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ي جميع المعتقدات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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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 : الملخص

الحلول  بدائل  أو  الحلول  تقديم  إىل  يهدف  الذي  العلىمي  األسلوب  وهو  ي 
العمرائز والتخطيط  التنظيم 

ة للمشكالت الحالية أو   ي إطار خطة منظمة ذات سياسة وأهداف واضحة، خالل الفي 
المتوقعة للمجتمع وذلك فز

أو  ية  برسر سواء كانت  المستقبلية  أو  الحالية  والمحددات  والموارد  اإلمكانيات  االعتبار  ي 
فز تأخذ  محددة،  زمنية 

 تجد من الظروف. طبيعية. والتخطيط يجب أن يكون شامال ومرنا ومستمرا حيث يمكن تعديل مساره حسب ما يس

المناطق   مختلف  ي 
فز السكنية  الوحدات  من  الكثي   بناء  هو  ي 

العمرائز التوسع   ، ي
العمرائز التوسع  مفهوم  وتعريف 

ة هي من أكير  ة األخي 
، تعتير الفي  ي

، بالتاىلي يزيد التوسع العمرائز
ز السكنية. مع ازدياد عدد السكان عىل مدار السني 

ي تزايد فيها بشكل غي  طبيغي عدد السكان
ات الت  . وكلما تزايد كثافة السكان تزايد بناء الوحدات والتجمعات الفي 

 .السكنية داخل المنطقة وخارجها

 

Abstract : 

Organization and urban planning, which is the scientific method that aims to provide solutions 

or alternative solutions to the current or expected problems of society, within the framework of an 

organized plan with clear policy and objectives, during a specific period of time, that takes into account 

the current or future capabilities, resources, and determinants, whether human or natural. Planning must 

be comprehensive, flexible and continuous, as its course can be modified according to new 

circumstances. 

And the definition of the concept of urban expansion, urban expansion is the construction of many 

housing units in various residential areas. With the increase in the population over the years, and thus 

the urban expansion increases, the last period is considered one of the most abnormal periods in which 

the population increased. The more the population density increases, the more residential units and 

compounds will be built inside and outside the region. 
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 : المــقدمـــة

ية ويشمل تخصصات متعددة  ي هو التخصص الذي يعتز بكافة مناحي المنطقة الحضز التخطيط والتنظيم الحضز
ها.   التخطيط اإلقليىمي مشابه له مثل اإلدارة والسياسة والقانون واالقتصاد وعلم االجتماع والهندسة والبيئة وغي 

ي ضمن مصنف 
ي. يصعب تصنيف التخطيط العمرائز ي أو الحضز

إال أنه يشمل منطقة أوسع من التخطيط العمرائز
 واحد لتعدد االختصاصات المتعلقة ولكنه أكاديميا يصنف ضمن البيئة المبنية أو الهندسة. 

ي إىل تقييم الحياة العمران
ية والريفية، وإيجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية يهدف التخطيط  والتنظيم العمرائز

ز السكان والخدمات. هناك نظريات متعددة   ، العشوائيات، أزمات المرور، تنظيم الحركة بي  ي
مثل التضخم السكائز

ي تهدف إىل تنظيم الحياة العمرانية. 
 للتخطيط اإلقليىمي والعمرائز

ي 
 تعريف التوسع العمرائز

ي المناطق   ُيطلق عىل إقامة المزيد من
الوحدات السكنّية والمنشآت الخدمّية والصناعّية داخل المدينة أو فز

ي اآلونة 
 مع ازدياد عدد السكان، ففز

ً
 وثيقا

ً
ّ ارتباطا ي

، ويرتبط التوسع العمرائز ي
المحيطة بها مصطلح التوّسع العمرائز

ي الحاجة إىل إنشاء المزيد م
ة ازدادت الكثافة السكانّية مما أثر ذلك فز ن التجمعات السكانية، وقد يكون هذا األخي 

 عن المدينة أو خارج تنظيمها، وأما النوع اآلخر فهو  
ً
 ببناء وإنشاء وحدة سكنية بعيدا

ً
ي عشوائيا

التوسع العمرائز
 وتجمعات سكنية وفق مخطط هندسي عىل أن 

ً
نسر  الجهات المعنية مدنا

ُ
ي المخطط له، أي أن ت

التوسع العمرائز
ي تخدم مستخدميهاتتوفر بها كافة الخدما 

 .ت األساسية، والبنية التحتية، والطرق الت 
 

ي تستدغي الحاجة إىل بناء المزيد من المنازل 
 يعتير ازدياد عدد السكان هو أهم األسباب الت 

ً
كما ذكر سابقا

ي 
ي التوسع العمرائز

ي تساهم فز
 :والتجمعات السكنية، ومن األسباب األخرى الت 

الزراعي  ي 
األراض  من  الدخل  ي 

الصحيحة ةتدن  بالوسائل  استغاللها  ويجهل  زراعية   
ً
أرضا المزارع  يمتلك  فعندما   :

وتشغيلها   المحالت  وبناء  السكنية،  الشقق  ببناء  سكنية  أرض  إىل  وتحويلها  الزراعة  ترك  عىل  سُيجيرَ  للزراعة؛ 
ي الزراعية

ي مساحة األراضز
 .للحصول عىل دخل جيد، مما يؤثر ذلك فز

اخيص لبناء أكير من مبتز عىل قطعة أرض واحدة، تؤثر الق   األنظمة الحكومية:  ي منح الي 
رارت واألنظمة الحكومية فز

 .ألن هذه القطعة يملكها أكير من شخص 

ي 
ي المستوى المعيشر

ك القرى واألراضز ون بي  ي لهم، فيلجأ الكثي 
ز المستوى المعيسر : يرغب الكثي  من األفراد بتحسي 

الو  ي 
فز للعمل  المدن،  إىل  والهجرة  من الزراعية  المزيد  لبناء  الحاجة  فتظهر  ها،  وغي  والمكتبية  الحكومية  ظائف 

ز مأوى لألعداد الجديدة القادمة للمدينة   .الوحدات السكنية لتأمي 

 : ي
ي التوسع العمران 

 
 العوامل المؤثرة ف

ي 
 مالمح التوسع العمران 

ي والتوسع  
ي ، وعدم وجود اتفاق عىل وجود عىل الرغم من عدم وجود تعريف موحد وواضح للتوسع العمرائز

العمرائز
ية ، فإن جميع التعريفات تتعلق بسمات محددة تستند إليها.  ي االمتدادات الحضز

 العديد من االختالفات فز
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ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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    

 

 تطوير المتاح 

واسعة   أراٍض  تخصيص  يتم  حيث   ، والصناعية  والتجارية  السكنية  المناطق  ز  بي  بالفصل  ز  التميي  هذا  ويتحدد 
ز للعيش والعمل والتسوق ، والمناطق المخصصة لالستخدام الفردي،   ي المخصصة للمواطني 

واألماكن واألراضز
اف فوق هذه الفجوات ز ي مساحات مفتوحة ، وهي عبارة عن استيز

ا عن بعضها البعض وفز
ً
 .لالزدهار. وهي تقع بعيد

 كثافة قليلة 

ة   ي بسبب تخصيص مساحات كبي  ي معظم التوسع الحضز
ز المنازل ، الكثافة السكانية منخفضة فز ل وبي  ز

لكل ميز
ي الواليات المتحدة و    4إىل    2هناك من  

ي المملكة المتحدة. هذه المعدالت   12إىل    8منازل لكل فدان فز
 فز
ا
ًل ز ميز

ي 
والباف   ، العام  األرض لالستخدام  من  نسبة معينة  تذهب  المعدالت  ز هذه  ، ولتحسي  للغاية  منخفضة  للفدان 

 .ئق العامةيذهب إىل المستشفيات والمدارس والحدا

ي الزراعية
 نقل ملكية األراض 

ي 
ة من األراضز ة وكبي  ي كميات كبي  التوسع الحضز المدن، ويستهلك  الزراعية الخصبة حول  ي 

تقع معظم األراضز
الزراعية إىل جانب الغابات والصحراء، ويتم تحويل المناطق الريفية إىل مدن قبل التوسع ، مما يؤدي إىل وجود 

ي 
ة. األراضز يمساحات كبي  ي والتوسع الحضز  . الزراعية الجافة المخصصة للتوسع الحضز

 التقسيمات السكنية 

ي الحديث 
ي والبناء السكتز

كات التطوير للتطوير العمرائز ي تخصصها رسر
ة والواسعة الت  ي الكبي 

هي مجموعة من االراضز
ي يصعب الدخول والخروج منها ألغراض االستثم

ي األماكن الت 
 .اروهي تكلفة تقسيم المناطق فز

ي 
 آثار التوسع العمران 

ة ومساحات إسكان وتطوير ، فإن التوسع   ي اقتصاد الدولة ويوفر فرص عمل كبي 
ي فز بينما يساهم التوسع الحضز

وة وزيادة تكاليف النقل والطاقة ، ولكن  ي آثار سلبية مثل استنفاد الموارد البيئية المحلية والير
ي يتسبب فز الحضز

ال المجال للتوسع  أحدها هو أحد أهم السلبيات  الذي يفسح  المدمر  ي 
البيت  التأثي   ي هو 

العمرائز بالتوسع  تتأثر  ي 
ت 

ي هذه المنطقة. وتأثي  الدخان 
ي تعيش فز

ية الت  والبناء وخلق أراض قاحلة شاسعة تسبب انقراض الحيوانات الير
ي الهواء

ي يولدها الناس أثناء قيامهم ببناء المساكن والتنقل فز
 .والطاقة الت 

ز بينما يساه ي المنطقة ، وزيادة االستهالك االقتصادي وتحسي 
ز الظروف االقتصادية فز ي تحسي 

ي فز
م التوسع العمرائز

عىل   المؤثرة  االجتماعية  واآلثار   ، المناطق  لهذه  والكهرباء  الخدمات  ز  لتأمي  ة  الكبي  والتكاليف   ، التحتية  البنية 
ي هذه التوسعات العمراني

ة فز اء المحالت والمطاعم والمطاعم الصغي  ا ، وقد ال تتمكن متاجر البيع والرسر
ً
ة هي أيض

ي ، ومن ناحية أخرى 
ي العشوائ 

ى والتوسع العمرائز كات المنافسة الكير ز من التغلب عىل العديد من آثار الرسر والتجهي 
ي والتحرك. نحو النمو الذكي 

 .، هناك العديد من المنظمات والحمالت لمكافحة التوسع الحضز
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ي جميع المعتقدات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 
 بدائل التوسع العمران 

ي،   ي المجتمعات الحديثة بسبب زيادة الدعم لمكافحة آثار التوسع الحضز
ية فز يصعب حدوث التوسعات الحضز

ي مقيدة ومحظورة، وتستخدم بعض البلدان تقنيات تخطيط  حيث تقوم بعض البلدان بتطوير حدود نمو حضز
ي بطريقة مبتكرة ومنظمة. وتسىم جميع البدائل المعروضة والمنفذة بالتعا

ون مع المجتمع بالنمو الذكي أو األراضز
ية، بينما النمو  اتيجية لتنظيم نمو المناطق الحضز النمو الحضاري الجديد، ويتم تعريف النمو الذكي عىل أنه اسي 
للبيئة   يمكن  التأثي  عىل  دون  االقتصادي  النمو  تعزز  ز  الطريقتي  وكلتا  للسكن  الصالحة  األحياء  الجديد  ي  الحضز

أن يخدم المجتمع إذا كان يحافظ عىل حيوية المجتمع ونشاطه وفصله ، وهناك عدد من   والمجتمع والنمو الذكي 
 .المبادئ المرتبطة بالنمو الذكي 

o زيادة السكن للجميع. 

o خلق مجتمعات صديقة للبيئة. 

o  ز عىل اتخاذ قرارات جماعية  .لتشجيع المواطني 

o  ي النمو الذكي
 .تعزيز مشاركة القطاع الخاص فز

o  ي الزراعية والمواقع التاريخية من التدمي  والمحافظة عىل الموارد الطبيعية واستهالكها الممتازحماية
 .األراضز

o  ي وتخصيصها للتنمية
 تحديد حدود النمو العمرائز

ي  •
ي التخطيط العمران 

 
ي -العوامل المؤثرة ف  العامل البشر

ي است
ي البيئة ال يعد االنسان عامال سلبيا يعيش تحت وطئة البيئة الطبيعية فز

ي يؤثر فز سالم ، بل هو عامل ايجائر
ي ديناميكي تمثل البيئة الطبيعية بالنسبة 

ويستغل عناضها وفق ارادته وتبعا لقدراته ، لذلك فاإلنسان عامل جغرافز
ي يمكن ان يستغلها إلشباع رغباته وتحقيق حاجياته ،  

له موجها حيث تقدم له العديد من العناض واالمكانيات الت 
ي تحدد االطار الذي يمكن وال يوج

ي البيئة بالنسبة لإلنسان يستثتز من ذلك الضوابط الطبيعية الت 
ء حتىمي فز ي

د سر
ي خلق أنماط تخطيطية محددة 

ات متداخلة فز ان يعيش فيه االنسان ويبارسر نشاطه. وللبيئة الطبيعية واالنسان تأثي 
ر. مثال ذلك انه عند تتبع مواقع المحالت العمرانية حت  انه يصعب تحديد مت  يتوقف تأثي  أحدهما ليبدأ تأثي  اآلخ

ي الغالب عىل 
ورة ان تكون النشأة مرتبطة بالبيئة الطبيعية ، فاختيار الكثي  من هذه المواقع فز نجد أنه ليس بالضز

ي وراء اقامة  ي الشؤون العامة ، كما كان العامل البرسر
ي الحماية واألمن والمشاركة فز

كة فز العديد  اساس الرغبة المشي 
ية   وما يتبعها من مرافق للخدمات العامة لذلك ظهرت العواصم والمدن    – المدن    –من المحالت العمرانية الحضز

 التجارية والمدن الدينية. 

ز  بي  لتصل  االنسان  ي حفرها 
الت  السويس  قناة  ثر 

ُ
أ ذكر  عند  وتطويرها  المدن  نشأة  ي 

فز ي  البرسر العامل  أثر  ويظهر 
ي الشمال

ي الجنوب فقد تبع ذلك ظهور مدن جديدة كاإلسماعيلية، وتطور ونمو   البحرين المتوسط فز
واألحمر فز

ي عىل 
ها عىل التخطيط العمرائز مدن قديمة كالسويس وبور سعيد، بل أثر حفر هذه القناة امتد اىل أبعد من تأثي 

ي مض، حيث أدى اىل ازدهار ونمو عدد كبي  من المدن عىل سواحل و 
ي فز ي والغرئر

ف  جزر البحرين االحمر جانبيها الرسر
، اذ أدى تعطل المالحة   1967والمتوسط )الحظ أثر غلق قناة السويس بعد الحرب العربية االرسائيلية الثالثة عام  

ي ، مالطة ، نابوىلي ، باإلضافة 
ي عدد كبي  من المدن نذكر منها عدن ، جيبوئ 

ي القناة اىل اضمحالل الحركة التجارية فز
فز

ي ادى شقها اىل ازدياد اىل المدن المضية المطل
ة عىل القناة( ، وما قيل عن قناة السويس يقال عن قناة بنما الت 

ي أمريكا الشمالية والجنوبية عىل السواء. 
 اهمية المدن المطلة عىل المحيط الهادي فز
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ي جميع المعتقدات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 التخطيط العمرا
ي تأثي  كبي  فز

ي وكثافتهم ومستواهم الحضاري والمعيسر
ي لدور وإلعداد السكان وتوزيعهم الجغرافز

ئز
المساكن والخدمات  تباعدها، وتخطيط  أو  تقارب  ها  العمرانية وأحجامها ومدى  المحالت  اعداد  ي 

فز العناض  هذه 
ي والرأسي للمحالت العمرانية المختلفة. 

ي التوسع األفف 
 والمرافق العامة، اىل جانب تأثي  هذه العناض فز

الع التخطيط  ي 
تأثي  ال يمكن اغفاله فز االقتصادية للسكان وطبيعتها  للعوامل االقتصادية  ي حيث ان الحرف 

مرائز
كيب المدينة التجارية يختلف عن تركيب   بنائيا خاصا يتفق ووظيفة المدينة في 

ً
تكسب المحالت العمرانية طابعا

والمدن عىل اختالف وظائفها ترتبط بمواقع جغرافية خاصة بها تحددها طبيعة  وهكذا ،  000المدينة الصناعية  
ي مواقع يصعب الوصول اليها ، اال ان حاجة الوظيفة ومت

طلباتها ، وجدير بالذكر ان بعض المدن الدينية أنشئت فز
ي 
ي اقامة مدن فز

السكان اىل اشباع الناحية الدينية ، أدت اىل بناء المدن المذكورة ، ومعتز ذلك ان االنسان نجح فز
ة ومعوقاتها المختلفة ، مثال ذلك مدينة تريشينو مواقع مرتبطة بظواهر دينية خاصة دون اي اعتبار للبيئة الطبيعي

مالو  ومدينة   ، الهند  ي 
فز أومر Malo بوىلي  سانت  ومدينة   ، بفرنسا  بريتائز  ي 

عىل   Saint Omer فز شيدت  ي 
الت 

ي نطاقات كان يصعب الوصول اليها ، اىل جانب صعوبة  
 من المستنقعات مدن فز

ً
مجموعة من الجزر تتوسط نطاقا

صة ما يتعلق بخصائص المناخ ، اال ان حاجة االنسان وقدراته مكنته من تجاوز كل هذه  الظروف الطبيعية وخا
باالتحاد  يا  سيبي  ي 

فز وانجارسك  وبراتسك  شبه جزيرة كوال  ي 
فز وفسك  مدن كي  ظهرت  لذا   ، الطبيعية  المعوقات 
ادور بكندا.  ي لير

ي ، ومدن جاجنون وكارتي  فز
 السفويت 

o  ي
 الحلول البديلة للتوسع العمران 

ي الوقت الحاىلي القيام التوسعات  ت •
ي سوف نقوم بتقديمها، ألن من الصعب فز

وجد الكثي  من الحلول والبدائل الت 
 العمرانية. 

-   . ي تستخدم النمو الذكي
 توجد بعض الدول الت 

ي وهو، تنظيم المناطق الحضارية، وعمل أماكن صالحة للعيش بداخلها، مع توفي  كافة     •
بديل التوسع العمرائز

ي  
، وتوجد بعض المبادئ الت  ي تقوم بخدمة المجتمع بشكل كبي 

االحتياجات. يعتير النمو الذكي من األشياء الت 
 قام عليها النمو الذكي مثل:  

.  تقوم بإنشاء مساكن وتجمعات سكنية •
ً
 تحافظ عىل البيئة ضد التلوث تماما

-  . ز ها لكل المواطني  ي تقوم ببنائها لتوفي 
 تقوم بزيادة عدد التجمعات السكنية الت 

ي الزراعية وال تقوم   •
ز وتشجعهم عىل االتفاق عىل رأي واحد، تحافظ عىل األراضز توحد الرأي لدى المواطني 

 باستغاللها. 

ي    •
ا نقوم بالحفاظ عىل األراضز

ً
ي تقوم بعض الدول بهدمها بمنتهي البساطة.  كما أيض

 التاريخية، الت 
-    . ية بالشكل الصحيح والصخي  كما تقوم باستغالل الموارد البرسر

تعمل عىل التطوير الدائم رسم حدود للنمو الحضاري، وتعمل عىل النمو االقتصادي ورفع مستوى االقتصاد  •
 دون التعرض للبيئة أو دمارها. 

ر.  ساليبتوجد الكثي  من األ   •  تلوث البيئة وتعرضها للضز
ً
ي إذا قمنا بإتباعها سوف تجنب تماما

 الصحيحة الت 

ي قامت بتطوير حدود نمو حضاري مقيد ومحظور، وبعض الدول األخرى قامت  •
توجد الكثي  من الدول الت 

 بدراسات. 

ز والم  • ي بشكل صحيح متطور، ومنظم مع المواطني 
ز عىل تخطيط األراضز  جتمع. من خالل المتخصصي 

 خدمة المجتمع من خالل التطوير الصحيح.   •
ً
ي تم وضعها. كما يمكن أيضا

 وتوجد الكثي  من البدائل األخرى الت 
ي الصحراوية  -

ي الزراعية، وتدمي  الغابات، وتدمي  األراضز
 .وتجنب أن نقوم بتدمي  األراضز
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ي جميع المعتقدات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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 داخل حدود التنظيم و المخططات  
ي عىل األراض 

 أثر التوسع العمران 

ي منخفضة القيمة ان اال
ي الزراعية داخل حدود المخططات الهيكلية المصادق عليها صنفت عىل انها اراضز

راضز
ي المنخفضة 

ي لتسهيل التخطيط، وهناك قانون يسمح بالبناء عىل االراضز
ي المكائز

الزراعية حسب المخطط الوطتز
ي التخطيط، او اضطرار المخط

ي ضمن القيمة الزراعية،ولكن ذلك يعود اما اىل سوء فز
ز اىل جعل تلك االراضز طي 

ي تعتير  
ي للبناء عليها، او ان تلك االراضز

ضمن  المخططات الهيكلية حيا انه ال يوجد امام الناس سوى تلك االراضز
 C  المنطقة

التنظيمية   المخططات  اعداد  الزراعية من االوعند  ي 
اما االراضز التنظيم  القيمة تستثتز من  الزراعية عالية  ي 

راضز
حة تبف  عالية القيمة جزر مستثناة من الدرجة   ي التوسعات الهيكلية المقي 

الثانية باالمكان التوسع بها وتنظيمها و فز
ي تصنيف المناطق العمرانية وال

 ينطبق عليها احكام السكن التنظيم وال تدخل فز

ي خارج حدود التنظيم و المخططات  
ي عىل األراض 

 أثر التوسع العمران 

ي خ
ارج حدود المخططات الهيكلية يكون مضبوطا بعوامل ومحددات وذلك من اجل المحافظة ان التوسع العمرائز

العديد من  القيمة لكن هناك  الزراعية  ي 
ي االراضز

الزراعية. ال يمكن اصدار تراخيص فز القيمة  ي عالية 
عىل االراضز

و  القيمة  ي 
االراضز حساب  عىل  تكون  ان  يجوز  ال  والتوسعات  ترخيص  دون  يبنون  الذين  القانون  الناس  يسمح 

،اثار، مناطق  ي المحمية ) زراغي
ط ان ال يكون ضمن االراضز خيص الزراغي خارج حدود المخطط الهيكىلي برسر بالي 

 .  )تنوع حيوي

خارج  بالبناء  السماح  يتم  ان  عىل  ي 
المكائز ي 

الوطتز المخطط  اصدارها حسب  يتم  خاصة  ز  وقواني  احكام  وهناك 
ي زراعية المخطط الهيكىلي سكنات زراعية او ابنية ع

ز بالبناء عىل اراضز ادية حسب المساحة، و يسمح للمواطني 
واستغاللها وزراعتها   ي 

االراضز بحماية هذه  المواطنون  يقوم  ان  زراعية وعىل  اعتبارها سكنات  يتم  ان  قيمة عىل 
ي  

ي اراضيهم الزراعية بدون ترخيص حيث انهم ال يملكون اراضز
ز يقومون بالبناء فز داخل واالستفادة وهناك مواطني 

ي داخل  
اء ارضز  المخطط الهيكىلي وال يريدون رسر

ز بشان ذلك ورفعت بعض الحاالت  ز المواطني   الحكم المحىلي وبي 
ز . وقد حصلت خالفات بي  المخطط الهيكىلي

 للمحكمة 

ي عدم حصولهم عىل خدمات 
ز الذين يواجهون مشاكل فز ان توسعة المخطط يكون من اجل مساعدة المواطني 

ي االماكن المخصصة لذلك، كما ان زيادة مساحة نتيجة سوء  
التخطيط الذي حصل عن عدم توجيه الناس للبناء فز

التحتية وشق  البنية  ي توفي  
البلديات والحكم المحىلي فز الملقاة عىل عاتق  الهيكلية يزيد من االعباء  المخططات 

، اما المخط ي اإلطار الطرق. وهناك تخطيط محىلي داخل حدود التنظيم، وتخطيط اقليىمي
ي يبف  فز

ي المكائز
ط الوطتز

 .العام وتبف  التصنيفات العالية القيمة ال يسمح بالتوسع فيها
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ي جميع المعتقدات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 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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