباحث / خالد بن حميد بن سيف المحذوري ـ كل]   ]علوم الير

 

 الملخص: 

ز بالجامعات  ز الدارسي  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
تهدف هذه الدراسة التعرف إىل أي مدًى تؤثر الحرب الجارية فز

ي الماجستي  وا
ي أنجزت عىل عينة منهم، وقد اعتمدنا المغربية بمرحلت 

لدكتوراه، من خالل الدراسة الميدانية الت 

ي من خالل إعداد مقياس يتألف من) 
ي دراستنا هذه عىل المنهج الوصفز

( طالبا  89(عبارة، تم توزيعه عىل ) 68فز

 وطالبة. 

ي اليمن تؤثر عىل الط
ي انطلقنا منها توصلنا إىل أن الحرب فز

ز  ومن خالل الفرضيات الت  ز الدارسي  لبة اليمنيي 

ة عىل نفسيتهم، وبدرجة متوسطة عىل نظرتهم المستقبل، ومستوى تحصيلهم  بالجامعات المغربية بدرجة كبي 

ها عليهم تبعا ألماكن   ي تأثي 
، وليس لها تأثي  فيما يتعلق بنظرتهم للحياة، كما أنه ال يوجد اختالف فز الدراسي

ي اليمن. كما توصلنا إىل وجود 
ي اليمن؛   إقامتهم فز

ات النفسية للحرب فز ز التأثي   بي 
ً
عالقة ارتباط دالة إحصائيا

ز بالجامعات المغربية.  ز الدارسي   والتحصيل الدراسي لدى الطلبة اليمنيي 

ات النفسية، الحرب، التحصيل.   الكلمات المفتاحية: التأثي 

Abstract: 

This study aims to identify the extent to which the ongoing war in Yemen effects on Yemeni students 

studying in Moroccan universities with master and doctorate levels, through a field study that was 

carried out with a sample of Yemeni students in Moroccan universities with master and doctorate 

levels. We have relied in this study on the descriptive approach through preparing a scale consisting of 

(68) phrases, distributed to (89) students for this purpose. And through the hypotheses that we started 

with, we concluded that the war in Yemen affects Yemeni students studying in Moroccan universities 

to a great extent on their psyche, and on a medium degree on their future outlook, and the level of their 

academic achievement, and it has no effect regarding their view of life. Also, there is no difference in 

its effect on them according to their place of residence in Yemen. We also found a statistically 

significant correlation between the psychological effects of the war in Yemen, and the academic 

achievement of Yemeni students studying in Moroccan universities. 

Key words: Psychological effects. War. Achievement. 
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 :المقدمة

ية، ويقاس تقدم األمم بتقدم شعوب  ها، ومن ثم  ي ثروته البرسر
وة الحقيقية ألي مجتمع من المجتمعات فز تكمن الير

ي للتنمية ووسيلتها، وبالتاىلي فإن الخطوات األوىل للت
ت الدول أن اإلنسان هو الهدف الحقيف  قدم والتنمية فقد اعتير

ي إعداد 
ي هذا البناء، ويعتير التعليم العاىلي من أهم المراحل فز

ي بناء اإلنسان، ويعد التعليم وسيلة المجتمع فز
تكمن فز

ي المهارات 
ي تنميته وحل مشكالته وذلك بما يكسبه الفرد من تأسيس فز

الفرد للتعامل مع المجتمع، واإلسهام فز

از،  ز ات إىل حد اإلتقان )الير  . (. 75، ص0052والخير

ي مدن وقرى المواجهات 
 سلبية عىل جميع السكان الذين يعيشون فز

ً
ك أثارا ي اليمن تي 

ومما ال شك فيه أن الحرب فز

ات نفسية واقتصادية واجتماعية تزداد يوما بعد آخر  أصبح ، و عل ى اختالف أعمارهم ومستوياتهم، وينتج عنها تأثي 

ة. الوضع الراهن مأساة يعيشها   يفرز ثقافة جديدة ومعطيات متغير
ً
 يوميا

ً
  الداخل والخارج، وواقعا

 
 اليمنيون ف

ز بالجامعات  ي ذلك الدارسي 
ي بما فز

ي الخارج جزء من المجتمع اليمتز
ز للدراسة فز ز المبتعثي  وبما أن الطلبة اليمنيي 

 كافة األصعدة والمستويات المغربية، فإنه قد ينعكس عليهم كل ما يجري بالداخل من أوضاع مأساوية للحرب عىل  

 بها 
ً
ي اليمن، كما أن بعض الطلبة فهم األكير إحساسا

، نظرا للحزن الشديد واأللم واألس جراء ما آلت إليه األوضاع فز

ي 
ي قلق وخوف عىل أهاليهم وأقربائهم لفقدان مصادر دخلهم، ويفكرون فز

فقدوا أقرباء لهم والكثي  منهم يعيشون فز

 عد إكمال دراستهم. المصي  الذي ينتظرهم ب

عىل   تؤثر  وربما   ، ز اليمنيي  الطلبة  تؤرق  قد  حقيقية  مشكالت  بأبعادها  الحرب  عن  الناجمة  النفسية  ات  فالتأثي 

صحتهم النفسية، ونظرتهم للحياة والمستقبل، وقد تحد من قدراتهم، ودافعيتهم للتعلم، وتنعكس عىل مستوى 

وا  والخوف  بالحزن  فالشعور  واستقرارهم،  الذي طموحهم  المصي   ي 
فز والتفكي   للحياة  السلبية  والنظرة  لقلق 

ي المغرب، 
ز فز  عند طلبة الدراسات العليا اليمنيي 

َ
 ينتظرهم أصبحت ظواهر ملحوظة

ز  ي الماجستي  والدكتوراه من أهم فئات الطلبة اليمنيي 
ز بالجامعات المغربية بمرحلت  ز الدارسي  وألن الطلبة اليمنيي 

أ اليمن  داخل  ي 
فز ز  خارجهالدارسي  وغاياته، ،  و  أهدافه  وتحقيق  بالمجتمع  النهوض  ي 

فز بالغة  أهمية  من  لهم  لما 

ي تقدمه وتطوره
ا ومستقبال فهم قادة المستقبل وعلمائهواإلسهام فز وعىل درجة عالية من الوغي والثقافة، ،  ، حاضز

ات المحيطة بهم، ودرجة تفاعلهم مع األحداث عادة تكون أكير  من الفئات االجتماعية    يؤثرون ويتأثرون بالمتغي 

ي مستقبل الوطن، األخرى،  
ي المجتمع، وعىل عاتقهم تقع مسئوليات عديدة فز

ة أساسية فز ز ون ركي  أنهم يعتير كما 

ي الدولة. 
ة فز ي المستقبل مناصب كبي 

 وهم عىل وشك التخرج، ومعظمهم أساتذة جامعات، وسيشغلون فز

ات، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه اآلثار والتخفيف   ورة ملحة لتجاوز تلك التأثي  لذا يعد االهتمام بهم ضز

ي لم تقم منها،  
وتوفي  كافة الظروف المالئمة لهم، مما جعلنا نسلط الضوء عىل موضوع يعتير من المواضيع الت 

، بل اقتص  ي
ي المجتمع اليمتز

ت رغم ندرتها عىل اآلثار النفسية للحروب عىل األطفال فيها دراسة أكاديمية علمية فز

  ، ز ي اليمن عىل الطلبة والمراهقي 
ات النفسية للحرب فز  ب: التأثي 

ً
 من هذا المنظور جاءت دراستنا معنونة

ً
وانطالقا

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية الدراسة: 

الضوء   لتسليط  متواضعة  علمية  محاولة  الدراسة  الحرب. تعد  جراء  المغرب  ي 
فز ز  اليمنيي  الطلبة  معاناة    عىل 

 إلجراء المزيد من البحوث 
ً
ي تعتير مرجعا

ات وأدوات ونتائج الدراسة الحالية، والت  االستفادة من موضوع ومتغي 

بوية.   والدراسات النفسية والي 

ز من مناط ي تحدثها الحرب للطالب القادمي 
ز واضحة عن اآلثار الت  لوضع الحلول ق حروب  تعطي فكرة للمهتمي 

ي موقعه. 
 المناسبة لمعالجة هذه اآلثار للتخفيف منها كل فز

بوية واالجتماعية  ي بلدان الدراسة بما يتعلق بخصائص الطلبة النفسية والي 
 وصانغي القرارات فز

ز استفادة المهتمي 

ز من مناطق حروب.   من مختلف الجنسيات القادمي 

 مشكلة  الدراسة: 

المجتمع،   أفراد  السيئة عىل نفوس جميع  ك آثارها   عىل اإلنسان، حيث تير
ً
 وكارثة

ً
اعات وباال الحروب والي  

ي اليمن حرب مدمرة منذ ما يقارب خمس سنوات
خلفت آالف القتىل والجرىح؛ وتدمي  شامل للبتز   ،وتدور فز

ات سلبية و  تأثي  الحيوية، وما ينجم عن ذلك من  القطاعات  أدت إىل إحدى أسوأ    عواقب سيئةالتحتية وكافة 
ي العالم

يات األزمات اإلنسانية فز ة، وقد شكلت هذه المعاناة المتصاعدة كير ، حيث تسببت بمعاناة إنسانية خطي 
يد أو المرض والهروب من بيوتهم إىل أماكن آمنه جراء  مأساة راح ضحيتها اآلالف من   ز سواء بالقتل أو الترسر المدنيي 

 بعد يوم،  المدمرة، وتتعا  الحرب
ً
ةظم هذه المأساة يوما ات نفسية مباسر ي اليمن تأثي 

اع الدائر فز ز شملت   وبالتاىلي لليز
ائح المجتمع ي   كل سر

ي مختلف دول العالم، كونهم جزء من المجتمع اليمتز
ز فز ز الدارسي  ي ذلك الطلبة اليمنيي 

بما فز
أوضاع مأساوية للحرب عىل كافة ينعكس عليهم كل ما يجري بالداخل من  يتأثرون بكل ما يجري داخل الوطن و 

 األصعدة والمستويات 

لحرب إذا كانت مصحوبة بعمليات عسكرية وعنف وعدوان وتدمي  شامل وقتل لألبرياء وحصار شامل ذلك أن ا
، وقد يكون 

ً
 سلبيا

ً
ا ي العمليات النفسية والعقلية للفرد تأثي 

وانتشار لألوبئة واألمراض، هذه األحداث البد أن تؤثر فز
 فيصاب األفراد بأمراض نفسية  

ً
 بل دائما

ً
وعصبية كالتوتر والقلق واإلحباط وعدم االطمئنان هذا التأثي  ليس مؤقتا

ي تكيفه 
 فز
ً
ي يصاب بها الفرد تؤثر سلبيا

لآلخرين والخوف من المستقبل ومثل هذه الظواهر النفسية السلبية الت 
ه واهتمامه ومواكبته  ز ي اتزان شخصيته وعىل انجازه الدراسي ودافعيته وتركي 

 فز
ً
ي يعيش فيها وتؤثر سلبا

للبيئة الت 
از،  لكل   ز ات النفسية  ( . 15  ص،  2005ما هو جديد )الير ز فالتأثي  ي قد يواجهها الطلبة اليمنيي 

الناجمة عن الحرب الت 
ض تحقيق بعضا من أهدافهم ي الخارج من مواقف، وأحداث، وصعوبات قد تربكهم، وتعي 

نظرا لظروف الحرب ،  فز
ي  أهلهم وأقارب  هم، وما يشاهدونه من قتل وترسر الحياة، وتفاقم وقسوتها، وخوفهم عىل  د وتدمي  لكل مقومات 

ويتأملون وطنهم المدمر وأماكن أعمالهم يتابعون األخبار  األوضاع اإلنسانية، كما أن الزمن الذي يقضونه وهم  
ء بالت شاؤم واليأس، واإلحباط.  ي المىلي ي التفكي  السلتر

ي يتبعونها يضيع عليهم الكثي  من الوقت فز
 والمؤسسات الت 

ا الطلبة وطلبة الدراسات  الماسي  والدكتوراه، جزء من  ي 
المغربية بمرحلت  الجامعات  ي 

ز فز الدارسي  ز  اليمنيي  لعليا 

ات، كونهم عل ى درج ة عالية من الوغي والثقافة، وإدراكهم لهذه   ي الخارج، ليسوا استثناًء من تلك التأثي 
ز فز اليمنيي 

والتو  واألزمات  بالمشاكل  مليئة  لهم  بالنسبة  الحياة  يجعل  المهيأة الظروف  والمواقف  السارة  غي   قعات 

ي تجلب لهم 
ي مثل حالتهم فإن هذه الظروف تعد من أهم األسباب الت 

لالضطرابات النف سية، والمسببة لها، وفز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التشاؤمية للمستقبل وللحياة نتيجة لما   الهّم والضيق والشقاء، وتسبب لهم المعاناة ومن ثم الخوف والنظرة 

ي خوف مستمر من أن تطول وصلت إليه البالد من أوضاع  
ي مختلف المجاالت، ذل ك أنهم يعيشون فز

مأساوية فز

تهم العلمية والمهنية  ، وبالتاىلي تتعطل مسي  فت رة الحرب، مع إدراكهم التام بخيبة أملهم عن وجود حل سياسي

 وتصبح أبحاثهم ودراساتهم ومجهوداتهم ال فائدة منها. 

ي اليمن إن كل ما سبق ذكره يضعنا أمام إشكالية ح 
ات النفسية الناجمة الحرب فز ي مستوى التأثي 

قيقية تتمثل فز

وجه   عىل  المغربية  الجامعات  ي 
فز ز  الدارسي  ز  اليمنيي  والطلبة  عموما  الخارج  ي 

فز ز  الدارسي  ز  اليمنيي  الطلبة  عىل 

درجة   الخصوص، وبالتاىلي تولد لدي قناعة فعلّية بالحاجة إىل إجراء هذه الدراسة وتقديم معرفة واضحة بمستوى

ي الماسي  
ز بالجامعات المغربية بمرحلت  ز الدارسي  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 

ات النفسية للحرب الجارية فز التأثي 

 .  والدكتوراه وعالقتها بمستوى تحصيلهم الدراسي

:   النحو   عىل   مركزي   سؤال   صياغة   ارتأينا   اإلشكالية   هذه   أجرأة   من   نتمكن   وحتر   
   اآلنر

ا    
 
ف الحرب  تأثير  درجة  درجة ما  بير   عالقة  يوجد  وهل  المغربية؟  بالجامعات  اليمنيير   الطلبة  عىل  ليمن 

ها عليهم تبعا لماكن    تأثير
 
؟ وهل يوجد اختالف ف ات النفسية للحرب ومستوى تحصيلهم الدراس  التأثير

 إقامتهم باليمن؟

 وهذا السؤال يمكن تقسيمه إىل ثالثة أسئلة فرعية: 

ز بالجامعات المغربية من حيث )حالتهم   السؤال الفرع  الول:  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
"ما درجة تأثي  الحرب فز

إقامتهم  ألماكن  تبعا  عليهم  ها  تأثي  ي 
فز اختالف  يوجد  وهل  بالمستقبل(،  عالقتهم  للحياة،  نظرتهم  النفسية، 

 باليمن؟"

" :  
ي اليمن عىل مستوى التالسؤال الفرع  الثان 

ز بالجامعات ما درجة تأثي  الحرب فز حصيل الدراسي للطلبة اليمنيي 

ها عليهم تبعا ألماكن إقامتهم باليمن؟" ي تأثي 
 المغربية كما يدركونها، وهل يوجد اختالف فز

ي اليمن عىل الطلبة السؤال الفرع  الثالث: "
ات النفسية للحرب فز ز التأثي  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ز بالجامعات المغربية و  ؟"اليمنيي   مستوى تحصيلهم الدراسي

 أهداف الدراسة: 

ي 
ز بالجامعات المغربية. فز ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 

ي خلفتها وتخلفها الحرب فز
الوقوف عىل النتائج واآلثار الت 

 النواىحي النفسية واألكاديمية 

ز بالجامعات المغربية من حيث ح ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
التهم النفسية، معرفة إىل أي حد تؤثر الحرب فز

 نظرتهم للحياة والمستقبل 

ي اليمن. 
ات النفسية للحرب فز ي الدراسة عن التأثي 

 احتبار مصداقية الفرضيات المختارة فز

حات للجهات المختصة.   تقديم بعض التوصيات والمقي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 فرضيات الدراسة: 

اغة الفرضيات اآلتية وعىل رأسها انطالقا من موضوع الدراسة، وتساؤالتها الرئيسية والفرعية، فقد توصلنا إىل صي

 : ي
ي يمكن عرضها كاآلئ 

 الفرضية العامة للدراسة الت 

ز بالجامعات المغربية، وأن هناك عالقة قوية " ة عىل الطلبة اليمنيي  ي اليمن تؤثر بدرجة كبي 
ض أن الحرب فز نفي 

ي  
، وال يوجد اختالف فز ات النفسية للحرب ومستوى تحصيلهم الدراسي ز درجة التأثي  ها عليهم تبعا ألماكن بي  تأثي 

 إقامتهم باليمن". 

 ويتفرع من الفرضية العامة للدراسة الفرضيات الفرعية اآلتية: 

ز بالجامعات الفرضية الفرعية الوىل: " ة عىل الطلبة اليمنيي  ي اليمن تؤثر بدرجة كبي 
ض أن الحرب الجارية فز نفي 

ها عليهم المغربية من حيث )حالتهم النفسية، نظرتهم للحياة، عال ي تأثي 
قتهم بالمستقبل(، وال يوجد اختالف فز

 تبعا ألماكن إقامتهم باليمن". 

ة عىل مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الفرضية الفرعية الثانية:  ي اليمن تؤثر بدرجة كبي 
ض أن الحرب فز "نفي 

ها  ي تأثي 
ز بالجامعات المغربية كما يدركونها، وال يوجد اختالف فز  عليهم تبعا ألماكن إقامتهم باليمن". اليمنيي 

" الثالثة:  الفرعية  اليمن الفرضية  ي 
فز للحرب  النفسية  ات  التأثي  ز  بي  إحصائية  ذات داللة  ض وجود عالقة 

نفي 

ز بالجامعات المغربية".   ومستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة اليمنيي 

 اإلطار النظري للدراسة: 

ي تدور    . مفهوم الحرب: 1
ف بها دوليا المدعومة الحرب الت  عية المعي  اع، الحكومة الرسر ز ي اليز

ز طرفز ي اليمن بي 
فز

)المؤقت(  المتحدة ومقرها  العربية  السعودية واإلمارات  العربية  المملكة  بقيادة  ي  العرئر التحالف  من قبل دول 

ف بها دوليا ومقرها صنعاء  . عدن، وحكومة األمر الواقع الغي  المعي 

ات النفس.  2 اعات   ية للحرب: مفهوم التأثير ز ي تطرأ عىل الفرد أثناء الحروب واليز
مجموعة االضطرابات النفسية الت 

ز بالجامعات المغربية يقصد بها  والكوارث، و  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
ات النفسية الناجمة عن الحرب فز التأثي 

ي تؤث
ر سلبا عىل حالتهم النفسية جراء الضغوط النفسية والقلق والحزن والخوف وفقدان الطمأنينة النفسية الت 

 .  وسلوكياتهم ومستوى تحصيلهم الدراسي

شعور الطالب باالبتعاد واالنفصال عن نفسه واآلخرين، وهي حالة مؤقتة تتصف بعدم التوافق   النظرة للحياة: .  3

ي تؤثر  
ز متطلبات الواقع، تنتج عن مجموعة من الظروف النفسية، واالجتماعية الت  ز رغبات الطالب وبي  عىل بي 

 . ي قد تؤثر سلبا عىل سلوكه ومستوى تحصيله الدراسي
ه والت   نفسية الطالب وتفكي 

: الخوف من المجهول يجعل الطالب يشعر بعدم االستقرار والخوف من مواجهة الحياة  العالقة بالمستقبل.  4

ي المستقبل مع  
ات االجتماعية المتوقع حدوثها فز التوقعات السلبية لكل ما يحمله المستقبلية، والخوف من التغي 

ي قد تؤثر سلبا 
المستقبل وهذا يسبب لدى الطالب حالة من التشاؤم واليأس قد تصل إىل درجة االضطراب والت 

 .  عىل سلوكه ومستوى تحصيله الدراسي
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

5 :  . التحصيل الدراس 

بالمعارف   المتمثل  الدراس   الطالب  دراسيةمستوى  لمادة  تعلمه  أثناء  يكتسبها  ي 
من   الت  مجموعة  أو  معينة 

ي بحثه حت  نهاية الفصل الدراسي الذي أجريت فيه الدراسة 
ي يتعلمها، أو ما ينجزه الطالب فز

المباحث التعليمية الت 

والمسئولية  االنضباط،  االهتمام،  الذات،  تقدير  المواكبة،  الطموح،  اإلنجاز،  )الدافعية،  بمقدار  والمتمثل 

ي سوف تتضمنها أداة الدراسة.   الدراسية( والذي سيتم الحصول عليه
 من المعلومات الشخصية الت 

ات النفسية للحرب عىل   ي سيحصل عليها أفراد عينة الدراسة عىل مقياس التأثي 
وتقاس تلك األبعاد بالدرجة الت 

أبعاد   ويتضمن  الحالية  الدراسة  ي 
فز والمستخدم  المغربية  بالجامعات  ز  اليمنيي  النظرة الطلبة  النفسية،  )الحالة 

( لحياة، العالقة بالمستقبل، ل  . التحصيل الدراسي

  اليمن: 6
 
 . مكان اإلقامة ف

 ( ي 
الوطتز الحوار  أقاليم حسب مخرجات مؤتمر  اليمن من ستة  اليمن 2012يتكون  ي 

فز الجارية  للحرب  ( ونظرا 

ف بها دوليا ومقرها عدن وتسيطر عىل ثالثة  عية المعي  ، الحكومة الرسر ز ي ظل حكومتي 
 أصبحت اليمن تعيش فز

 ( يعادل  بما  تعادل) %75أقاليم  قليلة  سكانية  وكثافة  لليمن  الجغرافية  المساحة  من  اليمن 25%(  سكان  من   )

موت، عدن، سبأ(، وحكومة األمر الواقع وتسيطر عىل ثالثة أقاليم )الجند، آزال، تهامة( وهي ذات مساحة  )حصز

ة بما يعادل )  ة وكثافة سكانية كبي  ز من كل األقاليم. ( من السكان، %75جغرافية صغي   وينحدر الطلبة اليمنيي 

بالمغرب:  7 اليمنيون  الطلبة  الماسي  .  ي  نامخر بير االلتحاق  فرصة  له  أتيحت  اليمن  من  طالبة  أو  طالب  كل 

 والدكتوراه بإحدى الجامعات الحكومية المغربية. 

ي األصل مصدر، و تعريف الحرب لغة : 
؛ ألنها فز اِمي بالِسَهاِم  الَحْرب  الحرب: نقيض السلم، أنتر

َ َّ ِم وهو الي 
ْ
ل ِقيُض السَّ

َ
ن

َزاَحُموا)ابن منظور، 
َ
 إذا ت

ُ
 والُمَصاَرَعة

ُ
ة
َ
ق
َ
مَّ الُمَعان

ُ
ُيوف ث ة بالسُّ

َ
د
َ
 بالِرَماِح ثمَّ الُمَجال

ُ
ة
َ
اَعن

َ
مَّ الُمط

ُ
 . ( 236، ص 1996ث

ز يستعتعريف الحرب اصطالحا:   ز متنازعي  ز فريقي  مل فيها كل فريق جميع تعرف الحرب بأنها "نضال مسلح بي 

" )المجذوب،    . (   723ص،  2004مالديه من وسائل الدمار للدفاع عن مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته عىل الغي 

وط يريد أن يفرضها عىل الطرف اآلخر،  اع، لكل طرف منها مصالح وسر ز ي اليز
ز طرفز ويمكننا تعريفها: بأنها ضاع بي 

أنواعها كالحروب االقتصادية والسياسية والدينية، وأشهرها الحروب يمكن أن تكون خفية أو معلنة، وللحروب  

 العسكرية.  

ي العالم
يات األزمات اإلنسانية فز ة عىل مدى وأدت الحرب إىل إحدى أسوأ كير ، حيث تسبب بمعاناة إنسانية خطي 

 وقد شكلت هذه المعاناة المتصاعدة مأساة راح ضحيتها اآلالف من  
ً
ز سواء بالقتل أو  خمس سنوات تقريبا المدنيي 

يد أو المرض والهروب من بيوتهم إىل أماكن آمنه نتيجة ويالت الحرب    الترسر
ً
المدمرة، وتتعاظم هذه المأساة يوما

 بعد يوم. 

ي الشمال سيطر المقاتلون الحوثيون عىل العاصمة صنعاء، إىل جانب معظم المراكز السكانية 
وقد تشظت البالد، ففز
ي البالد،  

ى فز ي الجنوب، أعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات المتحالفة مع الحكومة  الكير
وفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مدينة عدن عاصمة مؤقتة لليمن، حاولوا من خاللها بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده 
ً
ف بها دوليا المعي 

 السعودية؛ إيجاد مركز الستعادة المناطق الشمالية. 

ي ا
ا ولقد أطلقت الحرب الدائرة فز ي العالم، وأوسع حالة مسجلة لوباء الكولي 

ي فز
ليمن أكير حالة طوارئ أمن غذائ 

ز ضحية الفقر المدقع، وتدمي  اقتصاد البالد والبنية التحتية، وتبخرت الخدمات العامة   عىل اإلطالق، ووقع الماليي 
اع، األساسية، كما يعيش أكير من مليون موظف حكومي دون مرتبات، وقد قتل وأصيب آالف ا ز ز أثناء اليز لمدنيي 

 ، ز ي ضد السكان المدنيي 
حيث ارتكبت األطراف المتحاربة مجموعة من جرائم الحرب وانتهاكات للقانون اإلنسائز

ي والتعذيب والهجمات العشوائية والقتل )تقرير صادر عن األمم المتحدة،  
ي ذلك االعتقال التعسفز

،  2017بما فز
 . ( 60-47ص 

ة، سواء نتيجة انعدام األمن   لضغوط نفسية وخسائر وصدمات خطي 
ً
 متواترا

ً
ويواجه معظم سكان اليمن تعرضا

ي أو التعذيب أو الهجمات العشوائية أو الغارات الجوية أو ضعف 
ا أو االعتقال التعسفز ي أو البطالة أو الكولي 

الغذائ 
ي ا 
اع الدائر فز ز ، الخدمات العامة األساسية، وبالتاىلي لليز ي

ة عىل الصحة النفسية بالنسبة للشعب اليمتز ليمن آثار مباسر
ي اليمن، لكن الدالئل ومن المؤسف أننا ال نملك بير  أيدينا 

 بيانات كافية عن الوضع العام للصحة النفسية فز
ً
حاليا

ز الشعور  تشي  إىل أن الكثي  من السكان يعانون عىل األرجح من االضطرابات النفسية   ي تتفاوت بي 
بالخوف والت 

ي قد تحدث سلوكيات غي  طبيعية 
والقلق والحزن والضغوط النفس  ية، التشاؤم، االكتئ  اب، اليأس واإلحباط، والت 

ي هذا الجزء بعرض 
تعمل عىل ضعف تكيف الفرد مع بيئته، وقد تؤثر سلبا عىل نفسيته وشخصيته،وسنقوم فز

 بعض المفاهيم النفسية الناجمة عن الحرب. 

  ضوء بعض نظريات علم النفس اآلثار النفسية 
 
 للحروب والزمات ف

1 : يتلخص النسق الفكري لنظرية هانز سيىلي من مسلمة ترى أن الضغط متغي  غي  م ستقل،وهو  .نظرية هانز سيىل 

ز الشخص ويضعه عىل أساس استجابته للبيئة ال ضاغطة،وان هناك استجابة أو أنماطا  استجابة لعامل ضاغط يمي 

ي مزعج، ويعتير سيىلي أن أعراض معينة من  
االستجابات يمكن االستدالل منها عىل أن ال شخص يقع تحت تأثي  بيت 

 . (50، ص 1995االستجابة الف سيولوجية لل ضغوط عالمية، وهدفها المحافظة عىل الكيان والحياة )الرشيدي،

:)اإلنذار  وحدد سيىلي ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط، ويرى أن هذه المراحل تمثل مراحل   التكيف العام وهي

اف ز ي الط ور األول وه و اإلنذار بالخطر فإن الضغط يؤدي إىل تنشيط حشد )بالخطر، المقاومة، اإلجهاد أو االستيز
ففز

ي وهو المقاومة فإن الضغط يتطلب استخداما قويا آلليات التوافق مع  
ي الطور الثائز

آليات )ميكانزمات( التوافق، وفز

ي  
اف فيؤدي الضغط إىل إنهاك آليات التوافق التحمل والمكابدة فز ز ي الطور الثالث اإلجهاد أو االستيز

سبيل ذلك، أما فز

أن هذه االستجابات  أجراها س يىلي عىل  ي 
الت  المختلفة  البحوث  له، وتؤكد  المستمر  الزائد  من خالل االستخدام 

ف ألي ضغط،  الجسم  استجابة  نمط  نفس  هي  للضغوط  العام  التوافق  ألزمة  ة  ز بنفس الممي  يستجيب  الجسم 

ي يتع رض له ا الف رد
 .(Seley:1976:34)الطريقة ألي من الضغوط الت 

 لمصطلح القلق، وينظر فرويد   لفرويد.مدرسة التحليل النفس   2
ً
: كان فروي د من أكير علماء النفس استخداما

ز فرويد إىل القلق باعتباره إشارة إنذار بقدوم خطر قادم يمكن أن يهدد الشخصية أو يكدر صف وها عىل األقل، ويمي 

ي 
ز ث الث صور للقلق هي القلق الموضوغي والقلق العصائر والقلق الخلف   .بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

-    : ي هذه الحالة وظيف ة إع داد الف رد لمقابلة هذا القلق الموضوع 
أقرب أنواع القلق إىل السواء، ويكون القلق فز

 .دفاعية إزاءهالخطر بالقضاء عليه أو يتجنبه أو بإتباع أساليب 

-  : ينشأ نتيجة محاولة المكبوتات اإلفالت من الالشعور والنفوذ إىل الوغي ويكون بمثابة إنذار لألنا القلق العصان  

 .لكي يحشد دفاعاته لمنع وصول المكبوتات إىل الوغي 

-    
ي هذا النوع من القلق نتيجة تحذير أو لوم )األنا األعىل( )لألنا( عندما  :القلق الخلقر

ي اإلتيان أئ 
ي الفرد أو يفكر فز

يأئ 

واإلثم   الخزي  مشاعر  ي 
فز القلق  هذا  ويتمثل  األعىل،  األنا  جهاز  يمثلها  ي 

الت  والمعايي   القيم  مع  يتعارض  بسلوك 

از.)المصي،  ز  . ( 15، ص2011والخجل واالشمي 

3 "  .نظرية فرانكل "إرادة المعت 

ي نظريته إرادة المعتز أن معظم مشك  Frankelيرى فرانكل   
ي الحقيقة مشكلة معتز فز

الت اإلنسان المعاض هي فز
أو إحساس بافتقاد الهدف من الحياة وان أساس إرادة المعتز عند فرانكل هو الشعور بالمسئولية أو الخصوصية، 
ض   للمعتز فإنه يفي 

ً
ي الحياة يمثل تحديا

ي الحياة، وطالما أن كل موقف فز
فلكل شخص مهمة خاصة ورسالة معينة فز

اإلنسان ي 
الوجود   فز أساس  هو  بالمسئولية  الشعور  فإن  وهكذا   

ً
مسئوال لكونه  المعتز  سبيل  ي 

فز يناضل  أن 
)فيكتور فرانكل،  ي

 . ( 18، 1998اإلنسائز

ي حياتهم يعانون من الفراغ الوجودي الذي يؤدي بدوره إىل Frankelويرى فرانكل 
أن الذين يشعرون بالالمعتز فز

ي أن الحياة تسي  
ي نظر فرانكل ظاهرة واسعة االنتشار بسبب اإلحباط الوجودي الذي يعتز

، ويمثل الفراغ فز  بال معتز
ز هما:   شقي 

ي وجهه إىل األبد وكان عىل  
غلقت الجنة فز

ُ
ز أ  حي 

ً
يا  برسر

ً
األول: فقدان األمن والطمأنينة منذ أن أصبح اإلنسان كائنا

ي بخيارات. 
 اإلنسان أن يأئ 

ي تطور إنسان العص الحديث وما  
: يتمثل فز ي

ي أدت الثائز
ي االعتماد عىل التقاليد الت 

يصاحبه من تناقض كبي  يتمثل فز

إىل اضطراب سلوكه، فليس هناك من غريزة ترشده إىل ما يجب عليه أن يعمله وبالتاىلي سوف يقع فريسة للمسايرة 

 . ( 40، 1982واالمتثال )فيكتور فرانكل، 

: Maslow) )ماسلو.نظرية  4   الحاجات المتعلقة بالمن النفس 
 
ى ماسلو أن اإلنسان يولد ومعه حاجات ير ف

 قد يكون إلحداها أو بع ضها الس يادة عىل س لوك الفرد، وهذه 
ً
ي كل ما يقوم به ويفعل ه، ولك ن أحيانا

خمس تؤثر فز

 :الحاجات كم ا رتبه ا ماسلو هي 

واإلنسان بحاجة الحاجة إىل أن يحافظ اإلنسان عىل حياته، وأن يكون حيا،    :الحاجات العضوية أو الفسيولوجية

وج وأن يرى ويسمع ويشعر.  ز  إىل أن يت نفس ويأكل وينام ويي 

: لكل إنسان إحساس إىل أن يكون آمنا ومطمئنا من المخاطر  الحاجة إىل أن يشعر اإلنسان بالمن والطمأنينة

 واآلالم ومن تقلب الحاضز وما يكتنف المستقبل من غموض وما يخبئه من مفاجآت ومن الصعب تحقق هذه 

المجتمع ات  اتفق ت  ول ذلك  باألمن  اإلحساس  معقولية  من  درجة  إىل  هناك حاجة  ولكن  بدرج ة كاملة،  الحاج ة 

 بأن شدة اإلحساس 
ً
ز صخي وضمان اجتماغي وما إىل ذلك علما ز وأنظمة ورجال أمن وتأمي  ية عىل وجود قواني  البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي إشباع هذه الحاجة األمنية يتفاوت من مجتمع آلخر ك
الطويل، (ما يتفاوت بتغاير معطيات الزمان والمكانبالرغبة فز

 (. 33، ص 1999

  جماعة
 
ي جماعات منذ القدم وتنامت حاجته لالنضمام    :الحاجة إىل أن يشعر اإلنسان أنه عضو ف

عاش اإلنسان فز

ة، وعضو ف ي ح زب أو  ي قبيلة أو عشي 
ي عائلة، وعضو فز

إىل الجماعة عير عنها ف ي أشكال متنوعة، فاإلنسان عضو فز

ز األف راد وطبيعتها ومدى  ي جماعة دينية، غي  أن شبكة العالقات بي 
ي عبادته هو عضو فز

تجمع سياسي وحت  فز

رتباطها تتفاوت بتفاوت األفراد والجماعات، فالعالقات المبنية والقائم ة عل ى المحبة والصداقة والمودة أصبحت  ا

ي هذه األيام لما للمس توى االقتص ادي والمص الح الشخصية من أثر عليها
،.نادرة فز ز  ( 112، ص1992)السعافي 

ي أن يوليها  ولكن تبف  هذه الحاجة أساسية ويبف  العمل عىل تعميقها وتف
عيلها مطلبا الزما، وعىل ك ل طالب يمتز

ات النفسية الناجمة عن الحرب وكيفية التعامل والتكيف  اهتمامه لما لها من مردود مهم عىل التخفيف من التأثي 

 معها. 

ام قد   إن التعامل مع هذه الحاجة يحتاج إىل نوع من الشفافية، إذ   :الحاجة إىل أن يشعر اإلنسان بالقيمة واالحير

ي حاالتها المرضية إىل نوع من التعاىلي وزيادة تقدير الذات، أو يسىم بالغرور وتصغي  الخد 
تتحول هذه الحاجة فز

ي الوقت الذي يتم الحرص فيه 
ي األرض مرحا، وهنالك الحاجة ألن ينظر اإلنسان بإيجابية نحو ذاته فز

ي فز
والمسر

ي يرى فيها نفسه، وعليه يالحظ أن اإلنسان عل ى أن ينظر اآلخرون لهذا اإلنسان بمستوى مواز من ا
إليجابية الت 

 يبذل الكثي  من الجهد والمال للحصول عىل قبول اآلخرين. 

ز ه م   :الحاجة إىل تحقيق الذات إن اإلنسان بشكل عام يميل إىل ممارسة ما يحب وإىل حب ما يمارس مع أن قليل ي 

القادرين عىل أن يعيشوا هذه الحاجة عىل الرغم من أهميتها وذلك لتأثي  هذه الحاجة، كما يرى ماسلو، بمتطلبات 

ورية األخرى، لكن يبف  له ذه الحاج ة أثره ا الشعو  ي استجابة  تحقيق اإلنسان لحاجاته الصز
ري وأحيانا الالشعوري فز

ويتضح مفهوم الحاجات باعتبارها حالة من الحرمان تحفز السلوك  . (. 33،ص1999الشخص وسلوكه. )الطويل، 

 إىل اإلنجاز، وهي حالة من عدم االتزان وعدم الرضا. 

 الدراسات السابقة: 

: الدراسات السابقة باللغة العربية: 
ً
 أوال

  أجراها 
بويةآلثار ا: إىل معرفة  (83، ص1989)حجازي،  هدفت الدراسة التر ي للحرب  النفسية واالجتماعية والي 

عىل الناشئة فز

ي الموقف من  لبنان
ز المشكلة بوضوح فز ، حيث تير ي مستوى التحصيل الدراسي

وقد توصلت إىل أن الحرب تؤثر فز

ي االنتباه، و 
ي أداء الواجبات المدرسية، تشتت فز

ي فز
اىحز ، وصعوبات التعليم: من حيث الي  ز كي 

العجز عن الي 

ي الشعور بالمسؤولية، التهرب من 
ة الغياب، تراىحز : كير االستيعاب، وعدم االنضباط وأبرز مشاكل االنضباط هي

 انجاز الواجبات البيتية واإلنشداد نحو النشاطات المليشاوية. 

والسلوكية لحرب  : لحماية الطفولة دراسة هدفت إىل معرفة اآلثار النفسية (2008وقد أجرت منظمة )سياج، 

ي اليمن،  وتكّون مجتمع الدراسة من أطفال ذوي الفئة العمرية 
( سنة من كال  15-7) صعده عىل األطفال فز

ز وتم اختيار عينة الدراسة المكونة من )  إىل  بطريقة عشوائية. وقد توصلت الدراسة ( طفل وطفلة1100الجنسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ار النفسية والسلوكية  ي صعده يعانون من الخوف الشديد بسبب الحرب، وإن حجم األضز
أن معظم األطفال فز

ة.  ات خطي   لدى أطفال صعده مرتفعة للغاية وبمؤسر

ي تناول فيها اآلثار النفسية واالجتماعية الواقعة عىل طالب وطالبات   (: 2009)الصادق، دراسة أما 
الت 

ز من مناطق حروب أهلية، وتم اختيار طالب وطالبات دارفور نموذجا، فقد  الجامعات السودانية القادمي 

ي للحرب عىل مستوى التحصيل   توصلت إىل أن غالبية الطالب ينتابهم الحزن والخوف  كما أن هناك تأثي  سلتر

 الدراسي لطالب وطالبات دارفور بالجامعات السودانية. 

  
 
  أجراها )الجهاز المر وف

ي تناولت األوضاع النفسية للعائالت العراقية  (  2010كزي لالحصاء، الدراسة التر
: والت 

ي العراق عىل  
فسية واآلثار النفسية للحرب فز

ّ
ي سورية،  وقد توصلت نتائج المسح لناحية الّصحة الن

الموجودين فز

: أن)  ي سوريا كانت عىل النحو التاىلي
ز فز شعور باليأس من %( ينتابهم 52%( ينتابهم شعور بالحزن، ) 60العراقيي 

، و ) 47المستقبل، ) 
ً
%( يشعرون 43%( يشعرون بالوحدة، ) 46%( يعانون من صعوبة النوم أو البقاء نائما

 بالتوتر. 

التعرف عىل الضغوط النفسية الناجمة عن الحرب عىل غزة لدى طلبة جامعة   ( : 2015وهدفت دراسة )فايز، 

الحرب شلت تفكي  جميع الطلبة، وأثرت عىل نفسيتهم، األزهر بغزة،  وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن: 

ي 
وأضعفت همتهم وطموحاتهم، كما أضعفت قيمة الحياة لديهم، مما انعكس ذلك عىل مثابرتهم واجتهاداتهم فز

 .  الدراسة وتحصيلهم الدراسي

ي سعت إىل التعرف عىل اآلثار األكاديمية  ( 2016دراسة )لطيف، أما 
: فقد استهدفت المرحلة اإلعدادية والت 

ي مدينة بغداد وقد توصلت اىل 
والنفسية واالجتماعية لإلرهاب من وجهة نظر طلبة المرحلة اإلعدادية فز

عف مجموعة من اآلثار عىل التحصيل الدراسي وقد رتبت هذه اآلثار حسب أولويتها وأهميتها من حيث ض

اث والالمباالة تجاه مستقبلهم   ، وشعورهم بالضياع وعدم االكي  دافعية الطلبة، وضعف طموحهم العلىمي

، وشعورهم باإلحباط والتشاؤم والخوف والقلق والنظرة السلبية للمستقبل .   الدراسي

: الدراسات اإلجنبية : 
ً
 ثانيا

الضطرابات النفسية للحرب عىل :إىل معرفة مستوى ا (.(Danes. 2000هدف البحث الذي أجراه دانس 

ي ساييفو، وكانت عينة 
ة ما بعد الحرب فز ز ومستوى التحصيل الدراسي خالل الحرب وفي  األطفال  والمراهقي 

ز )  ز  400البحث  تتألف من األطفال والمراهقي  اوح أعمارهم مابي 
( من الذكور واإلناث عىل حد سواء والذين تي 

ز ) (، والذين كانت لديهم اضطرابا5-18)  ة ما بي 
ي  الفي 

ي 1999-1992ت نفسية أثناء الحرب فز
ز فز (  والمسجلي 

إحدى العيادات النفسية، وقد أظهرت نتائج البحث زيادة االضطرابات النفسية لدى العينة المختارة بدرجة 

ة عما كانت عليه أثناء الحرب، واضطرابات جسدية مثل الصداع وضيق التنفس، وضعف عام وانخفاض  كبي 

ي 
ي االنجاز. كبي  فز

، التشتت، انخفاض فز ز كي 
، ضعف الي    مستوى التحصيل الدراسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

االجتماعية  -: بدراسة هدفت إىل تقييم االضطرابات النفسية (Jacob,   &Ali  2014وقام كال من عىل  وجاكوب) 

ي النجف. وشملت عينة البحث ) 
ز فز ي مخيم الالجئي 

اختيارهم بطريقة عشوائية  ، تم ( مهاجر100للمهاجرين فز

ة مام ي الفي 
ي محافظة النجف فز

ز فز ي مخيمات الالجئي 
ز  من يقيمون فز ي كان  2008- 2006) بي 

( نتيجة الظروف الت 

أهداف الدراس ة صمم الباحثان استبانة من ثالث ة مح اور رئيسة والمتكون ة م ن   يمر بها العراق،. ولغرض تحقيق 

الدراسة  الجوانب االجتماعية، وقد أشارت نتائج الديمواغرافية للمهاجرين، واالضطرابات النفسية، و  المواصفات

، إضافة  إىل وجود اضطرابات نفسية شديدة عند المهاجرين مع ضعف الجانب إىل وجود ارتباط  االجتماغي

ز الجوانب النفسية والجوانب االجتماعية. كذلك وجود ارتباط ز الجوانب النفسية مع  معنوي عاىلي بي  معنوي بي 

 المواصفات الديموغرافية. 

ز  ( :  (Soler, 2015 وهدف البحث الذي أجراه سوالر التحصيل الدراسي والحرب األهلية من  لفهم العالقة بي 

ي نظام 
ز فز ي كولومبيا، من الطلبة المسجلي 

ي مناطق الصاع فز
ز فز ز والغي  مقيمي  ز عىل الطالب المقيمي  كي 

خالل الي 

ي التعليم الرسىمي من خالل قاعدة بيانات درجات الطالب 
ي الرياضيات واللغة فز

ي مادئ 
الذين حصلوا عليها فز

المدارس األساسية والثانوية الحكومية ومن مناطق مختلفة، باستخدام العينة العنقودية للعام الدراسي  

ز الصاع األهىلي والتحصيل الدراسي بالنسبة للطلبة 2002/ 2001 ، وقد توصل الباحث إىل وجود عالقة سلبية بي 

. داخل مناطق الصاع
ً
ز خارج مناطق الصاع الذين كان تحصيلهم الدراسي أقل تأثرا  ، بعكس الطلبة الدارسي 

بدراسة هدفت إىل معرفة آثار الحرب عىل الطلبة  :  (KARA, &ULUM, 2016) كما قام كال من كارا وأولوم

كية، ومعرفة آثار الحرب عىل النجاح ي المدارس الي 
ز فز ز السوريي  ز من أبناء الالجئي  األكاديىمي لديهم   السوريي 

ي المقارن، وقد 
إناث(   85ذكور، 125طالبا وطالبة)  205تكونت عينة الدراسة من واستخدما المنهج الوصفز

ي مدرسة 
كية من خالل تحليل درجات الطالب  23يدرسون فز ي كانت نيسان االبتدائية بمدينة أضنة الي 

الت 

ي سوريا،
شبه منظمة شكلها الباحثان للطالب باللغة العربية بينما تم توظيف مقابلة  مسجلة قبل وبعد الحرب فز

  22عىل طبقت عىل  
ً
توصل الباحثان أن الحرب قد ، وقد لتوضيح وجهات نظر هم حول الحربطالبا سوريا

 من العينة المختارة يعانون من االكتئاب، وأن الحرب قد أدت إىل 
ً
ز وأن بعضا  عىل الطلبة السوريي 

ً
أثرت سلبا

 كاديىمي لديهم.. انخفاض النجاح األ 

 :  التعقيب العام عىل  الدراسات السابقة 

ز   ي تناولت اآلثار النفسية للحرب واألزمات نجد أن هناك عددا من الباحثي 
 بالنظر اىل األدبيات والدراسات الت 

تناولوا تلك اآلثار من خالل العديد من الجوانب ولدى بيئات متنوعة وعينات مختلفة,  وقد تباينت تلك  
ات مثل دراسة الدراسا ي أهدافها، فمنها ما هدف إىلي معرفة اآلثار النفسية للحروب  وعالقتها ببعض المتغي 

ت فز
وهناك دراسات هدفت إىل   ( 2008دراسة منظمة )سياج، (.و2014(، ودراسة )سوالر، 2014)عىلي وجاكوب، 

ز اآلثار النفسية للحرب وعالقتها بالتحصيل الدراسي مثل  ( ودراسة 1989دراسة )حجازي، معرفة العالقة  بي 
 (. 2016( ودراسة )لطيف، 2015( ودراسة )فايز،2009)الصادق، 

ي تناولتها الدراسات السابقة، حيث أجرت بعض هذه الدراس ات عل ي طلب ة
الجامعة مثل     تباينت العينات الت 

مرحلة األساسية مثل بعضها عىل طلبة ال (كم ا أجري ت2015( ودراسة )فايز، 2009دراسة دراسة )الصادق، 

ز دراسات2016( ودراسة)كارا وأولوم، 2000( ودراسة )دانس، 1989دراسة )حجازي،  ي حي 
أجريت عىل   ( فز

ي الدراسة الحالية فسيقوم الباحث بتطبيق دراسته عىل   2016المرحلة اإلعدادية مثل دراسة )لطيف، 
(، أما فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، دكتوراة(  ها عن الدراسات السابقة. واستفاد الباحث من الدراسات  وهو ما ي ،طلبة الدراسات العليا )ماجستي  ز مي 

ي صياغة أسئلة الدراس ة، وصياغة الفروض واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لها، كما استفاد 
السابقة فز

ي إث راء اإلط ار النظري الخ اص الباحث من
ي تناولتها هذه الدراسات فز

سة بالدرا المعلومات والمفاهيم النظرية الت 

 الحالية. 

  أشارت نتائج الدراسات السابقة الخاصة  بالحروب واألزمات وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي إل ى أن 

ي أجريت عليها الدراسات، وعىل مستوي تحصيلهم الدراسي 
 عىل  نفسيات العينات الت 

ً
 الحرب تؤثر سلبا

ي التحليىلي و 
 ههو ما سوف يستخدمه الباحث ف ي ه ذ  استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفز

 ة  الدراس

ي المعالجات اإلحصائية مع الدراسة الحالية من حيث أنها استخدمت 
  تتفق معظم الدراسات السابقة فز

المتوسطات الح سابية، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية، واختبار)ت(، واختبار تحليل التب اين األح ادي 

ي ومعامل ا
سون. والثن ائ   رتباط بي 

ي قامت  منهج الدراسة: 
اتساقا مع موضوع الدراسة ونوعها وتحقيقا ألهدافها، والتأكد من صدق الفروض الت 

 م ع طبيع ة الدراس ة الحالي ة حي ث يعتم د عل ى جم ع عليها الدراسة، تم اعتماد ال
ً
، الذي يعد مناس با ي

منهج الوصفز

ز م دلوالتها والوص ول إل ى االس تنتاجات الت ي تس هم ف ي فه م الواق ع البيانات وتبويبه ا، وتحليله ا  وال ربط ب ي 

 وتط ويره. 

ي مجتمع الدراسة:  ي برنامخر
ز بالجامعات المغربية فز ز الدارسي  يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة اليمنيي 

طالبا وطالبة مقيدين بسلك دكتوراه ( 270طالبا وطالبة،منهم )  320الماجستي  والدكتوراه والبالغ عددهم 

) 50إناث( و ) 20ذكور،  250)  إناث( للفصل الدراسي  10ذكور،  40( طالبا وطالبة مقيدين بسلك الماجستي 

 (. 2020-2019األول للعام الدراسي ) 

 ( مجتمع الدراسة وفقا للجنس والمستوى الدراس  1جدول رقم )

 % المجموع  % إناث  % ذكور   م

 84 270 3 20 87 250 الدكتوراه  1

 16 50 6 10 13 40 الماجستي   2

 100 320 9 30 19 290 المجموع  

 ( الجدول  من  ) 1نالحظ  منهم  الذكور  من  الدراسة  مجتمع  غالبية  أن  بمعدل 250(  الدكتوراه  مرحلة  ي 
فز طالبا   )

و) 78%)   ،)40 ( بمعدل  الماجستي   مرحلة  ي 
فز أي  13%(  الذكور) (،  الطلبة  إجماىلي عدد  وبمعدل 290أن  ( طالبا 

ز يبلغ عدد اإلناث ) 91%)  ي حي 
ي مرحلة الدكتوراه بمعدل ) 20( طالبة، منهن) 30(، فز

( طالبات 10(، و) %6( طالبة فز
ي مرحلة الماجستي  بمعدل ) 

ز ووجدوا %3فز وجات من الطلبة المبتعثي  ز
( وغالبية اإلناث من مجتمع الدراسة مي 

ي الفرصة مواتي
ي مجتمع الدراسة إىل الثقافة السائدة فز

ة إلكمال دراستهم، حيث تعود نسبة اإلناث الضئيلة جدا فز
ي بعدم ابتعاث اإلناث إىل خارج الوطن دون محرم. 

 المجتمع اليمتز

الدراسة بنسبةعينة  الدراسة  عينة  اختي   بلغت) 33%(:   حيث  الدراسة  مجتمع  من  وطالبة، 107(  طالبا   )

(  98( استمارة، وقد تم استعادة ) 107العشوائية البسيطة، وعىل هذا األساس تم توزي    ع عدد )   باستخدام الطريقة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي إجابات بعض 9منها، وبعد المراجعة والتدقيق تم إلغاء ) 
( استمارات بسبب أن البعض منها يوجد به تناقض فز

االستمارات عدد  تكون  وبالتاىلي  عباراتها،  مكتملة  غي   اآلخر  والبعض   ، ز للتحليل    المستجوبي  الصالحة 

: 89(استمارة،وب  هذا تكونت عينة الدراسة من ) 89)  ي
 ( طالبا وطالبة كما يوضحها الجدول اآلئ 

 ( أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمستوى التعليم  2جدول رقم )

 المستوى العدد  %
 الدراس  

 الجنس  العدد  % م

 ذكور  74 83 1 الدكتوراه  67 75

 إناث  15 17 2 الماجستي   22 25

 المجموع  89 100.00  المجموع  89 100

(، %83( طالبا وبمعدل ) 74( فيما يتعلق بتوزي    ع عينة الدراسة وفقا للجنس أن عدد الذكور )2نالحظ من الجدول ) 
للمستوى التعليىمي فقد بلغ (، وفيما يتعلق بتوزي    ع العينة وفقا  %17( طالبة بمعدل) 15أما اإلناث فبلغ عددهن) 

(، أما مرحلة الماجستي  فقد بلغ  %75( طالبا وطالبة من عينة الدراسة وبمعدل ) 67عدد طالب مرحلة الدكتوراه ) 
 ( %25( طالبا وطالبة وبمعدل )22عدد أفراد عينة الدراسة ) 

 ( عينة الدراسة وفقا لإلقليم 3جدول رقم )

 % العدد  اإلقليم  الرقم 

موت  1  4.5 4 حصز

 9.0 8 عدن  2

 37.1 33 الجند  3

 3.4 3 سبأ  4

 29.2 26 آزال 5

 16.9 15 تهامة  6

 100 89 المجموع  

( طالبا وطالبة وبمعدل  33( أن معظم أفراد العينة ينتمون إىل إقليم الجند والبالغ عددهم ) 3نالحظ من الجدول) 
ي  37%)  

ي أن غالبية أفراد %29( طالبا وطالبة وبمعدل) 26المرتبة الثانية إقليم آزال بعدد) (، يليه فز
(، وهذا يعتز

ي ظل حكومة األمر الواقع. 
 العينة يقيمون فز

 عينة الدراسة وفقا للعمر ( 4جدول رقم )

 % العدد  الفئة  الرقم 

1 20- 29 6 6.7 
2 30- 39 53 59.6 

3 40- 49 29 32.6 
 1.1 1 فما فوق- 50 4

 100.0 89 المجموع  



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  البحث ال –  ولال  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
ين الول  – 15                                                       (  -  78 46  ص )  ثان  م2022 –  تشر

 

59 

  اليمن عىل الطلبة اليمنيير  بالجامعات المغربية                                          المحذوري  و  المساعد  و  جمال الدين          
 
ات النفسية للحرب ف  التأثير

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز )  4نالحظ من الجدول )  اوح أعمارهم ما بي 
ز بالجامعات المغربية تي  ز الدارسي  -30( أن معظم الطالب اليمنيي 

وعددهم (  49-40( من العينة المختارة، تليها الفئة العمرية ) %60( طالبا وطالبة وبمعدل ) 53( والبالغ عددهم ) 39
ز ) %37( وبمعدل ) 29)  اوح أعمارهم مابي 

 (. %92( عاما، وبمعدل ) 50-30( أي أن غالبية الطالب تي 

(  2016بعد االطالع عىل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، منها دراسة )األسود،    أدوات الدراسة: 

ات النفسية للحرب2016و )لطيف،  لعدم تمكننا من 68من )   (، قمنا بإعداد مقياس لقياس التأثي 
ً
( عبارة، نظرا

ي الدراسات السابقة 
الحصول عىل مقاييس مقننة عىلي بيئة الدراسة، باإلضافة إىل عدم مالئمة بعض العبارات فز

يحة المعنية بالدراسة.   لخصوصية الرسر

 ـ  وصف المقياس: 1
ز ( عبارة، وبعد تحكيم  83قمنا بصياغة عبارات المقياس بصورتها األولية من )  المقياس من قبل لجنة من المحكمي 

بية وعلم النفس، تم األخذ بمالحظاتهم وحذف )  ي ميدان الي 
ز فز ( عبارة، وتعديل أخرى، وأصبح 14المتخصصي 

( عبارة، وهي موزعة عىل أربعة أبعاد، البعد األول: الحالة النفسية، ويتضمن مشاعر عدم 68المقياس يتكون من ) 
، الحزن، ال يأس، األس، األلم، اإلحباط، السعادة، التكيف مع المواقف، تحمل الظروف، الضيق  االستقرار النفسي

العبارات من) -من الحصار واألمراض النفس النظرة للحياة ويتضمن 18-1جسمية ويتكون من   : ي
الثائز (،  والبعد 
ز و  -19يتكون من العبارات ) الشعور بالعجز، وعدم االنتماء،االستمتاع بالحياة،والالهدف، العالقة بالزمالء اليمنيي 

(،  والبعد الثالث:العالقة بالمستقبل ويتضمن النظرة السلبية للمستقبل، التفاؤل،والتشاؤم، الخوف والقلق  35
(، والبعد الرابع: التحصيل الدراسي ويتضمن 46  -36عىل األهل واألصدقاء،العودة للوطن ويتكون من العبارات ) 

ي النفس،
ز التتبع والمواكبة ويتكون من العبارات )   الدافعية، الطموح، الثقة فز كي 

 (. 68-  47الرغبة والعزيمة، وقلة الي 

ز لإلجابة عىل عباراته بحسب درجات الموافقة عىل مقياس خماسي التدّرج  وقد تم عرض المقياس عىل المبحوثي 
 )موافق بشدة، موافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. 

  اليمن 5جدول رقم )
 
ات النفسية للحرب ف  ( عبارات مقياس التأثير

 عدد العبارات  البعاد  م
 18 الحالة النفسية  1

 17 النظرة للحياة  2

 11 العالقة بالمستقبل  3
 22 التحصيل الدراسي  4

 68 المجموع  
استخدامنا مقياس ليكرت الخماسي لمعرفة مستوى ( عبارة، وقد  68يحتوي المقياس عىل )ـ تصحيح المقياس:  2

اوح درجات هذه المقياس من )  ز بالجامعات المغربية، وتي  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
  68×1درجة تأثي  الحرب فز

ي خمس مستويات )موافق بشدة، موافق، محايد، ال 340=    68×  5( درجة، وحت  ) 68=  
( درجة، وتقع اإلجابة فز

ز )خمس درجاتأوافق، ال أوافق ب اوح الدرجة لكل عبارة مابي 
درجة واحدة( بمعتز إذا كانت اإلجابة: -شدة( وتي 

( فيما يتعلق بالعبارات الموجبة حيث القيمة 1، ال أوافق بشدة  2، ال أوافق 3، محايد  4، موافق  5)موافق بشدة  
، أما العبارات السالبة فيبلغ عددها  ( عبارة50( تمثل أدئز درجة، والبالغ عددها ) 1( تمثل أعىل درجة، والقيمة ) 5) 
، 67،  62،  61،  54،  50،  46،  39،43،  35،  33،  29،  24،  22،  18،  17،  10،  8( عبارة والمؤلفة من األرقام )18) 

(، ولتحقيق ذلك قمنا باستخدام معادلة القطع، وحددنا خمس 5،  4،  3،  2،  1( فتأخذ عكس القيم السابقة ) 68
: مستويات لدرجات تأثي  الحرب   ي

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

. ( 6جدول رقم )  
 مستويات درجة التأثير وحدودها وتقديرها اللفظ 

 درجة التأثير  الحد العىل للمستوى  الحد الدن  للمستوى  المستويات 
 ضعيفة جدا  1.80 1 المستوى األول

ي 
 ضعيفة  2.60 1.81 المستوى الثائز

 متوسطة  3.40 2.61 الثالثالمستوى 

ة  4.20 3.41 المستوى الرابع   كبي 
المستوى 
 الخامس 

ة جدا  5 4.21  كبي 

ية للمقياس: 3  ـ الخصائص السيكومير
ي بصدق أداة الدراسة، أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وتم التأكد من صدق األداة من صدق المقياس:  

ونعتز
 : ي
 خالل اآلئ 

ز الصدق من وجهة نظر المحكمير  )صدق المحتوى/ الصدق الظاهري(:   عرض المقياس عىل عدد من المحكمي 
بية، من أجل التأكد   ي علم النفس والي 

ز فز ز من المتخصصي  ة واالختصاص، من أساتذة جامعيي  من أصحاب الخير
ومدى صالحية ومناسبة العبارات   من سالمة ووضوح الصياغة اللغوية للمقياس، وانتماء العبارات ألبعاد المقياس،

ز عىل   ، وقد كانت نس  بة موافقة المحكمي  ز للتطبيق، وبذلك تم التأكد من صدق المقياس من وجهة نظر المحكمي 
ي ذلك صالحية المقياس للتطبيق. %84عبارات المقياس ال تقل عن ) 

 ( بما يعتز

  :)  
)البنان  ويقصد بصدق باالتساق الداخىلي مدى اتساق كل عبارة من عبارات المقياس مع  صدق االتساق الداخىل 

 ( من  مكونة  استطالعية  عينة  المقياس عىل  بتطبيق  قمنا  العبارة، حيث  إليه هذه  تنتىمي  الذي   35البعد 
ً
طالبا  )

ز كل بعد والدرجة  وطالبة، وتم حساب االتساق الداخىلي للمقياس من خالل حساب معامال  سون بي  ت االرتباط لبي 
ي لمعامالت االرتباط ) 

نامج اإلحصائ   . SPSS)الكلية للمقياس نفسه، وذلك باستخدام الير

 صدق االتساق الداخىل  بير  كل عبارة والبعد الذي تنتم  إليه. ( 7جدول رقم )
 عبارات
 الحالة
 النفسية 

معامل  
 رتباط اال

 عبارات 
 النظرة 
 للحياة 

معامل  
 االرتباط 

 عبارات 
العالقة  
 بالمستقبل 

معامل  
 االرتباط 

 عبارات 
التحصيل  
 الدراس  

معامل  
 االرتباط 

1 0.333 19 0.485 36 0.658 47 0.538 

2 0.221 20 0.521 37 0.329 48 0.421 

3 0.301 21 0.452 38 0.457 49 0.464 

4 0.488 22 0.476 39 0.535 50 0.389 

5 0.379 23 0.451 40 0.602 51 0.511 

6 0.463 24 0.388 41 0.481 52 0.431 

7 0.409 25 0.533 42 0.488 53 0.406 

8 0.381 26 0.455 43 0.671 54 0.488 

9 0.350 27 0.465 44 0.322 55 0.613 

10 0.515 28 0.543 45 0.405 56 0.329 

11 0.578 29 0.344 46 0.515 57 0.299 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

12 0.439 30 0.625   58 0.287 

13 0.375 31 0.423   59 0.541 

14 0.477 32 0.399   60 0.400 

15 0.409 33 0.431   61 0.631 

16 0.528 34 0.273   62 0.439 

17 0.380 35 0.244   63 0.375 

18 0.539     64 0.477 

      65 0.409 

      66 0.528 

      67 0.380 

      68 0.416 

ز أن معامالت االرتباط  7يوضح الجدول )  ز عبارة كل بعد والبعد الذي تنتىمي إليه، الذي يبي  ( معامل االرتباط بي 
من)  أقل  معنوية  داللة  مستوى  عند  إحصائيا  يتمتع  α=0.5دالة  للحرب  النفسية  ات  التأثي  مقياس  فإن  (،وعليه 

 بدرجة عالية من الصدق. 

 ( معامل االرتباط بير  عبارات كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس 8رقم )جدول 
القيمة االحتمالية   االرتباط  معامل البعاد  م

sig 
 مستوى الداللة 

 دال إحصائيا  0.000 **0.757 الحالة النفسية  1

 دال إحصائيا  0.000 **0.863 النظرة للحياة  2

 دال إحصائيا  0.000 **0.744 العالقة بالمستقبل  3
 دال إحصائيا  0.000 **0.903 التحصيل الدراسي  4

  ( أن معامالت   8ويوضح الجدول  ز  يبي  الكلية للمقياس، والذي  ز عبارات كل بعد والدرجة  ( معامل االرتباط بي 
 ( من  أقل  معنوية  داللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  من (  α=0.5االرتباط  عالية  بدرجة  المقياس  يتمتع  ولذلك 

 الصدق. 

أداة الدراسة، أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا لو طبقت مرة أخرى عىل نفس  ثبات الداة:   -ب ي بثبات 
ونعتز

ي هذه الدراسة تم التأكد من ثبات المقياس من خالل تطبيقه عىل 
، وفز المجموعة من األفراد، أي أن النتائج ال تتغي 

ي يوضح 35الستطالعية البالغ عددها ) العينة ا
(طالبا وطالبة وذلك باستخدام معامل الفاكرونباخ والجدول اآلئ 

 ذلك. 

 ( معامل الفاكرونباخ لبعاد المقياس والمقياس ككل 9جدول رقم )
 معامل الفاكرنباخ  البعد  م

 0.66 الحالة النفسية  1

 0.86 النظرة للحياة  2

 0.72 العالقة بالمستقبل  3

 0.91 التحصيل الدراس   4

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

(، وهذا يخول لنا  0.94( أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات إذ بلغ معامل الثبات ) 8يتضح من الجدول ) 
ي هذه الدراسة )ينظر الملحق(. 

 استخدامه فز

:   : الساليب اإلحصائية المستخدمة  تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية وهي

 التكرارات والنسب المئوية لمعرفة عدد أفراد العينة المختارة ونسبهم المئوية لكل إقليم. 

ات النفسية الناجمة عن الحرب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   لمعرفة درجة التأثي 

 الثبات للمقياس . معامل الفاكرونباخ لمعرفة درجة 

ات  التأثي  ز  بي  والعالقة  للمقياس،  الكلية  والدرجة  األبعاد  ز  بي  االرتباط  معامالت  إليجاد  سون  بي  ارتباط  معامل 
 .  النفسية للحرب والتحصيل الدراسي

ي اليمن. 
ز طبقا الماكن إقامتهم فز  تحليل التباين أحادي االتجاه تم استخدامه لمعرفة اختالف استجابات المبحوثي 

 مناقشة وتفسير النتائج : 

 .عرض وقراءة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرغي األول المقابل للفرضية الفرعية األوىل للدراسة. 1

ز بالجامعات المغربية من حيث )حالتهم السؤال الفرع  الول:   ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
"ما درجة تأثي  الحرب فز

ها عليهم تبعا ألماكن إقامتهم باليمن؟" النفسية، نظرتهم   ي تأثي 
 للحياة،عالقتهم بالمستقبل( وهل يوجد اختالف فز

ز بالجامعات المغربية  "الفرضية الوىل:   ة عىل الطلبة اليمنيي  ي اليمن تؤثر بدرجة كبي 
ض أن الحرب الجارية فز نفي 

ها عليهم تبعا ألماكن  من حيث )حالتهم النفسية، نظرتهم للحياة، عالقتهم بالمستقبل(، وال   ي تأثي 
يوجد اختالف فز

 إقامتهم باليمن". 

للتأكد من صحة الشق األول من الفرضية الفرعية األوىل ( عرض نتائج الشق الول من السؤال الفرع  الول :  1

ي يوضح ذلك
(  10:     جدول رقم )قمنا باستخدام المتوسطات الحسابية،واالنحرافات المعيارية. والجدول اآلئ 

ات النفسية   المتوسط الحسان   واالنحراف المعياري لدرجة أبعاد التأثير

االنحراف  المتوسط  العبارات  م

 المعياري 

درجة 

 التأثير 

ة حدا  58584. 4.6517 أشعر بالضيق من شدة الحصار المفروض عىل اليمن.  1  كبي 

والدماء عير وسائل  أشعر بالحزن من رؤية األشالء  2

 اإلعالم. 

ة حدا  28764. 4.9101  كبي 

3  . ي
ي المادية غي  كافية لتلبية احتياجائ 

ة  98274. 4.0112 ظروفز  كبي 

ة حدا  51061. 4.7865 أشعر باأللم من انتشار األمراض واألوبئة الفتاكة.  4  كبي 

ة حدا  78351. 4.5506 أشعر بخيبة أمل من ساسة بلدي.  5  كبي 

ة حدا  40553. 4.8315 أشعر باألس من رؤية مشاهد الدمار والخراب.  6  كبي 

ي أخبار لضحايا  7
أصاب باإلنهاك الجسدي عندما تصلتز

 جدد. 

ة حدا  89131. 4.4382  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ضعيفة  1.07780 2.5169 أصبحت لدي القدرة عىل تحمل ضغوط الحياة.  8

ي من قبل  9
 متوسطة  1.44900 2.6292 اآلخرين. أشعر بنظرة متدنية لجنسيت 

ي  10
ي من ضعف الشهية للطعام بسبب الحرب فز

أعائز

 اليمن. 

 ضعيفة  1.09763 2.5506

 ضعيفة  97844. 2.5056 رغم ظروف الحرب أتقبل المواقف وأتكيف معها.  11

 متوسطة  1.17841 2.6517 أشعر باالنفعال ألتفه األسباب.  12

 ضعيفة  96504. 2.0225 الحياة . أشعر باليأس من  13

ي النوم.  14
 ضعيفة  97439. 2.3258 أجد صعوبة فز

 متوسطة  1.23585 2.7079 أشعر بقلة السعادة.  15

 متوسطة  1.16720 3.6629 أشعر بقلة االستقرار النفسي جراء الحرب.  16

17 

 7 

 متوسطة  1.20626 3.2360 رغم ظروف الحرب أستمتع بنوم هادئ ومري    ح. 

رغم ظروف الحرب لم يطرأ أي تغيي  عىل مجريات   18

 . ي
 حيائ 

 متوسطة  1.08735 3.7640

19   . ي
 متوسطة  1.21069 2.9888 أشعر بالعجز عن تحقيق أهدافز

 متوسطة  1.15621 2.8764 بأن الحياة أصبحت مملة ورتيبة. أشعر  20

ي شخص أخر غي  الذي أعرفه.  21
 بأئز
ً
 ضعيفة  1.10586 2.5843 اشعر أحيانا

ي الحياتية   22
 متوسطة  1.12452 2.9101 رغم ظروف الحرب أشعر بالرضز عن ظروفز

ي بال هدف أسغ إىل تحقيقه.   23
 ضعيفة  1.06804 2.1348 أشعر أئز

24  . ي
 متوسطة  1.10782 3.0000 رغم ظروف الحرب من السهل عىلي تحقيق أهدافز

ي اتخاذ القرار.  25
 متوسطة  1.07424 2.6742 أجد صعوبة فز

 ضعيفة  1.03575 2.2921 أعيش فيه بأنه عديم األهمية.  انظر إىل العالم الذي  26

ي الخاصة.  27
ي أمور حيائ 

 ضعيفة  91002. 2.1124 فقدان القدرة عىل التحكم فز

ء مفيد.  28 ي
 ضعيفة  95867. 2.1124 أشعر بالعجز عن فعل أي سر

 ضعيفة  1.01533 2.0562 وتستحق أن نحياها. رغم الحرب أرى أن الحياة جميلة  29

 متوسطة  1.17841 2.6517 أفضل التغيب عن المناسبات االجتماعية.  30

ي سببتها   31
ات الت  أشعر بالعجز عن التكيف مع التغي 

 الحرب. 

 متوسطة  1.08735 2.7640

ي من ضعف العالقة مع الزمالء.  32
 ضعيفة  98248. 2.2135 أعائز

 متوسطة  1.08252 2.8202 الحرب أشعر دائما بالحيوية والحماس. رغم ظروف  33

ي الحياة.  34
 ضعيفة  1.09356 2.3933 أشعر بقلة القدرة عىل لعب دور مفيد فز

 ضعيفة  98922. 2.5393 أستمتع بحياة اجتماعية سعيدة.  35
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 متوسطة  1.12996 2.7978 أصبحت محبط من المستقبل.  36

ي المستقبل. أخسر من فقدان مصدر  37
 متوسطة  1.30402 3.1236 الدخل فز

 ضعيفة  1.13930 2.4831 أنظر إىل المستقبل بتشاؤم.  38

 ضعيفة  1.03378 2.2360 أتطلع إىل مستقبىلي بجدية وتفاؤل.  39

ي إىل األسوأ.  40
 متوسطة  1.26707 2.9101 أخسر أن تتغي  حيائ 

 متوسطة  1.05408 3.4270 مجهوال. يبدو ىلي المستقبل  41

ي اليمن.  42
ة  85145. 4.1573 الخوف من استمرار العمليات العسكرية فز  كبي 

ق مهما طالت الحرب 43  ضعيفة  1.10794 2.5506 أرى أن المستقبل واعد ومرسر

ي  44
الخوف من إمكانية حدوث مكروه ألفراد أسئ 

 . ي
 وأصدقائ 

ة  95226. 4.1573  كبي 

 متوسطة  1.26334 3.0787 العودة إىل الوطن.  التفكي  بإمكانيةالخوف من مجرد  45

ي   46
رغم الحرب أفضل العودة لليمن واالنخراط فز

 المجتمع. 

 متوسطة  1.14411 2.6854

 متوسطة  0.42379 3.0322 الكىلي  47

 عرض النتائج المتعلقة بالبعد الول:  (1

(حصلت عىل أعىل المتوسطات الحسابية بدرجات 3،  7،  5،  1،  4،  6،  2( أن العبارات ) 10يتضح من الجدول )  

تيب، حيث: احتلت العبارة )   عىل الي 
ً
ة جدا ي نصت عىل "أشعر بالحزن من رؤية األشالء و الدماء عير 2كبي 

( والت 

ي )  ي نصت عىل"أشعر 6عبارة ) (. واحتلت ال4.9وسائل اإلعالم" المرتبة األوىل بمتوسط حسائر
( المرتبة الثانية والت 

 ( ي ي نصت 4(. واحتلت العبارة ) 4.8باألس من رؤية مشاهد الدمار والخراب".بمتوسط حسائر
( المرتبة الثالثة والت 

 ( ي حسائر الفتاكة".بمتوسط  واألوبئة  األمراض  انتشار  من  باأللم  ) 4.78عىل"أشعر  العبارة  واحتلت  المرتبة 1(.   )

) الرابعة وال ي ي نصت عىل" أشعر بالضيق من شدة الحصار المفروض عىل اليمن".بمتوسط حسائر
(. واحتلت 4.65ت 

ي نصت عىل "أشعر باليأس من الحياة" بمتوسط 13العبارة ) 
ة من عبارات بعد الحالة النفسية والت  ( المرتبة األخي 

ي )   (. 2.02حسائر

( تتفاوت 18-1يع عبارات بعد الحالة النفسية ) ويتضح من الجدول السابق أن درجات المتوسطات الحسابية لجم
ز )  ة جدا والمتوسطة. 2.02-4.9بي   ( درجة التأثي  الكبي 

2)   
 عرض النتائج المتعلقة بالبعد الثان 

ي 22،23،  19،  24(أن العبارات ) 10يتضح من الجدول ) 
تيب فز ( حصلت عىل أعىل المتوسطات الحسابية عىل الي 

ي نصت عىل"24توسطة، حيث:  احتلت العبارة ) بعد النظرة للحياة بدرجة تأثي  م
رغم ظروف ( المرتبة األوىل والت 

 ." ي
) الحرب من السهل عىلي تحقيق أهدافز ي ي نصت 22(.  واحتلت العبارة ) 3بمتوسط حسائر

( المرتبة الثالثة والت 

 ( ي ي الحياتية"بمتوسط حسائر
(المرتبة  29(. واحتلت العبارة ) 2.91عىل"رغم ظروف الحرب أشعر بالرضز عن ظروفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( متوسط  أدئز  نحياها". حصلت عىل  أن  وتستحق  الحياة جميلة  أن  أرى  الحرب  "رغم  ة  وبدرجة 2.05األخي   )

 ة. ضعيف 

ز المتوسطة 2.05-3( تفاوتت ) 35-19) نالحظ أن درجة المتوسطات الحسابية لعبارات بعد النظرة للحياة   ( بي 
 والضعيفة . 

 عرض النتائج المتعلقة بالبعد الثالث:  (3

 ( الجدول  ) 10من  العبارتان  أن  يتضح   )42 ( و  وبمتوسط 44(  ة،  كبي  بدرجة  األوىل  المرتبة  احتلتا   )

 ( ي  (حيث: 4.15حسائر

ي اليمن."ونصت العبارة ) 42العبارة ) نصت  
( عىل "الخوف 44( عىل"الخوف من استمرار العمليات العسكرية فز

." كما احتلت العبارة)  ي
ي وأصدقائ 

ي نصت عىل "يبدو  41من إمكانية حدوث مكروه ألفراد أسئ 
( المرتبة الثانية والت 

ي )   ىلي المستقبل ي 39احتلت العبارة ) و   ( بدرجة تأثي  متوسطة. 3.4مجهوال." بمتوسط حسائر
ة والت  ( المرتبة األخي 

ي ) نصت عىل "   ( بدرجة تأثي  ضعيفة. 2.2أتطلع إىل مستقبىلي بجدية وتفاؤل."بمتوسط حسائر

 ( بالمستقبل  العالقة  المتوسطات الحسابية لعبارات بعد  اوح 46-36يتضح من الجدول السابق أن درجات  ( تي 
 ( ز ز درجة ال2.2-4.15بي  ة والضعيفة (. أي أنها تتفاوت بي   تأثي  الكبي 

ات الناجمة عن الحرب عىل الطلبة 10كما نالحظ من الجدول )  ي لجميع أبعاد التأثي  ( أن درجة المتوسط الحسائر

ز بالجامعات المغربية من حيث )حالتهم النفسية، نظرتهم للحياة، وعالقتهم بالمستقبل ( كانت  )  (،  3.03اليمنيي 

 درجة تأثير متوسطة.  يقابلها

  اليمن عرض ن  ( أ 
 
 تيجة الشق الخير من السؤال الفرع  الول والمتعلق بمكان اإلقامة ف

واالنحرافات  الحسابية،  المتوسطات  باستخدام  قمنا  األوىل  الفرضية  من  األخي   الجزء  صحة  من  للتأكد 

بالجا ز  الدارسي  ز  اليمنيي  الطلبة  عىل  اليمن  ي 
فز للحرب  النفسية  ات  التأثي  تختلف  هل  معات المعيارية،لمعرفة 

ي اليمن، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول 
المغربية تبعا لمكان إقامتهم فز

ي يوضح ذلك
 : اآلئ 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير القاليم 11جدول رقم )

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  اإلقليم  الرقم 

موت  1  0.13 2.79 4 حصز

 0.40 2.82 8 عدن  2
 0.37 3.01 33 الجند  3

 0.75 3.11 3 سبأ  4
 0.40 3.06 26 آزال 5

 0.53 3.20 15 تهامة  6
 0.42 3.03 89 المجموع  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز المتوسطات الحسابية،ولمعرفة فيما إذا كانت هذه  12يتضح من الجدول)   الفروق دالة إحصائيا ( أن هناك فرق بي 

طي اإلعتدالية والتجانس والجدول  ONE WAY ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي ) 
( بعد التأكد من سر

ي يوضح ذلك : 
 اآلئ 

 (للثالثة البعاد ONE WAY ANOVA( تحليل التباين الحادي )12جدول رقم )

مجموع  المقارنة
 المربعات

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

 الداللة  Fقيمة 

ز المجموعات   0.299 1.237 0.219 5 1.096 بي 
داخل 

 المجموعات 
14.108 83 0.177 

  88 15.804 المجموع 

ي أنه ال يوجد اختالف 0.5يتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
(مما يعتز

ز  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
ي درجة تأثي  الحرب فز

لتأثي  الحرب يعزى لمتغي  اإلقليم، أي أنه ال يوجد اختالف فز

ات النفسية الناجمة  ي أن الجميع يرون بأن درجة التأثي 
ي اليمن، وهذا يعتز

بالجامعات المغربية تبعا لمكان إقامتهم فز

ي اليمن والمتمثلة بأبعادها الثالث
 ة، تؤثر عليهم بدرجة متوسطة. عن الحرب فز

نالحظ تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عىل السؤال الفرع  الول المقابل للفرضية الفرعية الوىل.   

 وفقا للعبارات ) 10من الجدول ) 
ً
ة جدا ( المتعلقة بالحالة النفسية ألفراد العينة كما 7-1( أن درجة تأثي  الحرب كبي 

ي عبارات ال
مقياس جراء الحزن الشديد واألس واأللم عندما مشاهدتهم لألشالء والدمار والخراب عير وسائل ورد فز

اليمن،  المفروض عىل  الحصار  بالضيق من شدة  اليمن، والشعور  ي 
فز الجارية  نتيجة الحرب  التواصل االجتماغي 

ا تصلهم أخبار عن ضحايا جدد، والشعور بخيبة األمل من ساسة البالد، وكما أنهم يصابون باإلنهاك الجسدي عندم

ومن  احتياجاتهم،  لتلبية  غي  كافية  أنها  بسبب  ة  بدرجة كبي  النفسية  حالتهم  تؤثر عىل  المادية  الظروف  أن  كما 

ي لجميع العبارات ) 11الجدول )  (المتعلقة بالحالة النفسية ألفراد العينة بلغت 18-1( نجد أن المتوسط الحسائر

تأثي  ك .53)  يقابلها درجة   ،)( الجدول  ي 
فز التأثي  كما  ة وفقا لمستويات درجات  النفسية  6بي  الحالة  بعد  أن  أي   ،)

ي اليمن تؤثر عىل الحالة النفسية 
ي أن الحرب فز

ات النفسية، وهذا يعتز أبعاد التأثي  ز  احتلت المرتبة األوىل من بي 

ة.   ألفراد العينة بدرجة كبي 

ةطات  ونرى أن حصول بعد الحالة النفسية عىل أعىل المتوس  ، إىل ما تشاهده عينة الدراسة عير  بدرجة تأثير كبير

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماغي منشدة القصف والحصار وانتشار األمراض واألوبئة الفتاكة وانعدام  

ي اليمن، وما يسفر عن ذلك من قتىل وجرىح وبي  لألطراف وتمزيق لألجساد وتناثر األشالء، 
 معظم مكونات الحياة فز

وهدم للمنازل، وقصف للطرق والجسور والمؤسسات بطريقة عنيفة ومتكررة لمدة خمس سنوات، كل ذك يسبب 

 لدى عينة الدراسة وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة )الصادق،  
ً
 شديدا

ً
ي أجريت حول 91،ص  2009حزنا

( الت 

ز بالجامعات ال تقرير حكومية السودانية، وما توصل إليه  اآلثار النفسية للحرب عىل طالب وطالبات دارفور الدارسي 

لإلحصاء،  المركزي  )الجهاز  سورية  ي 
فز الموجودين  ز  للعراقيي  النفسية  األوضاع  حول  السوري  المركزي  الجهاز 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي سوريا حيث بينت النتائج أن غالبية أفراد الجالية 2010
ي العراق عىل الجالية العراقية فز

(لآلثار النفسية للحرب فز

ي العراق آنذاك. ينتابهم الحزن ج
 راء ما آلت إليه األوضاع الجارية فز

عاوي،   ي احتلت فيها اآلثار االقتصادية المرتبة األوىل، 115، ص2010وتختلف هذه الدراسة مع دراسة )الير
(والت 

عية؛ وهو مبلغ جيد يغطي نفقات  ز يتقاضون مساعدة مالية من الحكومة الرسر وذلك نظرا ألن معظم الطلبة اليمنيي 
ف الطالب إال أن المشكل أنها تتأخر أحيانا ألكير من ستة أشهر، إضافة أنبعض الطلبة يتقاضون مساعدة ومصاري

 . ي
 مالية من الحكومة المغربية ضمن منح التبادل الثقافز

ز ال يستطيعون الرجوع إىل اليمن  كما أن الحصار المفروض عىل البلد والحالة األمنية تجعل بعض الطلبة اليمنيي 
 ويجعل الطالب دائما 

ً
 سيئا

ً
 نفسيا

ً
لزيارة أهلهم خوفا من اعتقالهم من أحد األطراف المتصارعة وهذا مما يخلق أثرا

ي اليمن. 
ي حال ة من الح زن واإلحباط والخوف والقلق عىل أهله نتيجة لألحداث الجارية فز

 فز

ي اليمن تؤثر عىل أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق ببعد النظرة للحياة 11ويتضح من الجدول ) 
بدرجة ( أن الحرب فز

ي الجدول ) ضعيفة، 
ي المتوسطات 10حيث بينت نتائج الدراسة الميدانية وفقا للمقياس كما فز

( أن هناك تقارب فز

ز العبارة"الحسابية للعبارات اإليجابية والسلبية عىل حد سواء، فما  ّ تحقيق بي  رغم ظروف الحرب من السهل عىلي

 " ي
ي المرتبة الثانية العبارة "أشعر بالعجز عن تحقيق أهدافز

ة فز تيب األول، تليها مباسر ي حصلت عىل الي 
." والت  ي

أهدافز

 .
ً
 وبفارق ضئيل جدا

ي العبارة الثالثة "
ي الحياتية"، تلتها  وكما ورد فز

بأن الحياة العبارة "أشعر  رغم ظروف الحرب أشعر بالرضا عن ظروفز

 أصبحت مملة ورتيبة" وهي عىل النقيض منها. 

ي المرتبة الخامسة. 33وجاءت العبارة ) 
 ( "رغم ظروف الحرب أشعر دائما بالحيوية والحماس" فز

ة "رغم الحرب أرى أن الحياة جميلة وتستحق أن نحياها." حصلت عىل أدئز 29واحتلت العبارة )  (المرتبة األخي 

 ( وبدرجة ضعيفة. 2.05متوسط ) 

ي لجميع العبارات )  ي الجدول 2.5( المتعلقة بالنظرة للحياة بلغت ) 35-19ونظرا ألن درجة المتوسط الحسائر
(، كما فز

ي أنه ال يوجد  (  11) 
ي اليمن تؤثر عىل أفراد العينة وفقا لبعد النظرة للحياة بدرجة ضعيفة، وهذا يعتز

فإن الحرب فز

 اسة وفقا لبعد النظرة للحياة. أي تأثي  للحرب عىل عينة الدر 

ي ونرى أن هذه النتيجة   ي درجة المتوسط الحسائر
ي طياتها، فالسبب المباسر لتدئز

ة فز ات كبي  تحمل دالالت ومؤسر

ات النفسية للحرب وفقا لهذا لبعد، قد يعزى ذلك إىل النظرة اإليجابية للحياة من قبل عينة الدراسة وهذا  للتأثي 

ي اكتسبها اليمنيون عير سنوات من الحروب والصاعات مؤسر قوي إىل طبيعة الشخ
صية اليمنية اإليجابية والت 

ز بالجامعات المغربية كونهم جزء من المجتمع  ز الدارسي  ي تنعكس عىل الطلبة اليمنيي 
ي جذور التاري    خ والت 

الممتدة فز

وال الداخل  ي 
فز واألزمات  الحروب  مع  التكيف  فنون  تمرسوا  اليمن  أبناء  وكأن   ، ي

تمتع اليمتز إىل  ذلك  خارج ويشي  

ات  تأثي  الذي خفف من درجة  األمر  األزمات،  مواجهة  ي 
النفسية فز المرونة  من  بدرجة عالية  اليمنية  الشخصية 

ز بالجامعات المغربية.   ز الدارسي   الحرب فيما يتعلق بالنظرة للحياة لدى الطلبة اليمنيي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عالق عىل  المحافظة  ي 
فز للحياة  اإليجابية  النظرة  يعزى  العالقات وقد  فكلما كانت  بينهم،  جيدة  اجتماعية  ات 

ي  
الت  المواق ف  مواجه ة  عل ى  وساعدهم  لديهم،  والضيق  األلم  مشاعر  من  ذلك  خفف  بينهم،  قوية  االجتماعية 

ات النفسية   ي التخفيف من التأثي 
 فز
ً
 مهما

ً
ي يتلقاها الفرد من اآلخرين تعد عامال

ضهم، فالمساندة االجتماعية الت  تعي 
ي  ،السلبية

اوح أعمارهم فز ي أخذت منه عينة الدراسة من الراشدين حيث إن معظمهم تي 
كما أن مجتمع الدراسة الت 

ز )  ي الجدول ) %59.6( ويمثلون أكير من ) 40- 30الفئة العمرية ما بي 
(، وهم نخبة أبناء اليمن، وغالبية 4( كما فز

ز الطلبة من أوائل الجامعات، إضافة أن   ي سواء كانت فيما بي 
ي اليمن متواصلة منذ منتصف القرن الماضز

الحروب فز
ة منذ   ي الدولة الواحدة، وامتداد الحروب األخي 

ز مراكز القوى فز ز القبائل والدولة أو بي  م واىل 1994القبائل أو بي 
ز مما يكسب مجتمع الدراسة   جة عالية من المرونة در يومنا هذا، األمر الذي يجعل الحرب شيئا مألوفا لدى اليمنيي 

ي مواجهة األزمات. 
 النفسية فز

) 46-36( أن المتوسطات الحسابية لعبارات بعد العالقة بالمستقبل ) 10يتضح من الجدول )  ز اوح بي 
- 4.15( تي 

ة والضعيفة، ومن الجدول ) 2.2 ز درجة التأثي  الكبي  ي لجميع عبارات 11(، تتفاوت بي  ( نجد أن المتوسط الحسائر

ي اليمن تؤثر عىل أفراد 3.05المستقبل بلغت ) بعد العالقة ب
ي أن الحرب فز

( يقابلها درجة تأثي  متوسطة، وهذا يعتز

عينة الدراسة وفقا لبعد العالقة بالمستقبل بدرجة متوسطة، كما بينت نتائج المقياس أن أفراد العينة يخشون من 

واألصدقاء   األهل  عىل  والخوف  مستقبال،  العسكرية  العمليات  نصت استمرار  حيث  والقصف  المواجهات  من 

ي اليمن."ونصت العبارة ) 10( من الجدول )42العبارة ) 
( عىل 44( عىل"الخوف من استمرار العمليات العسكرية فز

 ". ي
ي وأصدقائ 

 "الخوف من إمكانية حدوث مكروه ألفراد أسئ 

ا تخفيه األيام المقبلة، وبالرغم أن غالبية عينة الدراسة ينظرون إىل المستقبل بتشاؤم وخوف من المجهول مم

تبة   األمر الذي يدعوهم إىل إعادة النظر بخططهم وأهدافهم الحياتية بما ينسجم مع ظ روف البلد والتكاليف المي 

 عىل هذا التغي  من جانب آخر. 

 ( الجدول  ب)الحالة 11ومن  والمتمثلة  للحرب  النفسية  ات  التأثي  ألبعاد  الكىلي  ي  الحسائر المتوسط  أن  (يتضح 

ي اليمن تؤثر بدرجة متوسطة 3.03ة، والنظرة للحياة، والعالقة بالمستقبل( بلغت ) النفسي
ي أن الحرب فز

 ( وهذا يعتز

ز بالجامعات المغربية.  ز الدارسي   عىل الطلبة اليمنيي 

ي اليمن بالقرب أو البعد من األحداث، فقد اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أنه ال 
أما بالنسبة لمكان اإلقامة فز

ز بالجامعات  يوجد  ز الدارسي  ي اليمن لدى الطلبة اليمنيي 
ات النفسية الناجمة عن الحرب فز ي درجة التأثي 

اختالف فز
 عن األحداث؛ وأن الحرب تؤثر

ً
 أو بعيدا

ً
ز من يسكن قريبا ز   رجة متوسطةبد المغربية بي  عىل جميع الطلبة اليمنيي 

ي األحاسيس   نرى أنو   ،( 2005وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة )عساف،  
ز أفراد العينة فز التشابه الكبي  بي 

يد، وما يتمخض عن ذلك من مشاعر وأحاسيس  ي اليمن وما تخلفه من قتل وتدمي  وترسر
والمشاعر جراء الحرب فز

مليئة بالخوف والقلق، فجميع الطلبة يتفقون أن الحرب عنيفة وقاسية وتؤثر عىل الجميع، مما قلصت الفروق 
ز أفراد العينة تب ز أفراد العينة يعزى عا ألماكن إقامتهم باليمن، أي أنه  بي  ي درجة تأثي  الحرب بي 

ال يوجد اختالف فز
 لمتغي  اإلقليم.  

ي نصها  
ي "وبناء عىل ما سبق يمكننا رفض الشق األول من الفرضية الفرعية األوىل الت 

ض أن الحرب الجارية فز نفي 
الطلبة   ة عىل  النفسية، نظرتهم للحياة، اليمن تؤثر بدرجة كبي  المغربية من حيث )حالتهم  بالجامعات  ز  اليمنيي 

باليمن" إقامتهم  ألماكن  تبعا  عليهم  ها  تأثي  ي 
فز اختالف  يوجد  وال  بالمستقبل(،  من عالقتهم  ي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي بشكل جيد.  1
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9 
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ي من ضعف 2
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3.202 الي 
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9 
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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
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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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. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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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 المراجعة و مذاكرة  9
ة فز 2.977 الدروس. أجد صعوبة كبي 

5 

 متوسطة  1.05505

ة النسيان.  10 ي من كير
2.943 أعائز

8 

 متوسطة  1.12168

2.977 اإلرهاق الرسي    ع من الدراسة.  11

5 

 متوسطة  1.09729

12  . ي الدراسي
2.943 لست راض عن أدائ 

8 

 متوسطة  1.13177

13  . ي االستمتاع بالنشاط اليومي
2.842 أجد صعوبة فز

7 

 متوسطة  1.07554

ي بشكل واضح.  14
2.988 تأثرت دراست 

8 

 متوسطة  1.14311

ي ومستواي األكاديىمي  15
2.764 رغم ظروف الحرب لم يتأثر أدائ 

0 

 متوسطة  1.04471

ي الموعد المحدد.  16
ي إنجاز ما كلفت به فز

ي بنفسي عالية فز
2.438 ثقت 

2 

 ضعيفة  1.07614

17  . ي التفكي 
2.786 أجد صعوبة فز

5 

 متوسطة  1.16260

ّ الوقت.  18 ي األوضاع مما يضيع عىلي
3.258 أفكر باستمرار فز

4 

 متوسطة  97150.

ي  19
ي بسبب ظروفز

ال أستطيع اقتناء المراجع المتعلقة بدراست 

 المادية. 

3.179

8 

 متوسطة  1.00636

ي بسبب العمليات العسكرية  20
ال أطمح إلكمال دراست 

 المستمرة. 

2.067

4 

 ضعيفة  95105.

. رغم األوضاع ال  21 ي
ي من إكمال دراست 

2.898 أجد أي صعوبة تمنعتز

9 

 متوسطة  1.15842

ي أتفرغ للدراسة بشكل كامل.  22
3.404 الحرب جعلتتز

5 

 متوسطة  1.10494

 متوسطة  0.65766 2.8437 الكىلي  

 ( الجدول  العبارات) 14يتضح من  أن  تيب، 2،  18،  1،  22(  الي  الحسابية عىل  المتوسطات  أعىل  ( حصلت عىل 

 وبدرجة تأثي  متوسطة، حيث: 



   
   

                                                    المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  البحث ال –  ولال  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 
ين الول  – 15                                                       (  -  78 46  ص )  ثان  م2022 –  تشر

 

71 

  اليمن عىل الطلبة اليمنيير  بالجامعات المغربية                                          المحذوري  و  المساعد  و  جمال الدين          
 
ات النفسية للحرب ف  التأثير

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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 ( العبارة  بمتوسط 22احتلت  األوىل  المرتبة  بشكل كامل."  للدراسة  أتفرغ  ي 
جعلتتز "الحرب  عىل  نصت  ي 

(والت 

 ( ي ي بشكلجيد."بمتوسط 1(.  كما احتلت العبارة ) 3.4حسائر
ي نصت عىل"صعوبة استثمار أوقائ 

( المرتبة الثانية والت 

 ( ي ّ ( ا18(. واحتلت العبارة ) 3.28حسائر ي األوضاع مما يضيع عىلي
ي نصت عىل"أفكر باستمرار فز

لمرتبة الثالثة والت 

 ( ي حسائر ) 3.26الوقت."بمتوسط  العبارة  احتلت  ضعف 2(. كما  من  ي 
عىل"أعائز نصت  ي 

والت  الرابعة  المرتبة   ) 

ود الذهن.  وسر ز كي 
) الي  ي ة "ال أطمح إلكمال  20(. واحتلت العبارة ) 3.2"بمتوسط حسائر ي بسبب (المرتبة األخي 

دراست 

 ( ي (. كما يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية 2.06العمليات العسكرية المستمرة." بمتوسط حسائر

 ( الدراسي التحصيل  بعد  )68-47لعبارات  ز بي  اوح 
تي  المتوسطة 3.4-2.06(  ز  بي  تتفاوت  التأثي   درجة  أنها  (.أي 

 والضعيفة. 

ي لجميع العبارات )  (، يقابلها درجة 2.84( المتعلقة بالتحصيل الدراسي بلغت ) 68-47كما أن المتوسط الحسائر

 تأثي  متوسطة. 

الموافقة لمعرفة هل تختلف  الفرضية  السابق والتحقق من  الثانية من السؤال  ب(  ولإلجابة عىل الجزئية 

  اليمن 
 
ات الحرب عىل مستوى التحصيل الدراس  تبعا لماكن إقامتهم ف  . تأثير

 ONE WAYحسابية واالنحرافات المعيارية كما تم استخدام تحليل التباين األحادي ) تم حساب المتوسطات ال 

ANOVA . ي يوضح ذلك
طي اإلعتدالية والتجانس والجدول اآلئ 

 ( بعد التأكد من سر

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير القاليم14جدول رقم )   

 اإلنحراف المعياري  المتوسط  العدد  اإلقليم  الرقم 

موت  1  0.47 2.91 4 حصز
 0.71 2.50 8 عدن  2

 0.58 3.77 33 الجند  3
 0.82 2.62 3 سبأ  4

 0.66 2.87 26 آزال 5

 0.75 3.18 15 تهامة  6
 0.66 2.84 89 المجموع  

ي المتوسطات الحسابية، ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروقدالة إحصائيا تم 
يتضح من الجدول أنه يوجد فروق فز

ي يوضح ذلك: 
 استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه والجدول اآلئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (لمستوى التحصيل الدراس  ONE WAY ANOVA( تحليل التباين الحادي )15جدول رقم )

مجموع  المقارنة 
 المربعات 

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات 

 الداللة  Fقيمة 

ز المجموعات   0.288 1.413 0.597 5 2.986 بي 

داخل 
 المجموعات 

35.076 83 0.423 

  88 38.062 المجموع 

ي مستوى التحصيل الدراسي عند مستوى الداللة ) 
(، مما 0.5يتضح من الجدول أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا فز

ي درجة تأثي  الحرب عىل 
ي أنه ال يوجد اختالف لتأثي  الحرب يعزى لمتغي  اإلقليم، أي أنه ال يوجد اختالف فز

يعتز

ز بالجامعات الم ي أن  مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة اليمنيي 
ي اليمن، وهذا يعتز

غربية تبعا ألماكن إقامتهم فز

 . ي اليمن تؤثر بدرجة متوسطة عىل مستوى تحصيلهم الدراسي
 الجميع يرون بأن الحرب فز

  المقابل للفرضية الفرعية الثانية:  
ز لنا  تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عىل السؤال الفرع  الثان  تبي 

ي اليمن تؤثر عىل مستوى التحصيل الدراسي ألفراد العينة  أن الحرب  ( 14من الجدول ) 
، ومن بدرجة متوسطةفز

تأثي   وأن هناك  السابق طالما  نظرتهم بدرجة كبير   العرض  متوسطة عىل  تأثي   و درجة  النفسية،  ة عىل حالتهم 

ي حالة من الخوف والح
ابطان، فالطالب الذي يعيش دائما فز زن فهذا بال  للمستقبل خصوصا وأن هذان البعدان مي 

  ، الدراسي أدائه  الطالب شك ينعكس عىل مستوى  ي يحصل عليها 
الت  الدراسي  التحصيل  نتائج  إذ غالبا ما تكون 

ي تحصيله الدراسي بشكل مباسر أو 
ا هاما يعطي صورة سلبية أو إيجابية عن طبيعة بيئات الطالب المؤثرة فز مؤسر

ز لم تؤثر عليه ي حالة الطلبة اليمنيي 
، وفز ، ويمكن غي  مباسر ة عىل مستوى تحصيلهم الدراسي م الحرب بدرجة كبي 

ز يتمتعون بدرجة عالية من الصالبة والمقاومة النفسية ويتسمون بقدرة فائقة  تفسي  ذلك   إىل أن الطلبة اليمنيي 

 من التحمل واإلرادة مما قلل من تأثي  الحرب عليهم،وربما يرجع ذلك إىل قوة وصالبة الجانب الروىحي لديهم. 

ي االهتمام والتتبع والمواكبة وأنهم ال يبالون بمتابعة  كان  طبيعة الحال إذا  وب
هناك تأثي  للحرب من حيث ضعف فز

ي وقتها المحدد جراء األحداث الجارية، إال أن ذلك ال يمكن تعميمه عىل أفراد مجتمع الدراسة، 
دراساتهم وإنجازها فز

ز يتقاضو إضافة إىل  تضمن لهم الحد األدئز من ن مساعدة مالية من السفارة اليمنية أن األغلبية من الطلبة اليمنيي 
ب ومسكن ومواصالت بشكل أفضل مقارنة بزمالئهم    العيش الكريم حيث تغطي نفقاتهم المعيشية من مأكل ومرسر

امج الدراسات العليا بالجامعات اليمنية كون المرتبات موقفة منذ أكير من ثالث ي الداخل بير
ز فز ز الدارسي  ة اليمنيي 

ي 
ز من أبسط مقومات الحياة، لكون الضغوط االقتصادية تشكل الضغط األشد عىل الطالب اليمتز أعوام ومحرومي 

لإلنسان النفسي  األمن  يوفر  المال  والتهديد ،  كون  للطالب االضطراب  توفره، يسبب  أو عدم  المال  نقص  بينما 
عام،   بشكل  والحياة  للمستقبل  السلبية  والنظرة  أن  النفسي  بمنأى عن بعدهكما  يعيشون  الوطن جعلهم  عن  م 

ي الجانب اآلخر الحرب، إضافة إىل أن بلد المغرب وفر لهم كل وسائل التعليم ويعاملون أسوة بزمالئهم المغاربة. 
وفز

، وذلك إليمانهم أن هذه  هناك طلبة يرون أن هذه الحرب بالنسبة لهم دافع قوي للدراسة والتحصيل الدراسي
ي األمر الذي أدى إىل  الحرب ما كان لها أن تق

ي المجتمع اليمتز
ي اليمن إال أنها وجدت نسبة األمية عالية جدا فز

وم فز
 وجود أرضية خصبة للحرب واستعداد نفسي لها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز بالجامعات 2009وتختلف هذه الدراسة مع ما توصل إليه )الصادق،   ي أجريت عىل طلبة دارفور الدارسي 
( الت 

 كبي  للحرب عىل مستوى تحصيلهم الدراسي نظرا لألوضاع المادية والحالة الحكومية السودانية من أن هناك تأثي  

ي السودان،  
ي يعيشونها فز

ي غزة  2015وكذلك تختلف مع دراسة)األسود،  المعيشية السيئة الت 
( من أن الحرب فز

انعكس عىل طموحهم ومثابرتهم   هم وهمتهم مما  تفكي  الطلبة، وأضعفت  نفسية جميع  واجتهادهم أثرت عىل 

 وعىل مستوى تحصيلهم الدراسي بشكل عام. 

الطلبة  لدى  الدراسي  التحصيل  مستوى  الحرب عىل  تأثي   درجة  ي 
فز اختالف  يوجد  ال  أنه  الدراسة  نتائج  وبينت 

ي أن الجميع متساوون ويرون بأن 
ي اليمن، وهذا يعتز

ز بالجامعات المغربية تبعا ألماكن إقامتهم فز ز الدارسي  اليمنيي 

ي اليمن تؤثر 
. عىل مستوى تحصيلهم الدر  بدرجة متوسطةالحرب فز  اسي

ز من إقليم أو آخر، نظرا للحالة األمنية والظروف المعيشية وانتشار   ز طلبة قادمي  ويعزى ذلك أن الحرب لم تفرق بي 
بالحرب  تأثر  الجميع  أن  اليمن،أي  أقاليم  ي مختلف 

المزري فز ي 
اإلنسائز الفتاكة والغالء والوضع  األوبئة واألمراض 

ز أفراد ال عينة المنحدرين من مختلف األقاليم اليمنية، وهذا يتفق مع انتهت واكتوى بنارها، مما جعل التشابه بي 
 (. 2005إليه دراسة )عساف، 

ي اليمن يعيشون جميع ظروف الحرب، وأن درجة 
ز من مختلف األقاليم فز ز القادمي  ويمكننا القول: إن الطلبة اليمنيي 

وبناًء عىل ما سبق وق بينهم.  آثارها عىل مستوى تحصيلهم الدراسي انعكست عىل الجميع مما قلصت وجود فر 
ي نصها

ة عىل :يمكننا رفض الشق األول من الفرضية الفرعية الثانية الت  ي اليمن تؤثر بدرجة كبي 
ض أن الحرب فز "نفي 

ها عليهم  ي تأثي 
ز بالجامعات المغربية كما يدركونها، وال يوجد اختالف فز مستوى التحصيل الدراسي للطلبة اليمنيي 

ي اليمن تؤثر بدرجة متوسطة عىل مستوى وقبول الشق األخي  منها أي أنباليمن".   تبعا ألماكن إقامتهم
"الحرب فز

تبعا  عليهم  ها  تأثي  ي 
فز اختالف  يوجد  وال  يدركونها،  المغربية كما  بالجامعات  ز  اليمنيي  للطلبة  الدراسي  التحصيل 

 ألماكن إقامتهم باليمن". 

 ثالث المقابل للفرضية الفرعية الثالثة للدراسة: عرض وقراءة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرع  ال . 3

ي اليمن عىل الطلبة السؤال الفرع  الثالث: "
ات النفسية للحرب فز ز التأثي  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

؟".  ز بالجامعات المغربية ومستوى تحصيلهم الدراسي  اليمنيي 

" الثالثة:  الفرعية  داللة  الفرضية  ذات  عالقة  وجود  ض  اليمن نفي  ي 
فز للحرب  النفسية  ات  التأثي  ز  بي  إحصائية 

ز بالجامعات المغربية".   ومستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة اليمنيي 

ات النفسية للحرب وبير  التحصيل الدراس  :   عرض نتيجة العالقة بير  التأثير

سون لمعرفة هل يوجد عالقة  لإلجابة عىل السؤال السابق الموافق للفرضية المقابلة تم استخدام معامل ارتباط بي 

ي اليمن والتحصيل الدراسي  
ات النفسية للحرب فز ز التأثي  ي وكانت    بي 

ات النفسية للحرب فز ز أبعاد التأثي  العالقة بي 

ي عن0.72اليمن والتحصيل الدراسي )
ي أنه توجد عالقة ارتباط  0.05د مستوى الداللة ) ( وهو دال إحصائ 

( مما يعتز

ي اليمن ومستوى التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة. 
ات النفسية الناجمة عن الحرب فز ز مستوى التأثي   قوية بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عىل السؤال الفرع  الثالث المقابل للفرضية الفرعية الثالثة : 

النفسية ل ات  التأثي  ز  بي  قوية  أن هناك عالقة  إىل  الدراسة  ي 
أدائ  الميدانية من خالل  الدراسة  ي هذه 

فز توصلنا  قد 
ز بالجامعات المغربية حيث بلغ معامل ارتباط   ي اليمن والتحصيل الدراسي لدى الطلبة اليمنيي 

الناجمة عن الحرب فز
سون )  ي اليمن (، وهي عالقة ارتباط قوية، بمعتز أنه كلم0.72بي 

ات النفسية السلبية للحرب فز ا زادت درجة التأثي 
 ، ي عىل تحصيلهم الدراسي ي درجة التأثي  السلتر

ز بالجامعات المغربية، يقابلها زيادة فز ز الدارسي  عىل الطلبة اليمنيي 
ين دراسيا للعوام2016ما توصلت إليه دراسة )جهالن، وهذا يتفق مع  ل  ( إىل أن مستوى تقدير الطلبة المتعير

  تحصيلهم الدراس  عىل الداة الكلية كانت بدرجة متوسطة، وأن هناك عالقة ارتباط بير  
 
النفسية المؤثرة ف

 . ات النفسية والتحصيل الدراس   التأثير

ز ويمكننا القول: إنه   ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
ات النفسية السلبية الناجمة عن الحرب فز كلما ارتفعت درجة التأثي 

ز بال . الدارسي  ي مستوى تحصيلهم الدراسي
ي فز
 جامعات المغربية، قابلها انخفاض وتدئز

ات  ز التأثي  ض وجود عالقة ذات داللة إحصائية بي 
ي نصها: "نفي 

وبناًء عىل ما سبق نقبل الفرضية الفرعية الثالثة الت 

ز بالجامعات المغربية"  ي اليمن ومستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة اليمنيي 
 الخاتمة : . النفسية للحرب فز

ز  ز الدارسي  ي اليمن عىل الطلبة اليمنيي 
حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة إىل أي مدًى تؤثر الحرب الجارية فز

ات النفسية الناجمة عنها، و  ي الماجستي  والدكتوراه، وأهم التأثي 
ي  بالجامعات المغربية بمرحلت 

بناًء عىل النتائج الت 

إليها   التحقق من توصلنا  للحرب حاولنا  النفسية  ات  التأثي  مقياس  بتطبيق  المتمثل  ي 
الميدائز الجانب  من خالل 

ات نفسية  ي اليمن أن هناك تأثي 
ات النفسية الناجمة عن الحرب فز ي أظهرت فيما يتعلق بالتأثي 

فرضيات دراستنا الت 

ز الدا ي الحزن والخوف والقلق سلبية عىل الطلبة اليمنيي 
ز بالجامعات المغربية بدرجة متوسطة والمتمثلة فز رسي 

، أو   عىل األهل واألصدقاء والشعور باألس عند رؤيتهم لألشالء والخراب والدمار عير وسائل التواصل االجتماغي

ينة النفسية  عير التواصل الشخصي مع أهاليهم، والضيق من شدة الحصار المفروض عىل اليمن، وفقدان الطمأن

للحرب  النفسية  ات  التأثي  ز  بي  قوية  عالقة  هناك  وأن  دراستهم،  إكمال  بعد  ينتظرهم  الذي  المصي   ي 
فز والتفكي  

ي متابعة األخبار الواردة 
ز والالمباالة وضف معظم األوقات فز كي 

والتحصيل الدراسي من حيث التشتت وعدم الي 

ات ي درجة التأثي 
ز أفراد العينة فيما يتعلق بأماكن   من اليمن، وأنه ال يوجد فروق فز النفسية الناجمة عن الحرب بي 

ي اليمن. 
 سكناهم فز

ي حدود مجال دراستنا، ألننا لم نتطرق لكل  
إليها، ال يمكن تعميمها وتبف  فز ي توصلنا 

الت  النتائج  الرغم من  وعىل 

ي المغ
ز فز ي منها الطلبة اليمنيي 

ي يعائز
ات النفسية الناجمة عن الحرب الت  رب، كما أننا لم نتعرض إىل دراسة كل التأثي 

ز  ، كما أن دراستنا اقتصت عىل الطلبة اليمنيي  ها عىل مستوى تحصيلهم الدراسي مشكلة عىل حدة لمعرفة مدى تأثي 

ز إىل ميدان   ز القادمي   هذا المجال مفتوحا لكل الباحثي 
ي الماسي  والدكتوراه، حيث يبف 

بالجامعات المغربية بمرحلت 

 ل هذه المواضيع، وأن تكون دراساتهم شاملة لكافة الجوانب. الدراسة لتناو 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 توصيات الدراسة: 

  :   توصلنا إليها، يوص  الباحث بما يىل 
  قمنا بها والنتائج التر

  إطار الدراسة التر
 
 ف

عىل الجهات المعنية الممثلة بوزارة التعليم العاىلي والملحقية الثقافية اليمنية بالمغرب التعرف عىل مشكالت  

ز ومن ثم معرفة طبيعتها، أنواعها والعوامل المسببة لها، وذلك بهدف وضع خطة شاملة من أجل ا لطلبة اليمنيي 

ي يمر بها اليمن 
 التصدي لها، سواًء النفسية أو الدراسية نظرا للظروف الت 

ورة اهتمام الجهات المعنية ممثلة بوزارة التعليم العاىلي والسفارة اليمنية بالمغرب واالتحاد 
العام لطالب  ضز

اليمن من خالل العمل عىل ايجاد برامج ترفيهية للطلبة )رياضة، رحالت، مسابقات ثقافية ,,,الخ ( للحد من 

ات النفسية الناجمة عن الحرب.   التأثي 

ات النفسية الناجمة عن الحرب  وعالقتها بالتكيف   إجراء المزيد من البحوث والدراسات للتعرف عىل التأثي 

ي الخارج  
ي فز
، وجودة الحياة لدى الطالب اليمتز  النفسي

ات النفسية المرتفعة الناجمة عن   ز ذوي التأثي  تطبيق برامج إرشادية نفسية عىل عينات من الطلبة اليمنيي 

اتها عليهم . الحرب للتخفي  ف من تأثي 

حة:   الدراسات المقير

ز من مناطق حروب.   النظرة للحياة وعالقتها بقلق المستقبل لدى الطلبة القادمي 

ز من مناطق حروب.   اآلثار النفسية وعالقتها بفقدان االستمتاع بالحياة لدى الطلبة القادمي 

ز من  مناطق حروب.  أحداث الحياة وعالقتها بفقدان المعتز لدى الطلبة القادمي 

ز من مناطق الحروب.المراجع :  اب لدى الطلبة القادمي 
 الضغوط النفسية وعالقتها بكل من القلق واالغي 

 :المراجع

وت: دار الفكر للنرسر والتوزي    ع. 1994ابن منظور، جمال الدين بن مكرم. )   (. لسان العرب. حرف الحاء: بي 

فايز.)  بغزة.  2015األسود،  األزهر  جامعة  طلبة  لدى  غزة  عىل  الحرب  عن  الناجمة  النفسية  الضغوط  مجلة (. 
بوية والنفسية بية، جامعة األزهر، غزة، 23، المجلد ) الجامعة اإلسالمية للدراسات الير ،( العدد الرابع، كلية الي 

 . 111-87ص ص 

أنور.)  عاوي،  ال2010الير العوامل  لبعض  دراسة  اآلباء (.  من  عينة  لدى  غزة  قطاع  ي 
فز بالحصار  المرتبطة  نفسية 

  . ز ، العدد األول ص ص مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(الفلسطينيي  ، المجلد الثامن عرسر
105-146. 

 ( هارون  فـيعالجها،(. 1999الرشيدي،  الـذات  لمساعدة  برنامج  نظرياتها  طبيعتها  النفسية  (،  1)ط  الضغوط 
وت.   النهضة العربية، بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بوية والنفسية،  (. االكتئاب والتشاؤم، دراسة ارتباطيه مقارنة2002رضوان، س  امر. )  ، سلطنة مجلة العلوم الير
 .  31ص -1عمان، ص

، ناض.)  ز   لعضاء الهيئة التدريسية فـي معاهد إعداد  (.  1992السعافي 
دراسة ميدانية لمستوى الرضا الوظيق 

و  غـزة.  المعلمير   قطـاع    
 
ف الحكوم   للجهاز  التابعة  النجاح  المعلمات  جامعة  منشورة،  غي   ماجستي   رس الة 

ز   \ الوطنية، نابلس: فلسطي 
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ّ
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ي 
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، مقدمة فز ترجمة: طلعت  .اإلنسان يبحث عن المعتز
 . 131منصور، الكويت: دار القلم، ص

، محمد. )  ي
رسالة ماجستي  غي   لتوافق الدراس  والتحصيل لدى المرحلة الثانوية. القلق وعالقته با (.  2002قريسر

 منشورة، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة الجزائر. 

ق.)  (. اآلثار األكاديمية والنفسية واالجتماعية لإلرهاب من وجهة نظر طلبة المرحلة اإلعدادية 2016لطيف، استير
ي مدينة بغداد، 

بويةمجلة الستاذ الفز ، العدد ير ي
بية العراقية، المجلد الثائز  . 364. -33، ص ص 216، وزارة الي 

 (. ز قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة  (.  2011المصي، نيفي 
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، نوال عبد اللطيف.)  ز رسالة الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراس  لدى أطفال المقابر. (. 2001ياسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 1989حجازي،  مصطفز ) 
بوية عىل الناشئة فز  الرياض: ،  1، طلبنان  (. الحرب وآثرها النفسية واالجتماعية والي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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