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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
  سلطنة ع

 
مان كما يدركها ]الحاجات النفسية واإلجتماعية والشخصية لدى مرض  اإليدز ف

]  المعالجي   الصحيي  

 

 :ي   الباحث إعداد 

  بن راشد بن مح ناص  [
 
 [مد الغدان

ا  [  ] عبد هللا سيكامانيا  جسي 

 

يا[ - العالمية]الجامعة اإلسالمية   مالي  

 

 ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة الحالية إىل الكشف عن مستوى الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية لدى مرضز 
: الجنس  حيث  ي متغي 

ز
ز  كما هدفت إىل معرفة الفروق ف ز الصحيي  ي سلطنة عمان كما يدركها العالجي 

ز
اإليدز ف

ز  ز الصحيي  ز ششل  ملارسر مع مرضز اإليدز تكون مجتمع الدراسة من العاملي   بأتسام اخأمراض المعدية والمتعاملي 
ي سلطنة عمان والذي بلغ عددهم )

ز
ز ف ز نفسيي  ز وأيصائيي  ز ومساعدين صحيي   46من أطلاء وممرضي 

َ
( معالجا
. ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم اللاحثان مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية والذي 

ً
صحيا
(  ولمعالجة البيانات استخدم اللاحثان معام  ألفا كرونلاخ  والنسب المئوية  والمتوسطات تام بإع ي

داده )الغدائز
 -الحسابية. وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية: 

ة ومرتفعة لدى افراد العينة 1 . حيث بلغ مستوى الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية درجات كبي 

(  حيث احتلت الحاجات النفسية عىل المرتلة اخأوىل بمتوسط 2.391-2.498بمتوسطات حسابية بلغت )
ي بلغ ) ي بلغ )2.498حسائ   احتلت الحاجات الشخصية المرتلة الثانية بمتوسط حسائ 

ز ي حي 
ز
ي 2.441(  ف

ز
(  ف

ي ) ي المرتلة الثالثة بمتوسط حسائ 
ز
ز كانت الحاجات االجتماعية ف  (. 2.391حي 

ز متوسطات ك  من الحاجات 0.05إحصائية عند مستوى داللة أت  من ). عدم وجود فروق ذات داللة 2 ( بي 
ي سلطنة عمان تعزى إىل متغي  

ز
ز لدى مرضز اإليدز ف ز الصحيي  النفسية واالجتماعية والخصية لدى المعالجي 

 الجنس. 

 يدز. الحاجات  مرضز اإل الكلمات المفتاحية: 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]The psychological, social and personal needs of AIDS patients in the Sultanate of 

Oman, as recognized by health therapists[  

 

]Prepared by: - Nasser bin Rashid bin Mohammed Al-Ghadani And Seraj Abdallah Ssekamanya[  

 [Malaysia –The International Islamic University ] 

 

Abstract 

The current study aims to reveal the level of psychological, social and personal needs of AIDS       

patients in the Sultanate of Oman as perceived by health therapists. It also aimed to find out the 

consisted of health workers in the departments differences in a variable: gender. The study population 

of infectious diseases, doctors and nurses who deal directly with AIDS patients and health assistants 

and psychologists in the Sultanate of Oman. The total number of health therapists was 46. To achieve 

jectives of the study, the researchers used the psychological, social and personal needs scale, the ob

Ghadani). For data processing, the researchers used the Cronbach alpha -which was created by (Al

coefficient, percentages, and arithmetic averages. 

: The results of the study are as follows  

level of psychological, social and personal needs scored high degrees among the sample  The1. 

2.391). The psychological needs ranked the -members with arithmetic averages amounting to (2.498

average of (2.498). The personal needs ranked the second with an arithmetic  first with an arithmetic

, the social needs ranked the third, with a mean of (2.391).lastlyaverage of (2,441)  

 

(0.05) between  2. There weren't any statistically significant differences at a significance level less than

the averages of psychological, social and testicular needs of health therapists among AIDS patients in 

the Sultanate of Oman for the gender variable. 

Needs, AIDS patients. Keywords: 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة: 

ي اخأرض لعمارتها وسخر لم ك  الوسائ  المعينة عىل أداء يلق هللا سلحانم وتعاىل اإلنسان وأستخلفم 
ز
ف

ي تستمد طاتاتها من الحاجات 
تحقيق هذه المهمة فقد أودع فيم الكثي  من القدرات واالستعدادات والدوافع الت 

 نحو الطريق إىل تحقيق أهدافم الخاصة والغاية العمىم من 
ً
 رئيسا

ً
النفسية واالجتماعية والشخصية لتكون محركا

ي حياة اإلنسان  إذ أن إشلاعها واخأيذ بها بمثابة التوازن لإلنسان  واكسابم 
ز
وجوده  ولما لها من دور كبي  وهام ف

 بما تقدمم من ازدهار وتماسك 
ً
الصحة النفسية السليمة  كما أن سالمة المجتمعات وتوة بنيانها تقاس دائما

قدم باعتلاره المحور الرئيسي والغاية المنشودة لت مرتلط شسالمة صحة النفسية واالجتماعية والشخصية للفرد 
ز تحقيق ما يطم  لم ومن بينها  ي تد تحول بينم وبي 

المجتمع ونموه. إال إن هناك مجموعة من المشلالت الت 
 عىل المجتمعات 

َ
ارا  ومن أيطر وأكير اخأمراض أضز

ُ
إصابتم باخأمراض المعدية كمرض اإليدز. حيث يعد وباًء عالميا

 لما يسبلم من ردود أفعال ذاتية ونفسية واجتماعية. حيث يرى )الخزاغي وصحة اإل 
ً
(  بأن 2008نسان نمرا

مريض اإليدز يتعرض لمشلالت متعددة طبية واجتماعية ونفسية وشخصية منها: الصدمة النفسية  وفقدان 
ن المرض والعجز  السيطرة عىل العواطف  والغضب الشديد  واإلجهاد النفسي والقلق  واإلنلار  والخوف م

ام الذات  وتأنيب الضمي   حيث يشعر المريض بأنم مؤذي وعار عىل عائلتم  مما يؤدي إىل تدهور 
وفقدان احي 

ي أشارت عىل وجود أعراض نفسية 2017وهو ما أكدتم نتائج دراسة )عىلي  ومعاذ  . العالتات االجتماعية
(  والت 

ي القلق واالك
ز
(  بأن 2009تئاب والهوس ووصمم العار؛ كما أشارت )الجيد  واجتماعية لمريض االيدز تتمث  ف

ز باإليدز تتولد لديم ضغوط تؤثر عىل حياتهم اليومية وعالتاتهم االجتماعية واخأرسية  المرضز المصابي 
ي أسلوب الحياة بلافة جوانبها النفسية والعقلية والجسدية 

ز
والشخصية  كما لديهم ضغوط ناتجة عن التغي  ف

ي واإلجتماعية
ز
. اخأمر الذي يمكن القول من ياللها بأن مرض اإليدز يعتي  من أتوى وأيطر اخأمراض المزمنة ف

اتم النفسية وذلك إلرتلاطم بآثار نفسية وإجتماعية ساللة بجانب آثاره الصحية  ومن أبرزها الشعور بوصمة  تأثي 
تب عليها من إنعلاسات وتلعات مؤلمة تتمث  بالعزلة االج دة تماعية وبالتاىلي يؤدي إىل تفاتم عالعار وما يي 

أعراض نفسية أيرى تزيد من المشلالت اخأساسية  أبرزها اإلصابة باإلكتئاب والخوف من ديول المصحات 
ي حقة )عىلي  ومعاذ  

ز
 (. 2017النفسية لعم  الفحوصات الطبية مخافة العزل أو أي إجراءات أيرى تتخذ ف

ي نق  ما كما أن هذه المشلالت تدل عىل أن التعام
ز
  مع مريض اإليدز يحتاج إىل مهارات ياصة ووغي وإدراك ف

وص  إليم الطب الحديث من عالج المرض  ونرسر التوعية والمعلومات الصحيحة وهذا ال يتأئ  إال من تل  
ي كيفية التعام  مع اخأمراض المعدية ولديهم 

ز
ة الكافية ف ز خأداء هذه المهمة ويتمتعون بالخي  أشخاص ممارسي 

  ولذلك الو 
ً
 وذاتيا

ً
 وإجتماعيا

ً
غي الكام  بمدى تأثي  هذه اخأمراض ومدى ما تفرضم من إحتياجات ياصة نفسيا

 لمراجعاتهم الشهرية لألتسام ومعرفة أرسارهم 
ً
ز هم بمثابة اخأترب إىل مرضز اإليدز نمرا ز المعالجي  في  يعد المرسر
أهمية هذه الدراسة للحاجة الملحة للمجتمعات واحتياجاتهم النفسية واالجتماعية والشخصية. ومن هنا تنبع 

ي مجال االمراض المعدية ال سيما مرض اإليدز  
ز
ي ياصة لمث  هذه الدراسات ف

العربية عامة  والمجتمع العمائز
ي رسم مالم  

ز
 ف
ً
 رئيسيا

ُ
لتعرف عىل أسلابها  والتوص  عىل احتياجاتها الذاتية والنفسية واالجتماعية لتكون محورا

ي التعرف عىل أهم التخفيف من 
ز
معاناتهم والتوص  لعالجها  كما أن القيام مث  هذه الدراسة تد تسهم ف

امج االرشادية الخاصة  ي عم  بعض الي 
ز
 الذاتية والنفسية واالجتماعية وبالتاىلي تد تسهم ف

احتياجات المرضز
ي التخلص من اآلثار النفسية واالج

ز
هذه تماعية والشخصية للرعاية هؤالء المرضز والعناية بهم ومساعدتهم ف

ي تد تح
. االضطرابات الت   د من توافقهم النفسي واالجتماغي
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة الدراسة: 

ي لها أثار شخصية وإجتماعية ونفسية للمريض وذلك لخصوصية طرق 
يعد مرض اإليدز من اخأمراض الت 

ي 
ز
 وما تفرضم طبيعة المرض نفسم لعدم وجود عالج شاف

ً
 حت  اآلن؛ لم تما إنتقالم والرتلاطم بالشواذ جنسيا

ً
ما

ي تؤثر ششل  ملارسر عىل حياة الفرد 
فمنذ أن تم اكتشافم لدى العالم  أطلت معم الكثي  من المشلالت الت 

ي بحث احتياجاتم الشخصية والنفسية 
ز
والمجتمع الذي يعيش فيم المصاب  اخأمر الذي جع  االهتمام ف

ايده ز  لي 
ً
 للغاية نمرا

ً
يحة مهما ا عىل المستويات عىل المستويات العالمية ؛ وهو ما أشارت واالجتماعية لهذه الرسر
وس نقص المناعة  900مليون و 37(   عن تسجي  2018اإلحصائيات العالمية لعام ) ألف حالة إصابة بفي 

ي جميع أنحاء العالم  وأصيب 
ز
ية ف ي  1.7البرسر

ز
ألف شخص مصاب  770مليون شخص  باإلضافة إىل ذلك توف

ي 
ز
ي نفس العام سجلت dw.com جميع أنحاء العالم )بهذه الحالة المرضية ف

ز
ألف شخص مصاب  240( ؛ وف

ق اخأوسط وشمال إفريقيا  بينما تم تسجي   ي منطقة الرسر
ز
ية ف وس نقص المناعة البرسر ألف إصابة 20.000بفي 

ي أنحاء المنطقة العربية  
ز
وس نقص المناعة ف ( ؛ كما أن سلطنة عمان  (arabic.euronews.comجديدة بفي 

وس نقص المناعة  حيث أشارت اإلحصائيات الصادرة من وزارة ك ي من انتشار في 
ها من المجتمعات تعائز غي 

ي السلطنة  وتد أرتفع هذا العدد ليص  )145(  بأن هناك )2018الصحة لعام )
ز
 ف
ً
ي عام )174( مصابا

ز
( 2019( ف

ز الفعل ز عىل أرض الواتع شسبب وصمة الع؛ وهذه اخأرتام واإلحصائيات الرسمية تد ال تعكس أعداد المصابي  ار ي 
ي معمم الدول العربية لمراتلة 

ز
ي تالحقهم داي  المجتمع  وعدم وجود أنممة فعالة داي  المجتمع ف

الت 
ز )التقرير السنوي لوزارة الصحة   (. 2019المصابي 

ا: دراسة ة منهكما أشارت العديد من الدراسات عن تعرض مرضز اإليدز لكثي  من المشلالت النفسية واإلجتماعي
(Olley et all,2005 ي نتائجها عن انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بنسلة

ز
ي أشارت ف

كاالكتئاب   14,8( والت 
؛ ودراسة  ي أكدت نتائجها عىل وجود عالتة ارتلاطية  (Alma et all,2004)واالنتحار والقلق االجتماغي

والت 
ز أعراض اإلصابة والصحة العامة  كما أشارت م ة 2008نممة الصحة العالمية عام )ساللة بي  ( إىل اخأثار الملارسر

ي المركزي يتسبب ياللها بمضاعفات نفسية عصبية تشم  االعتالل  وس العوز المناغي عىل الجهاز العصت  لفي 
ي   واالكتئاب  والهوس  واالضطرابات اإلدراكية  والخرف الرصي      وكثي  ما تحدث هذه المضاعفات 

ز
الدماغ
 مجتمعم. 

ي معرفة كما أن ا
ز
ز عىل أهمية الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية تمث  نقطة اللدء لمريض اإليدز ف كي 

لي 
ة  تتجمع  ة ومركلة ومتغي  ي ما هو إال نتاج مؤثرات كثي 

دوافعم وتحديد سلوكياتم عىل اعتلار بأن السلوك اإلنسائز
ي تقوتتشابك وتتغي  عىل نحو مستمر  وان السلوك علارة عن نشاط يقوم 

ي بم الفرد لتحقيق دوافعم الت 
ضز

ي 
ز
ة ف لة كبي  ز

ية ميز حاجاتها  أو ايتالل توازنها نتيجة عدم اإلشلاع وبالتاىلي تحظز مشللة الدوافع والحاجات البرسر
ي  وعىل مدى تنميم هذه  علم النفس  خأنها تمث  اخأسس العامة لعملية العالج  وطرق التكيف مع العالم الخارج 

إشلاعها بالطرق الصحية السليمة يتوتف التنميم العام للشخصية  اخأمر الذي جع  علماء الحاجات ودوافعها و 
 إلشلاع الحاجات 

ً
 متواصال

ً
ز الشخصية ودوافع السلوك عىل اعتلار بأن السلوك يمث  جهدا النفس يوحدون بي 

ي أهمية 
ء جوهري لفهم الشخصية ؛ ومن هنا تأئ  ي

هذه الدراسة اخأساسية  وأن فهم الحاجات اإلنسانية شر
ز عىل عالجهم لما لهذه  في  ز والمرسر ز الصحيي  ي سلطنة عمان كما يدركها العاملي 

ز
لمعرفة حاجات مرضز اإليدز ف

الحاجات من أثر كبي  عىل صحة المرضز النفسية واالجتماعية والشخصية ومعرفتها يؤدي إىل الشعور باخأمن 
ز واالستقرار النفسي واالجتماغي  اخأمر الذي سوف يساعد  كي 

ز حول الي  ز الصحيي  ز والمعالجي  في   الكثي  من المرسر
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي السؤال 
ز
حيال هذه الحاجات كمصدر توي لعالجاتهم النفسية واالجتماعية. يمكن تلخيص مشللة الدراسة ف

 : ي
 اآلئ 

ز  السؤال اخأول: ما مستوى الحاجات الشخصية والنفسية واالجتماعية لدى مرضز اإليدز كما يدركها العاملي 
ي 
ز
ز ف  سلطنة عمان؟ الصحي 

  تتفرع منه الفرضية اآلتية:  
 والت 

ز متوسطات ك  من الحاجات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أت  من ) - ( بي 
ي سلطنة عمان تعزى إىل 

ز
ز ف ز الصحي  الشخصية والنفسية واالجتماعية لدى مرضز اإليدز كما يدركها العاملي 

 الجنس. 

:  تهدفأهداف الدراسة:  ي
 الدراسة إىل ما يأئ 

 الكشف عن الواتع المعاش لهؤالء المرضز بل  أبعاده الصحية والنفسية واإلجتماعية.  -
 تحديد حاجات هؤالء المرضز النفسية واإلجتماعية والشخصية.  -
ز نحو مرضاهم من يالل معرفة احتياجاتهم.  - ز الصحيي   الكشف عن مدى معرفة المعالجي 
حات علمية ونمرية  - ز عىل احتياجاتهم وضع مقي  كي 

لتوفي  الرعاية الصحية لهؤالء المرضز من يالل الي 
 النفسية واإلجتماعية والشخصية. 

: أهمية الدراسة:  ي النقاط اآلتية وهي
ز
 تتجىل أهمية الدراسة ف

ي تقوم بلحثها  وهي  األهمية النظرية: . 1
تلمن أهمية الدراسة من يالل موضوعها الذي تتناولم  والمشللة الت 

 لدى مرضز اإليدز كما يدركها ال
ً
تعرف عىل أبرز الحاجات الشخصية والنفسية واإلجتماعية اخأكير شيوعا

 . ز ز الصحيي   المعالجي 

 واجتماعيا عىل 
ً
 ونفسيا

ً
ي مساعدة الفرد شخصيا

ز
 ف
ً
 مهما
ً
كما سيؤدي التعرف عىل هذه الحاجات إىل لعب دورا
ز عليها. تكوين بيئة صحية وسليمة تنطلق من إشلاع تلك الحاج كي 

 ات والي 

ي هذه المرحلة 
ز
ة أساسية تنطلق من يالل معرفتها من هم أترب إليهم ف ز ي )مرضز اإليدز( لم مي 

ز
كما أن اللحث ف

ي أمس الحاجة 
ز
 لخصوصية المرض وأثاره الشخصية واالجتماعية والنفسية فهم ف

ً
ز نمرا ز الصحيي  وهم المعالجي 

ق أكي  تدر ممكن من االطمئنان والراحة والهدوء النفسي إىل اإلشلاع واخأهتمام والرعاية من أج  تحقي
 .  واالجتماغي والشخضي

ي سلطنة عمان  وستطرق أبواب اللحث والتحري العلىمي من 
ز
كما أنها ستعتي  إضافة علمية جديدة ال سيما ف
 يالل االنطالق من سل  إشلاع هذه الحاجات. 

ي  األهمية التطبيقية: . 2
ز
ي تتمث  اخأهمية التطبيقية ف

ي توصلت لها الدراسة والت 
 يتم االستفادة من البيانات الت 

ي يمكن أن تساعد عىل إشلاع الحاجات الشخصية والنفسية واإلجتماعية 
اتيجيات الت  من ياللها وضع االسي 

تلة من عدم إشلاع تلك  ي سلطنة عمان بهدف الوتاية من اآلثار المي 
ز
ز ف ز الصحي  للمرضز اإليدز كما يدركها العاملي 

ز الح ز عىل عالج مرضز اإليدز لتحسي  اجات. كما يأم  اللاحثان أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إىل توعية القائمي 
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  و سيكامانيا           

 
  سلطنة عمان كما يدركها المعالجي   الصحيي                الغدان

 
 الحاجات النفسية واإلجتماعية والشخصية لدى مرض  اإليدز ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ستعو 
ز عىل أهم الحاجات الشخصية والنفسية واإلجتماعية الت  كي 

ليهم د بالفائدة عالخدمات الصحية والي 
 وعىل مجتمعهم. 

 مصطلحات الدراسة: 

 : The Needالحاجة 

عرف الحاجة ب
ُ
ي وتطوره وارتقاءه  ت

أنها " حالة الفرد الناجمة عن احتياجاتم لألشياء الجوهرية لوجوده اإلنسائز
وتكون هذه الحاجة توية وتحدث حالة من التوتر لدى الفرد إذا لم يقم بإشلاعها  وذلك بالوصول إىل الهدف  

لحاجة" وضوع ابالحصول عىل م وهذا التوتر يوجم سلوك الشخص نحو إعادة توازنم النفسي الذي ال يتحقق إال 
 (. 12: 2017)حرارة  

 : Psychological needsالحاجات النفسية 

  يكتسبها 318: 2012يعرفها علاس )
ً
 أو جزئيا

ً
(  بأنها حالة من العوز أو النقص لدى الكائن العضوي كليا

ي تخلق لم إحساس بالتوتر وعدم 
ات البيئة  والت  ي الراحة واالستقرار  وأيالفرد من يالل تفاعلم مع متغي 

ز
تالل ف

 التوازن النفسي والعضوي  وظهور أعراض سلوكية تتعارض مع معايي  الجماعة. 

 : Social needsالحاجات االجتماعية 

ز كحاجات 17: 2019حيث يعرفها )تواسمم    فتي 
ً
 إجتماعيا

ً
ي تمهر لكون اإلنسان كائنا

(  بأنها تلك الت 
ي  وتز 

داد أهميتها بما يحقق التوازن االجتماغي  والقدرة عىل التوافق مع البيئة مؤثرة عىل السلوك اإلنسائز
ز مطاللة ومطالب بيئتم.   المحيطة بالكائن الخي للموائمة بي 

  Personal Needs:الحاجات الشخصية

(  الحاجات الشخصية بأنها علارة عن متطللات عقلية ومعرفية مث : الحاجة 2011حيث تعرف الجالمدة )      
ي إىل

 التفكي   والتجريب  واالستكشاف  وكلها حاجات تحتاج إىل إشلاع لتحقيق االتزان النفسي والوجدائز
 . ي
 والعاطفز

وس يصيب الجهاز  : ADISمرض  اإليدز تعرف منممة الصحة العالمية مرض اإليدز بأنم مرض ناتج عن في 
ي جسم اإلنسان  فيصب  عرضم لألمراض القاتلة واخأورام الخب

ز
ي كلمة ايدز. مالمناغي ف

تالزمة يثة الرسطانية  وتعتز
ية:  ز  A quired Immune Deficiency العوز المناغي المكتسب وترسر  من اللفظ باللغة اإلنجلي 

Syndrome : ي
ي هذه التسمية باآلئ 

 وتعتز

(A) .أي مكتسب :         (I :)                 .أي المناعة(D ) .أي نقص وأيتفاء 

 (S :)  .
ً
 معينا

ً
ي يطلق حينما توجد عدة أعراض متالزمة تشل  مرضا  مصطل  طت 
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  و سيكامانيا           

 
  سلطنة عمان كما يدركها المعالجي   الصحيي                الغدان

 
 الحاجات النفسية واإلجتماعية والشخصية لدى مرض  اإليدز ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اإلطار النظري: 

  تعريف الحاجة: 
ً
تعددت تعريفات الحاجات وفق ك  تخصص وميدان علىمي  كما تلاينت مضامينها وفقا
ي ألفاظها فإنها اجتمعت جم

ز
ي يللتوجهات لك  مدرسة من دارسها  إال أن هذه التعريفات وإن ايتلفت ف

ز
عها ف
ي ترى بأن الحاجة هي ك  ما يحتاجم اإلنسان من أج  الحفاظ عىل حياة هادئة وكريمة  وإشلاع 

معناها والت 
( الحاجة بأنها " حالة من 2013حيث يعرف )اخألوشي   رغلاتم المتنوعة  وتوفي  ما هو مفيد لنموه وتطوره. 

ن بنوع من  ة التوتر والضيق وال يللث أن يزول مت  تضيت الحاجالنقص والعوز أو االفتقار وايتالل التوازن تقي 
 ."
ً
 أو معنويا

ً
 وزال النقص سواء كان ماديا

ز اذا ما وجد تحقق االشلاع  وبأنها شعور الكائن 8: 2019وتد عرفها )محمد   ء معي  ي
( "بأنها الشعور بنقص شر

ز  وتد تكون لحاجة فسيولوجية دايلية مث  الحاجة إىل ء معي  ي
 الطعام والماء  أو تكون الخي باالفتقار لسر

 سيكولوجية إجتماعية مث  الحاجة إىل االنتماء  أو تكون لحاجة شخصية كالحاجة إىل اإلنجاز واإلبداع. 

  الحياة: 
 
 دور الحاجة وأهميتها ف

ي لإلنسان نحو توجيم سلوكم وممارسة نشاطم ششل  طبيغي 
تعد الحاجة أو الرغلة بمثابة الدافع الحقيف 

لاع تلك الحاجات  فعندما يقل  اإلنسان عىل الحياة بنوع من االستقرار والطمأنينة فإن الحاجة يعي  عن مدى إش
المشلعة تزي  ما ينشأ من ألم وتوتر؛ فتساعد الحاجات اإلنسان عىل النمو السليم  وتقل  الحياة والتكيف معها  

ي غمار الحياةوالتوافق النفسي واالجتماغي  اخأمر الذي يؤدي إىل الشعور باخأمن واال 
ز
 طمئنان وبالتاىلي الغوص ف

 .  وممارستها ششل  طبيغي

ورية للحياة 2017بينما يرى حرارة ) ز ضز وري الستقرار الحياة  فالحاجة إىل اخأوكسجي  ء ضز ي
(  بأن الحاجة شر

ورية للحياة بأسلوب أفض   وعدم إشلاعها يجع   وبدونم سيموت الفرد  كما أن الحاجة إىل الحب والمحلة ضز
 للحاجات الفسيولوجية مث  الحاجة إىل الطعام والماء ال

ً
 هرميا

ً
ء التوافق  وتد وضع أبراهام ماسلو ترتيلا فرد شي

 والراحة والنشاط والجنس واإلشلاع الحسي  وهي الحاجات اخأساسية وعندما تشبع هذه الحاجات 
ز واخأكسيجي 

ي المستو ينتق  الفرد إىل إشلاع الحاجات المستوى اخأعىل  وهي الحاجة إ
ز
ى ىل اخأمن بمختلف فروعها  يىلي ذلك ف

ي 
ز
ام الذات  يىلي ذلك ف

الحاجة إىل الحب واالنتماء والتفاع   يتلو ذلك مستوى الحاجة إىل الملانة والتقدير واحي 
 المستوى الحاجة إىل تحقيق الذات. 

ي  وماسو  وماكدوجال  وغ
ز
ف ز والعلماء أمثال: موراي  ومي  هم من تنميم هذه فحاول الكثي  من اللاحثي  ي 

الحاجات وتصنيفها إىل فئات متعددة إال أن االيتالف جاء بينهم فيما يتعلق بأنواع الحاجات  وعددها  
ز هذه التصنيفات ما ذكره  ي ينتىمي لها اللاحثون والعلماء ومن بي 

وتصنيفها  وهذا االيتالف مرده إىل المدارس الت 
ي والمفري )

: 2013العائز ي
 (  وهو كاآلئ 

 حاجات العضوية: كالحاجة إىل الطعام  والجنس  والماء  واإليراج  والنشاط والراحة. . ال1

2 : ز  . الحاجات غي  العضوية: وتنقسم إىل تسمي 

أ. حاجات نفسية: كالحاجة لألمن  الحب واالستطالع  اإلنجاز  االعتماد عىل النفس.   ب. حاجات اجتماعية:  
 حة. كالحاجة لالنتماء  التقدير  والحاجة للص
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  إىل االهتمام باتجاه اخأفلار السلوكية ودراسة الشخصية وتحديد أنماطها Maslowبينما ذهب ماسلو 
 والحاجات اإلنسانية لها ومنها: 

ي ال يمكن أن تمهر اال بعد ان يتم اشلاع الحاجات اخأساسية  الحاجات النمائية: 
وهي الحاجات العليا الت 
ي يمس  الحرمانية وتشم  عىل: الحاجة لتحقيق

ز
الذات والمعرفة والفهم والحاجات االجتماعية  وتد وضعها ف

 : ي
 مستويات كاآلئ 

ي الحاجة للطعام والحاجة الحاجات الجسمية الفسيولوجية: *    
ز
وهي الحاجات اخأساسية لإلنسان متمثلة ف

 للماء والحاجة للجنس. 

. تتضمن اخأمن والحماية والثلات والبناء والقانو  حاجة السالمة: *      ن والنمام والتحرر من الخوف والفوضز

ي اخأرسة  حاجات االنتماء والحب: *    
ز
وهي توجم نحو العالتات العاطفية مع الناس واحساس الفرد بالملانة ف

 والجامعة. 

ام: *     ي شعور الفرد بالعالتات المشلعة مع اآليرين واالحساس بالتقل   الحاجة للتقدير واالحي 
ز
وهي تتمث  ف

 الرفض. مع تجنب 

ترتلط هذه الحاجة بالتحصي  واالنجاز  والقدرة عىل التعبي  عن الذات وأن  الحاجة إىل تحقيق الذات: *    
 (. 2019يكون الفرد )محمد  

ز هما:  مصادر قوة الحاجات:   تتأثر توة الحاجات اإلنسانية لدى الفرد بعاملي 

 :
ً
معتز أنم كلما زادت درجة الحرمان من حاجة مستوى ودرجة إشلاع الحاجة أو مستوى الحرمان منها: ب أوال

ورة لزيادة توة هذه الحاجات كموجم لسلوكم ودافعيتم.   معينة لدى الفرد يؤدي ذلك بالرصز

: قوة المثي  
ُ
ات ومنبهات يارجية كلما زادت درجة إلحا  ثانيا : فللما زادت إثارة حاجات الفرد بفع  المثي 

ي 
ز
 ف
ً
ات تلعب دورا ي داي  الفرد تل  إثارتها )تواسمة   الحاجات  أي أن المثي 

ز
زيادة إلحا  الحاجات الكامنة ف

2019 .) 

 الحاجات النفسية: 

تعد الحاجات النفسية بمثابة دوافع مكتسلة ذات تأثي  عىل سلوك اإلنسان  وتحريك نشاطم  
ي ليعي  عن الوضع الدايىلي الذي يعيشم اإلن ي أو سلت  ان مع نفسم سواتجاهاتم  وتكوين شخصيتم عىل نحو إيجائ 

. حيث عرفها حرارة )
ً
 أو معنويا

ً
ء ما سواء أكان حسيا ي

( بأنها رغلة طبيعية يهدف 15: 2017نتيجة لنقص شر
ي الحياة  والواتع أن الحاجات النفسية ال تخرج 

ز
الكائن الخي إىل تحقيقها بما يؤدي إىل التوازن النفسي واالنتمام ف

ي معناها وطبيعتها عن مضمون الغرائز من ح
ز
يث كونها محركات للسلوك  غي  أن الحاجات أت  عدد من الغرائز. ف

( عىل أن الحاجات النفسية بأنها مطالب نفسية فطرية أساسية للوصول إىل 16: 2019بينما أشار تواسمم )
السعادة والتلام  النفسي  ويمكن إجمالها بالحاجة إىل اإلستقالل والكفاءة والحاجة لالنتماء. فإذا كانت 

ورية لسعادة الحاج ي المحافمة عىل بقاء الفرد ونوعم  فإن الحاجات النفسية ضز
ز
ورية ف ات الفسيولوجية ضز
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اإلنسان  فإحلاطها يؤدي إىل كثي  من اضطرابات الشخصية. حيث أن هناك عدد من الحاجات النفسية من 
 : ي
 أهمها ما يأئ 

-  : ي تقوم إلكساب رضا  الحاجة إىل األمن النفس 
الناس وحبهم واالهتمام بهم ومساندتهم  كما وهي الحاجة الت 

 االجتماغي  ضد الحوادث  واخأمراض  والعجز واللطالة  والشيخوية. 
ز ز عىل المجتمع أن يحيطهم بالتأمي   يتعي 

ي تدفع الفرد إىل التعبي  عن ذاتم واإلفصا  عن شخصيتم  الحاجة إىل التعبي  عن الذات وتوكيدها:  -
وهي الت 

ي ترسع بالفرد إىل النمو وتوكيدها بأن يحقق 
ما لديم من إملانيات أو يطر  ما لديم من آراء  فالحاجة هي الت 

 ( 2014والتحسن )أبو نعمم  

 لتطوير الملكات العقلية والمهارات اخأدائية.  الحاجة إىل المعرفة:  -

ي نحو الذات وتقللها بمالمحها المتعددة )االحاجة إىل قبول الذات:  ي  والمفري  وهو االتجاه اإليجائ 
لعائز

2013 .) 

ن  كما  ز ي الحصول عىل النمو الصخي السليم والمي 
ز
وريات ف وعليم يمكن القول بأن الحاجات النفسية تعد من الرصز

ز عليها  والعم  من ياللها يمث  مرحلة من مراح  العالج واالستشفاء والشعور بالصحة  كي 
أن إشلاعها والي 

 .  وممارسة الحياة ششل  طبيغي

 الجتماعية: الحاجات ا

 عن حياة 
ً
ي هذه الحياة بعيدا

ز
عرف اإلنسان منذ القدم بأنم كائن إجتماغي ال يمكن أن يعيش بمفرده ف

الجماعة  واخأصدتاء  وأحضان اخأرسة  لذا فإن الحاجة االجتماعية هي حاجات الفرد لالنتماء سواء أكان ذلك 
ي لوطن أو مجتمع أو دولة لتتسع هذه الدائر لتشم  جوانب الح

ب للناس واخأه  واخأصدتاء. حيث يعرفها العائز
ات ومهارات جديدة من اآليرين  ومعرفة أكير 12: 2013والمفري ) ي اكتساب يي 

ز
( عىل أنها رغلة الفرد ف

ي المناتشات 
ز
باآليرين  وااليتالط بهم  وتكوين صداتات جديدة  وتنمية العالتات االجتماعية والمشاركة ف

ات اآليرين. لذا فإن أي يل  يؤدي إىل عدم إشلاع هذه الحاجة االجتماعية وتلادل اآلراء  واالستفا دة من يي 
يشعر اإلنسان معها بالغربة والعزلة االجتماعية ششل  مستمر  والشعور بالخيلة والتشتت والقلق وبالتاىلي ظهور 

: العديد من المشلالت واالضطرابات الشخصية. ولذا يمكن القول أن من أهم الحاجات اال  ي
 جتماعية هي كاآلئ 

-  :  وهي حاجة يشعر من ياللها الفرد بقيمتم االجتماعية.  الحاجة إىل التقدير االجتماع 

از بنفسم وانتمائم إىل جماعة توية أو أرسة محافمة  أو نادي أو نقابة الحاجة إىل اإلنتماء:  - ز وهو الشعور باالعي 
ي تد تزيد من  كما يمكن القول بأن هذه الحاجة يج (. 2014أبو نعمم )

ب أن تتحىل بمجموعة من الخصائص الت 
 كفاءتها ومنها: 

ي عن  تقبل اآلخرين:  -
ي اآليرين والتسام  معهم  والتغاضز

ز
ي عدم النقد الرصي      لآليرين  والثقة ف

ز
ويمهر ف

ز عىل المحاسن.  كي 
 النقائض والي 

ز الفرد بالدفء والكرم والرصاحة.  الصداقة:  -  يتمي 

 بمشاعر اآليرين وتقدير حاجاتهم. االهتمام  التعاطف:  -



   
   

                                                   المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  الالعدد  – السابعالمجلد 

 
ين ال  – 15                                                      (   -  133 109) ص:  سادسالبحث ال – ثان   تشر

 
  م 2020 – ثان

 

118 
  و سيكامانيا           
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يسودها الحب والمودة وتمهر من مسارين هما: حاجة  الحاجة إىل الحب:  -
وهي العالتة االجتماعية الت 

ه  وحاجة الشخص إىل الحب. )حرارة    (. 2017الشخص إىل أن يحب غي 

ي يجب أن تشبع بوات
من  عها االجتماغي وما تحملمومما سبق تمهر أهمية الحاجات االجتماعية لدى اإلنسان الت 

 يتمكن الفرد من مواصلة مسار حياتم باالستقرار النفسي والشعور بالطمأنينة 
العطف والحب واالنتماء حت 

ي محيطة االجتماغي  حيث أن عدم إشلاع هذه الحاجة يؤدي إىل الشعور 
ز
والقبول االجتماغي لك  من يعيش ف

والتوتر والقلق والرصاع مما يسبب لم الكثي  من اخأمراض النفسية  بعدم القبول االجتماغي واإلصابة باإلحلاط
والعاطفية والوجدانية والعقلية  مما تد تتولد لديم شخصية عدوانية متمردة أو تد تكون شخصية انسحابيم 

 انطوائية.  

 الحاجات الشخصية: 

ز تعد الحاجات الشخصية اإلنسانية من أهم العوام  المحددة للنشاط  وإثارة ا لدافعية  كما أنها تتمي 
ي تحرك الفرد إىل طابع سلوكي يمهر من يالل عالتة الفرد بأفراد المجتمع  ومن 

بأنها تعكس المشاعر واخأفلار الت 
ز تلك الحاجات الحاجة إىل الزواج واخأمن  والشعور باالنتماء والتقدير  والحاجة للصحة اللدنية والنفسية  كما  بي 

ي أن أغلب الحاجات الشخصي
ة تتوتف عليها جودة حياة اإلنسان والحصول عىل إشلاعها بالطرق السليمة والت 

. حيث ترى محمد )
ً
 سليما

ً
( بأن هناك مجموعم من الحاجات 2019بدونها ال يمكن أن ينمو االنسان نموا

ي يجب أن تشبع بطرق صحية نذكر منها: 
 الشخصية الت 

ي القضايا وهي تزود الفرد ب الحاجة إىل الثقافة والمعرفة:  -
ز
ي مجاالت الحياة المختلفة للمشاركة ف

ز
المعرفة ف

ي زيادة المعرفة واكتساب أساليب التفكي  العلىمي وتحقيق أكي  تدر من الثقافة 
ز
االجتماعية والثقافية والرغلة ف

 لمواجهة متطللات الحياة المعاضة. 
ي أنماط النشاط الحاجة إىل اإلنجاز:  -

ز
المختلفة ياصة التنافس مع  وهي حاجة الشخص إىل بلوغ النجا  ف

 اآليرين. 
-  : وهي مرحلة وصول الفرد إىل تحقيق واشلاع ك  حاجاتم مما يساعده عىل التمتع  الحاجة للتذوق الجماىل 

 بقيم الكون الجمالية وهي من الحاجات الفطرية. 

ي يجب
ع أن تشب وبالتاىلي يمكن القول بأن الحاجات الشخصية تمث  واحده من أهم مراح  مطالب النمو الت 

ي 
ز
نة  أما ف ز  وتنىمي لهم شخصية ناضجة ومي 

ً
 وصحيا

ً
 سليما

ً
ي تطوير الفرد تطورا

ز
ي تسهم ف

بالطريقة الصحيحة الت 
حالة عدم إشلاعها فسوف تخزن طاتاتهم السلبية وتحول تطورهم ونموهم السليم إىل سلوكيات عدوانية 

 وتطرف وانتقام من اآليرين. 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نظريات الحاجات: 

: نظر 
ً
 Maslowية ماسلو أوال

 لنمرية الحاجات لماسلو فقد وضع ترتيب لحاجات اإلنسان وفق تسلس  هرمي ممتد يلدأ من اخأدئز ثم 
ً
وفقا

 : ي
تيب اآلئ   للي 

ً
ي توجم سلوكم  وفقا

 اخأعىل فاخأعىل وأعتي  أن اإلنسان مدفوع بهذه الحاجات وهي الت 

 الحاجة الفسيولوجية -
 الحاجة إىل اخأمن والسالمة -
 إىل الحب واالنتماء الحاجة -
ام -  الحاجة إىل التقدير واالحي 
 الحاجة إىل تحقيق الذات.  -

ي حركة دائمة ومستمرة للتخلص من 
ز
ة ويؤثر باآليرين ويتأثر بهم وهو ف ي تقرير مصي 

ز
وأعتي  اإلنسان مخي  ف

ي حياتم بانتمام)حرارة 
ز
ض عملية إشلاع حاجاتم والسي  ف

ي تعي 
 (. 2017المعوتات الت 

: نظ
ً
 Carl Rogersرية الذات لكارل روجرز ثانيا

ي 
ز
ي  وأن اإلنسان يمتلك الوغي ف

يرى روجرز الحاجة من منمور تحقيق الذات والسغي نحو الكمال الذائ 
تحديد مغزى الحياة وأهدافها ومنمومة تيمها وأن رضا اإلنسان عن حاجاتم ومعيار الشعور بالسعادة فيها يعتمد 

ز الذات الحقيقية الواتعية ششل  ملارسر عىل مستوى تجربتم وع  -د نفسمكما يدركها الفر   –ىل التوافق ما بي 
ي يطم  أن يكون عليها  كما يرى روجرز بأن للفرد حاجات تدفعم للسغي ولديم حاجات فطرية 

والذات المثالية الت 
 إلشلاعها حت  

ً
ي  لللقاء والنمو النفسي  وأن نزعة تحقيق الذات حاجة رئيسية لك  إنسان يسغ فطريا

ز
يستمر ف

ي  والمفري 
 (.  2013نموه وتكيفية مع نفسم واآليرين )العائز

: نظرية موراي 
ً
 Morayثالثا

ي 
ز
ي عىل أسس فسيولوجية خأنها تتضمن توة كيميائية ف

ي مبتز
اضز الحاجة من وجهة نمر موراي مفهوم افي 

حاول وى القلق والتوتر الذي يالدماغ تنمم وتوجم ك  القدرات العقلية واإلدراكية للفرد والحاجة ترفع من مست
الفرد أن يحققم عن طريق إرضاء الحاجة ووضع تائمة بالحاجات اخأساسية )الحاجات النفسية  والشخصية 
ز دايلية بيولوجية ويارجية بيئية وأن اندماج  العقلية  واإلجتماعية( ويعتقد موراي أن الحاجات تؤثر فيها توتي 

 (. 2013خصية الفرد )اخألوشي  الحاجات مع بعضها يؤدي إىل تكوين ش

، ريان  : نظرية ديس 
ً
 : Deci and Ryanرابعا

ي  وأن الحاجة تولد 
ز
ي إطار اجتماغي معرف

ز
ي تناولت مفهوم الحاجات النفسية ف

وهي من النمريات اخأساسية الت 
ي ذاتم وتتطور وتنمو 

ز
ي تركز عىل أن الدافعية لدى الفرد يحددها ف

الدافع من أج  إشلاعها وهي من النمريات الت 
ي ضمن السياتات االجتماعية تحلمها حاجات مث  االستقاللية 

ز
واالنتماء  والكفاءة وتمث  هذه الحاجات  ف

ي وأن النشاط الطبيغي لإلنسان  ي ك  المراح  العمرية  وتعد هذه كتنميم سيكولوج 
ز
وظيفة حيوية تعم  فاعلية ف

ي تحيط بالفرد من تيم وأن هذه العوام  تعد محرك للسلوك 
ي ظ  الممارسات االجتماعية الت 

ز
ينمو ويتطور ف
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  سلطنة عمان كما يدركها المعالجي   الصحيي                الغدان
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وتسهم هذه العو 
ات الفرد  الدافعية الذاتية  والرفاهية  وأن اإلنسائز ي إشلاع هذه الحاجات من يالل يي 

ز
ام  ف

 (. 2017احلاط هذه الحاجات يؤدي إىل يفض الدافعية  وتطوير االضطرابات )حرارة  

ومما سبق يؤكد اللاحثان عىل إن إشلاع الحاجات اإلنسانية يؤدي إىل تحقيق الذات  والشعور باخأمن  وشعور 
 اخأمر الذي يقود الفرد عىل الشعور بالقدرة عىل التكيف مع المجتمع الفر 

ً
د باالنتماء لآليرين وتبولم اجتماعيا

الذي يعيش فيم وتد تدمت هذه النمريات نمره شاملة حول العمليات الفسيولوجية والشخصية واالجتماعية 
ي و 
 حول طبيعة السلوك اإلنسائز

ً
 وزمنيا

ً
ي ترتلط وظيفيا

ةوالنفسية الت  يم من توى دافعية كبي 
من يالل  ما تعي 

ي وصمة العار 
ز
إشلاع بعض الحاجات والعم  من ياللها لالبتعاد عن اخألم النفسي ومشاعر الذنب والتفكي  ف

 المجتمعية.      

 اإليدز: 

ة  ي حي 
ز
ي القرن الحديث والذي وتف ياللها الطب ف

ز
ية ف يعد مرض اإليدز من أيطر ما واجهتم البرسر

ز بم يتعرضون لكثي  من المشلالت ومعضلة كبي    حت  اآلن كما أن المصابي 
ً
ي تماما

ز
ة فال يوجد لم عالج شاف

ي المجتمعات. حيث 
ز
الصحية  والشخصية  والنفسية  واالجتماعية  ناهيك عن ارتفاع نسلة والوفيات وانتشاره ف

أو  يها بالفش  المناغي (  بأن اإليدز ظاهره مرضية مكتسلة يصاب بها الشخص ويمكن تسم2009يرى )الجيد 
ي مجموعم من 

ي متالزمة العوز المناغي المكتسب وأن هذه التسمية تعتز
ي تعتز
ي جهاز المناعة والت 

ز
الفش  ف

ي مرض آير. 
ز
ز وال تجدها ف ة لمرض معي  ز  اخأعراض والعالمات الممي 

ي حزيران من عام 
ز
ي وبالتحديد ف

ي بدايات الثمانينيات من القرن الماضز
ز
عندما أكتشف  1981فمنذ اكتشافم ف

 ومتعاطي 
ز ز المثليي  ي الواليات المتحدة االمريكية خأول مرة حاالت نادرة من فش  الجهاز المناغي بي 

ز
علماء ف

ي هذا التقرير عن أصابم يمسة أشخاص بحالة نادرة من االلتهاب الرئوي 
ز
العقاتي  عي  الوريد حينها تم إرسال ف

ي  وبعد هذه التاري    خ وجد أن
( تد وص  إىل جميع أنحاء العالم HIVنقص المناعة المكتسب ) الحوصىلي الكاريتز

ي مختلف الللدان )محمد  
ز
ز من اخأشخاص ف  وفاة الماليي 

ً
(. حيث أشارت آير إحصائيات منممة 2019مسبلا

من المرضز متواجدون بدول العالم الثالث ياصة دول إفريقيا مث  كينيا وغانا حيث  %90الصحة العالمية بأن 
ز باإليدز ال  فاق عدد ال  مليون مصاب.  40مصابي 

وس الجسم وتمتد هذه : المرحلة األوىل يمر المرض بمراح  مختلفة تلدأمراحل مرض اإليدز:  بغزو الفي 
 المرحلة من ستة أسابيع إىل ستة أشهر. 

ي الجسم. المرحلة الثانية: 
ز
ة ف ي الغدد الليمفاوية المنترسر

ز
ز بتضخيم ف  تتمي 

وسانخفاض المرحلة الثالثة:  ي يدمرها الفي 
ي عدد الخاليا الثنائية المساعدة الت 

ز
 . حاد ومستمر ف

 . ال يستجيب اليتلارات حساسية معينة يتم عملها تحت الجلدالمرحلة الرابعة: 

 (. 2009)الجيد  ظهور طف  اخأغشية المخاطية وأعراض أيرى ويسىم بمريض اإليدز. المرحلة الخامسة: 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:  الطرق الرئيسية النتشار المرض:  ي
 نذكر منها ما يأئ 

جية أو مهللية.  -  العالتة الجنسية مع شخص مصاب  سواء أكانت رسر
استعمال الحقن الملوثة بدم المريض  أو اخأدوات الجراحية الغي  معقمة أو شفرات الحالتة  وبدرجة أت   -

ي استعملت من شخص مصاب. 
 فراشة اخأسنان الت 

   أو الوالدة  أو أثناء الرضاعة. اخأم يمكنها أن تنق  المرض خأبنها  أثناء الحم -
 (. 2017نق  الدم المأيوذ من شخص مصاب بمختلف منتجات الدم )عىلي  ومعاذ   -

:  ذكر  : طرق الوقاية من اإليدز  ي
 طرق الوتاية من مرض اإليدز نذكر منها ما يأئ 

1 .  .  تجنب اخأتصال الجنسي الغي  محىمي
2 .  . غي

 اخأمتناع عن ممارسة الجنس يارج اإلطار الرسر
يك واحد فقط.  . 3 ي رسر

ز
ام ف ز  االلي 

ي الذكري.  . 4
 
 استعمال الواف

5 .  . ز  منع تداول السوائ  كالجنس واللي 

 ردود الفعل النفسية لدى المصابي   بمرض اإليدز: 

 :  
 
  اآلن

 
 هناك عدد من ردات الفعل النفسية لدى المصاب اإليجان   بمرض اإليدز تتمثل ف

 ل الصدمة:  . 1
ً
ة. وهي ردة فع  طبيعية خأنلاء تحم  تهديدا  لحياة فتسبب الحي 

ي مواجهة الموت.  الكرب:  . 2
 وعادة ما يكون تل  إجراء الفحص خأن اإلصابة تعتز

ي ك  مراح  المرض وذلك لعدة أمور منها الخوف من الموت والوصمة.  القلق:  . 3
ز
 ويجري ف

ي أنلاء سيئة.  اإلنكار:  . 4
 وهي ردة فع  طبيعية تحدث عند تلف 

 يفايا سلوكية عند المصاب. يؤدي إىل ظهور  األحساس بالوصمة والعار:  . 5
 وهو متوتع لتأتلم المصاب مع وضعم ومشاعره واتخاذ القرارات.  االنسحاب والعزلة:  . 6
 شسبب اإلصابة فقد تحدد حياتم من حيث االنجاب  وممارسة الجنس.  الخسارة:  . 7
ما م اإليدز يجع  حياة اإلنسان ضعيف فال يستطيع العم  ومزاولة النشاطات مقاومة تغيي  نمط الحياة:  . 8

 تد يزيد الغضب  وتد يرفض إتلاع اإلرشادات الطبية. 
ام الذات.  لوم الذات:  . 9  وفقد احي 
ي النوم والطعام)مسعود  االكتئاب:  . 10

ز
 (. 2013الشعور بالعجز  والتعب  وعدم االنتمام ف

 اآلثار الشخصية والنفسية واالجتماعية لمريض االيدز: 

 بم وهي هناك الكثي  من اآلثار النفسية واالجتماعية والش
ز وس االيدز والمصابي  ي تمهر لدى حامىلي في 

 : خصية الت 

ي يتعرض لها المريض  مث  عدم التأتلم مع التشخيص 
أ. تمهر الضغوط النفسية واالجتماعية والشخصية الت 

 .  والذاكرة  واالضطهاد  وفقدان الدعم االجتماغي
ز كي 
 وتأثي  المرض عىل الي 

 غية والمخدرات أو اإلصابة السابقة باخأمراض النفسية. ب. اإلدمان المسبق عىل المنبهات الدما
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ج. مخاطر اإلصابة بااللتهابات شسبب نقص المناعة كالتهابات الدماغ وتد تمهر عىل شل  أعراض نفسية 
 (. 2018)كجو  وموش  

 (. 2017)عىل ومعاذ   فيما يرى

ز من اللحث عن العالج واالستفادة من الخدمات الطبية  الموجودة.  * تمنع المتعايشي 

 * تمنع النقاش الحر بخصوص اإليدز. 

ز والشعور بالخوف والخج .   * تسبب الوصمة االجتماعية للمصابي 

 * الرفض اخأرسي. 

 .  * شعور المريض بتأنيب الضمي 

 * الشعور بالعزلة. 

 .  * الشعور باإلكتئاب والقلق النفسي

 * ترفع نسلة الطالق. 

 * ترفع نسلة االنتحار. 

 بالعدوانية تجاه المجتمع. * الشعور 

ي اآليرين.  تؤدي إىل
ز
 فقدان الثقة بالنفس ف

  مجال اإليدز: 
 
 جهود السلطنة ف

ي عام 
ز
ي لملافحة العوز المناغي المكتسب )االيدز( ف

نامج الوطتز ي إنشاء الي 
ز
تمثلت جهود السلطنة ف

امج الخطط الخمسية من بداية الخطة الرابعة للتنمية ا1978 (  هذا وتد تم 1991لصحية )  وأستمر كأحد الي 
نامج من بداية الخطة الخامسة للتنمية الصحية )  مع الي 

ً
ي 2000-1996إدراج اخأمراض المنقولة تناسليا

ز
(  وف

( أدرج ضمن الرؤية الثالثة والخاصة بالحد من عوام  الخطورة المهددة 2015-2011الخطة الخمسية الثامنة )
 حيث يعم  هذا المجال عىل تحقيق اخأهداف اآلتية: للصحة العامة كأحد المجاالت الصحية. 

ي المجتمع.  -
ز
 ف
ً
وس االيدز واخأمراض المنقولة تناسليا  الحد من انتشار عدوى في 

-  . ز ز اخأوضاع الصحية واللدنية والنفسية واالجتماعية للمصابي   العم  عىل تحسي 
ز  ويفض نسلة الوفيات.  -  الحد من مضاعفات المرض وعالج المصابي 
وس )التقرير السنوي العم  عىل  - ي ملافحة السلوكيات المؤدية لإلصابة بالفي 

ز
تشجيع المنممات اخأهلية ف

 (. 2019لوزارة الصحة لعام 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسات السابقة: 

ي اخأردن لالندماج Alkhozahe,2020حيث أشارت دراسة )
ز
ي تواجم مرضز اإليدز ف

 (   إىل معرفة التحديات الت 
ي عام 

ز
ي اخأردن ف

ز
ي المجتمع  ومتابعة أعدادهم منذ اكتشاف المرض ف

ز
ز حسب العمر  1986ف   وتوزي    ع المصابي 

والجنس  وملان اإلصابة بالمرض  وطريقة اإلصابة  والمستوى التعليىمي  وطريقة اكتشاف المرض  واستخدم 
ي عام )ا

ز
( 41( واللالغ عددهم )2018للاحث منهج المس  االجتماغي الشام  للمرضز الذين اكتشفت إصابتهم ف

حالة ويلصت الدراسة للنتائج اآلتية: يصاب مريض االيدز منذ اكتشاف المرض بالصدمة واالنلار واللوم وتأنيب 
ود الخصوصية والرسية  والشعور الضمي   صعوبة كسب ثقة المريض  وتعدي  سلوكياتم الخطرة  وعدم وج

ي 
ز
ز لحساسية المرض ويطورتم  والصعوبات المادية ك  هذه العوام  تعرت  اندماجهم ف بوصمة العار  والتميي 
ي طرق اإلصابة  واحتلت الفئة 

ز
عية السبب اخأول ف المجتمع  كما أظهرت الدراسة عىل أن المخالطة غي  الرسر

ز 39-30العمرية من ) تيب اخأول بي 
ز  والذين ( الي  وجي  ز

ي فئة المي 
ز
ز ف ز المصابي  ز  وكانت أعىل نسلة بي   المصابي 

  وأعىل نسلة اكتشاف كانت عن طريق الفحص الطوغي الكتشاف المرض. 
 لديهم مستوى جامغي فأكير

( دراسة هدفت إىل التعرف عىل اخأعراض النفسية واالجتماعية المصاحلة 2017فيما أجرى عىلي  ومعاذ )
ات لإلصابة باإليد  امدرمان التعليىمي وعالتتها بلعض المتغي 

ي بمستشفز ز بمركز االرشاد النفسي والعالج 
ز  وتد تم جمع البيانات عي  50حيث بلغت عينة الدراسة )‘ الديموغرافية  من مرضز اإليدز من الجنسي 

ً
( فردا

 التة ارتلاطية ساللةمقياس اخأعراض النفسية واالجتماعية المصاحلة لإليدز   وأظهرت الدراسة: عن وجود ع
ي اخأعراض النفسية 

ز
ز اإلصابة باإليدز واخأعراض النفسية واإلجتماعية المصاحلة لها  وعن عدم وجود فروق ف بي 

ي اخأعراض النفسية 
ز
ات العمر والحالة االجتماعية   وعن وجود فروق ف واالجتماعية المصاحلة لإليدز تعزى لمتغي 

 
ً
 لمتغي  النوع. واالجتماعية المصاحلة لإليدز تلعا

ي طبيعة Al hmari,2013وهدفت دراسة )
ز
( إىل معرفة الخصائص االجتماعية والصحية لمرضز اإليدز ودورها ف

  و )147تدي  الفريق المعالج عىل عينة مكونم من )
ً
ي نفسي واجتماغي  حيث أوضحت 73( مريضا

( أيصائ 
 اإليدز يعانون شسبب وضعهم االجتماغي والصخي 

نتيجة للوصم االجتماغي  كما أوضحت  الدراسة أن مرضز
ز  ز طبيعة تدي  االيصائيي   الوضع االجتماغي والصخي لمرضز االيدز وبي 

ز الدراسة عدم وجود عالتة بي 
 :  أثناء تدي  الفريق المعالج هي

ً
ز وفريق التمريض  ووجدت أن أكير المعوتات تأثرا ز واالجتماعيي  النفسيي 

 من الوصم الغموض الناتج عن عدم مصداتية بعض ال
ً
مرضز ياصة فيما يتعلق بأسلاب المرض يوفا

 االجتماغي  وعدم تفهم اللعض لطبيعة التدي  الفريق المعالج  ومن ثم عدم استجابتهم العالجية. 

( إىل تعرف مدى الوصم االجتماغي واتجاهات طللة اخأردنية نحو 2011بينما هدفت دراسة اللداينة وآيرون )
ز بمرض اإليدز  ح (  وتكونت 2009يث تم استخدام مقياس الوصم واإليدز للادحد  وسليم وفوت )المصابي 

ي معرفة الطللة 683عينة الدراسة من )
ز
ي ف
( من ثالث جامعات أردنية  وأظهرت الدراسة وجود مستوى متدئز

ز باإليدز لدى الطللة  كما كان مستوى   ارتفاع مستوى الوصم االجتماغي للمصابي 
ز بمرض االيدز  كما تبي 

ام  والخوف من ا ز مستوى عال من الرفض  وعدم االحي    وتبي 
ً
ز بمرض اإليدز سلبيا تجاهاتهم نحو المصابي 

 االنكشاف  والشعور بالخج  والعار تجاه مرضز اإليدز. 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

: منهج الدراسة
ً
 أوال

ي باالعتماد عىل أسلوب الدراسة  
 لما تتطللم الدراسة منأتلعت الدراسة المنهج الوصفز

ً
 الميدانية  نمرا

 بيانات ومعلومات ياصة بأفراد عينة الدراسة. 

: مجتمع الدراسة
ً
 ثانيا

ز ششل  ملارسر مع مرضز اإليدز  ز بأتسام اخأمراض المعدية والمتعاملي  ز الصحيي  تكون مجتمع الدراسة من العاملي 
ي س
ز
ز ف ز نفسيي  ز وأيصائيي  ز ومساعدين صحيي   لطنة عمان. من أطلاء وممرضي 

: عينة الدراسة
ً
 ثالثا

ي سلطنة عمان ( من ا46اشتملت عينة الدراسة عىل )
ز
ز ف ز الصحيي   لمعالجي 

: أداة الدراسة: 
ً
 رابعا

ي  وللتأكد 
تام اللاحثان باستخدام مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية والذي تام بإعداده الغدائز

الجتماعية والشخصية تام اللاحث  باستخراج صدق اخأداة من من صدق محتوى مقياس الحاجات النفسية وا
ة وااليتصاص  إلبداء الرأي حول سالمة الصياغة اللغوية  8يالل عرضم عىل ) ز من ذوي الخي  ( من المحلمي 

وبيان مدى انتماء ك  فقرة للمجال الذي تندرج لديم  ومدى ومالءمتها للبيئة العمانية  وتد حص  اللاحث عىل 
 ( من اآلراء مع وجود بعض التعديالت الطفيفة. %90فاق بلغت )نسلة ات

  وعىل أفراد 39يتكون المقياس من ) وصف المقياس: 
ً
 وشخصيا

ً
 وإجتماعيا

ً
 نفسيا

ً
( مفرده  تمث  ك  منها احتياجا
ز أن يقرأ االحتياج بدتة ثم يضع عالمة ) ز الصحيي  ( أما ك  مفردة لتتض  مدى أهمية √العينة من المعالجي 

 بأن الدرجة )ال
ً
ة  والدرجة )3حاجة لها  علما ي احتياج بدرجة كبي 

ي االحتياج بدرجة متوسطة  2( تعتز
( تعتز

ي الجدول أدناه: 1والدرجة )
ز
ي احتياج بدرجة تليلة. وتد تكون المقياس من ثالثة أبعاد  كما هي موضحة ف

 ( تعتز

 س كل . ( يوض  توزي    ع أبعاد المقياس وأرتام العلارات عىل المقيا1جدول )

 عدد العبارات أرقام العبارات المجـــــــــــــــــــــــــــال م

 13 31-28-25-23-20-18-15-12-10-8-6-4-2 الحاجات النفسية .1

 13 35-33-30-29-27-24-19-16-13-11-7-3-1 الحاجات االجتماعية .2

 13 39-38-37-36-34-32-26-22-21-17-14-9-5 الحاجات الشخصية .3

 39 المجم            وع
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(: ا -  
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ي الطب                    . 
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من الجدول ) ي )4يتبي  (  وبانحراف 2.44( إن المتوسط الكىلي لمقياس الحاجات كل  بلغ بمتوسط حسائ 
ة  كما أشارت المتوسطات الحسابية لمقياس 0.206معياري بلغ ) (  وبلغ مستوى هذه الحاجات بدرجة كبي 

ز )الحاجات الشخصية والنفسية  ز 2.391-2.498واإلجتماعية تراوحت بي  ( وبانحرافات معيارية تراوحت بي 
ي )0.258-0.226) ي المرتلة اخأوىل بمتوسط حسائ 

ز
( وبانحراف 2.498(  حيث جاءت الحاجات النفسية ف

ي بلغ )0.258معياري ) ي المرتلة الثانية بمتوسط حسائ 
ز
( وبانحراف 2.441( فيما جاءت الحاجات الشخصية ف

ي )0.226بلغ )معياري  ي المرتلة الثالثة بمتوسط حسائ 
ز
( وانحراف 2.391(  فيما جاءت الحاجات االجتماعية ف

 (. 0.253معياري )

 أوالً: الحاجات النفسية:

 الحاجات النفسية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 7جدول)

 الفقرات
المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

تيب  المستوى الي 

31 2.8043 .40109 1  

4 2.7609 .43127 2  

2 2.7391 .44396 3  

8 2.6739 .51873 4  

12 2.5870 .54062 5  

18 2.5000 .50553 6  

20 2.4783 .54728 7  

6 2.3913 .64904 8  

25 2.3913 .61385 9  

23 2.3478 .64005 10  

15 2.3043 .69505 11  

10 2.2826 .71997 12  

28 2.2174 .66376 13  
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ز 7يتض  من الجدول ) ( أن المتوسطات النسبية المرجحة للفقرات المتعلقة بلعد الحاجات النفسية تراوحت بي 
ز )2.217 – 2.804) (  وهو مؤرسر عىل بلوغ مستوى 0.719 -0.401(. وبانحرافات معيارية تراوحت بي 

ز المتوسطة  ة  حيث كانت أعىل الحاجات النفسية هي تنمية القدرة عىل الحاجات النفسية بدرجة بي  والكبي 
ي ) ي المرتلة الثانية هي تنمية مفهوم الذات 2.804التخلص من مشاعر الذنب بمتوسط حسائ 

ز
(  وجاءت ف

ي بلغ ) ي المرتلة الثالثة هي الحاجة إىل تنمية القدرة عىل مواجهة 2.760اإليجابية بمتوسط حسائ 
ز
(  وجاءت ف

ي بلغ )الضغوط  ي المرتلة الرابعة الحاجة إىل تنمية القدرة عىل 2.739النفسية بمتوسط حسائ 
ز
(  فيما جاءت ف

ي بلغ ) ي المرتلة الخامسة هي الحاجة إىل تنمية 2.673التخلص من الحزن والكآبة بمتوسط حسائ 
ز
(  وجاءت ف

ي ) ي 2.587الثقة بالنفس بمتوسط حسائ 
ز
ة بمتوسط (. فيما أحتلت تنمية مواهبهم وتدراتهم ف  المرتلة اخأيي 

ي بلغ )  (. 2.217حسائ 

: الحاجات االجتماعية: 
ً
 ثانيا

 الحاجات االجتماعية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 5جدول )

 الفقرات
المتوسط 
 الحسان   

تيب االنحراف المعياري  المستوى الي 

24 2.8261 .38322 1  

7 2.6087 .57651 2  

35 2.5870 .54062 3  

13 2.4783 .58648 4  

3 2.3478 .64005 5  

11 2.3478 .64005 6  

30 2.3333 .63960 7  

19 2.2826 .71997 8  

27 2.2826 .65534 9  

1 2.2609 .71289 10  

16 2.2609 .64755 11  

29 2.2391 .67280 12  

33 2.2391 .63892 13  
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بلعد الحاجات ( أن 5تض  من الجدول )
ز ) ز )2.239 – 2.826االجتماعية تراوحت بي  (  حيث بلغ 0.719 -0.383(. وبانحرافات معيارية تراوحت بي 

ة   وتد كانت أعىل الحاجات االجتماعية هي الحاجة للتخلص من  مستوى الحاجات االجتماعية بدرجة كبي 
ي  ) ي المرتلة الثانية هي الحاجة إىل توفي  بيئة آمنة 2.8261وصمة العار المجتمعية بمتوسط حسائ 

ز
(  وجاءت ف

ي بلغ ) ي المرتلة الثالثة هي الحاجة إىل تنمية المسئولية 2.608يالية من المخاوف بمتوسط حسائ 
ز
(  وجاءت ف

ي بلغ ) ي (  فيما جاءت الحاجة إىل ت2.587المجتمعية بمتوسط حسائ 
ز
نمية القدرة عىل التفاع  االجتماغي ف

ي ) (  فيما أحتلت الحاجة إىل تنمية القدرة عىل مواجهة المشلالت 2.248المرتلة الرابعة بمتوسط حسائ 
ي ) ي المرتلة الخامسة بمتوسط حسائ 

ز
ي المرتلة 2.347االجتماعية ف

ز
(  واحتلت الحاجة لتوفي  بيئة مهنية صحية ف

ي بلغ ) ة بمتوسط حسائ   (. 2.239اخأيي 

 ثالثاً: الحاجات الشخصية:

 الحاجات الشخصية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  6جدول) 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسان   

تيب االنحراف المعياري  المستوى الي 

5 2.8913 .31470 1  

22 2.7609 .43127 2  

26 2.7174 .50169 3  

14 2.6739 .47396 4  

32 2.6522 .56637 5  

21 2.3696 .71051 6  

39 2.3696 .60951 7  

38 2.3478 .64005 8  

9 2.3261 .73195 9  

36 2.2609 .71289 10  

34 2.2174 .62939 11  

17 2.1739 .76896 12  

37 1.9783 .64941 13  
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بلعد الحاجات الشخصية تراوحت ( أن المتوسطات النسبية المرجحة للفقرات المتعلقة 6يتض  من الجدول )
ز ) ز )1.978 – 2.891بي  (  وهو مؤرسر عىل بلوغ مستوى 0.768 -0.314(. وبانحرافات معيارية تراوحت بي 

ة  وتد كانت أعىل الحاجات الشخصية هي تنمية القدرة عىل التقل    المتوسط والكبي 
ز الحاجات الشخصية بي 
ي ) ي بمتوسط حسائ  ي الم2.891العالج 

ز
رتلة الثانية هي تنمية الذاتية لمواجهة الصدمة النفسية (  وجاءت ف

ي بلغ ) ي المرتلة الثالثة هي الحاجة إىل تنمية القدرة عىل ممارسة حياتم ششل  2.760بمتوسط حسائ 
ز
(  وجاءت ف

ي بلغ ) ي المرتلة الرابعة الحاجة إىل تنمية الشعور بالرضا عن الحياة 2.717طبيغي بمتوسط حسائ 
ز
(  فيما جاءت ف

ي بلغ )ب ي المرتلة الخامسة هي الحاجة إىل تنمية القدرة عىل التعايش مع 2.673متوسط حسائ 
ز
(  وجاءت ف

ي ) ة بمتوسط 2.652المرض  بمتوسط حسائ  ي المرتلة اخأيي 
ز
(  فيما احتلت الحاجة عىل تنمية إدارة الوتت ف

ي بلغ )  (. 1.978حسائ 

 اإلجابة عل فرضية البحث: 

ز متوسطات ك  من 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أت  من )الفرضية اخأوىل: ال توجد  ( بي 
ي سلطنة عمان 

ز
ز ف ز الصحي  الحاجات الشخصية والنفسية واالجتماعية لدى مرضز اإليدز كما يدركها العاملي 

 تعزى إىل الجنس. 

ات الثال  8جدول )  ز متوسطات تيم المتغي  ز بي  ز مستقلتي  لشخصية الحاجات اثة)(: نتائج ايتلار ت لعينتي 
ي سلطنة عمان تعزى ( وفق متغي  الجنس والنفسية واالجتماعية

ز
ز ف ز الصحي  لدى مرضز اإليدز كما يدركها العاملي 

 إىل الجنس

 
ز 8يتض  من الجدول ) ات الثالثة )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي   الحاجاتمتوسطات تيم المتغي 

ي سلطنة عمان تعزى إىل ( الشخصية والنفسية واالجتماعية
ز
ز ف ز الصحي  لدى مرضز اإليدز كما يدركها العاملي 

 الجنس. 

 

 

 

 

 العدد الجنس المتغي  
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 تيمة ت
مستوى 
 الداللة

 الحاجات
 االجتماعية

 22465. 2.4046 35 أنتر 
44 .505 .622 

 33770. 2.3497 11 ذكر

 الحاجات
 النفسية

 23476. 2.5033 35 أنتر 
44 .230 .819 

 33722. 2.4825 11 ذكر

 الحاجات
 الشخصية

 19311. 2.4505 35 أنتر 
44 .373 .715 

 31953. 2.4126 11 ذكر

 مقياس
 كل  الحاجات

 16571. 2.4529 35 أنتر 
44 .388 .705 

 31127. 2.4149 11 ذكر
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مناقشة النتائج: 

ما مستوى ك  الحاجات الشخصية والنفسية واالجتماعية لدى مرضز اإليدز كما يدركها  السؤال األول: مناقشة 
ي سلطنة عمان؟ حيث تشي  النتائج من يالل الجدول ) 

ز
ز ف ز الصحي  ( المتعلقة بالسؤال اخأول حول 4العاملي 

ز عىل عالجهم مستوى الحاجات الشخصية والنفسية واإلجتماعية لدى مرضز اإليدز من وجهة نمر  القائمي 
ي تمث  االحتياجات الهامة لمرضز اإليدز 

ة وبدرجات مرتفعة عىل جميع أبعاد المقياس الت  جاءت بمستويات كبي 
ي كيفية إشلاع هذه الحاجات والعم  من ياللها كنقطة انطالتة محور هام من محاور 

ز
للعم  بها كمؤرسر هام ف

ز عليها أثناء التعا كي 
ي يجب الي 

 من العالج الت 
ً
ي يجب إشلاعها حت  ال يتعرضون لمزيدا

م  مع هؤالء المرضز والت 
ي من أترب اخأشخاص ممن 

المشلالت واالضطرابات النفسية والشخصية واإلجتماعية سيما وأن هذه النتائج تأئ 
ي المرتلة اخأوىل ويفرس اللاحثان ذلك عىل

ز
ي الحاجات النفسية ف

 يتعاملون مع هذه الفئة من المرضز  حيث تأئ 
ي الحياة وأن أي تأثي  عىل هذا الجانب هو تأثي  عىل  

ز
اعتلار أن الجوانب النفسية تمث  كينونة اإلنسان وديمومتم ف

ز عىل هذا الجانب والعم   كي 
    كما أن الي 

ً
 وإجتماعيا

ً
 وبدنيا

ً
كافة الجوانب  وعىل الصحة العامة لإلنسان نفسيا

 من االهتمام تد يزيد من ع
ً
ملية تخفيف الضغوط واآلالم النفسية والقلق واالكتئاب لهؤالء عىل إعطائم مزيدا

 لمروفهم المرضية  كما يشي  الجدول ) 
ً
هم نمرا  من غي 

ي حاجة ماسة للعناية النفسية أكير
ز
المرضز والذين هم ف

 عليها وهي الحاجة إىل : تنمية القدرة عىل التخلص من7
ز كي 
ي يجب الي 

 ( والخاص خأهم الحاجات النفسية الت 
مشاعر الذنب   وتنمية مفهوم الذات اإليجابية   وتنمية القدرة عىل مواجهة الضغوط النفسية   والحاجة إىل 
ي تعتي  من أهم الجوانب 

تنمية القدرة عىل التخلص من الحزن والكآبة  والحاجة إىل تنمية الثقة بالنفس  والت 
ي يجب اخأيذ بها أثناء ا

ز عليها سيعالنفسية والحاجات السيكولوجية الت  كي 
م  لتعام  مع مرضز االيدز كما أن الي 

إىل تحقيق الصحة النفسية السليمة واالتزان النفسي والقدرة عىل التوافق مع الذات وبناء شخصية توية تادرة 
ز المرض والرضا عن الحياة.   عىل المؤامة بي 

ز ( الخاص بأهم الحاجات الشخصية بالنسلة لمريض اإل 6بينما يشي  الجدول )  ز الصحي  يدز كما يدركها المعالجي 
ي  وتنمية القدرة الذاتية عىل مواجهة  : تنمية القدرة عىل التقل  العالج  بأن أهم الحاجات الشخصية كانت هي
الصدمة النفسية   وتنمية القدرة عىل ممارسة حياتم ششل  طبيغي  والحاجة إىل تنمية الشعور بالرضا عن 

رة عىل التعايش مع المرض ويفرس اللاحثان ذلك عىل اعتلار بأن الحاجات الحياة  والحاجة إىل تنمية القد
 من يالل تعليم مهارة 

ً
 وسلوكيا

ً
 ومعرفيا

ً
الشخصية هي بمثابة إعادة ديناميكية التفكي  الشخضي المنمم ذاتيا

ي 
ي واخأتدام عىل الحياة برو  التفائز

ي تقل  الوضع المرضز
ز
التخطيط و  جديدة كمهارة ح  المشلالت  ومساعدتهم ف

 هؤالء المرضز إىل 
ً
ا ي الرأي اخأمر الذي سيساعد كثي 

ز
ي وضع اخأهداف المستقللية واالستقاللية والحرية ف

ز
ف

ي والتعايش مع 
ام بالعالج الدوائ  ز التخفيف من واتع الصدمة النفسية واخأتدام لتقل  الحياة من يالل االلي 

  . ي حتىمي
 المرض كواتع مرضز

: الحاجة  (5كما تشي  نتائج الجدول )  وهي
ز ز الصحيي  خأهم الحاجات االجتماعية لمرضز االيدز كما يدركها العاملي 

للتخلص من وصمة العار المجتمعية  وتوفي  بيئة آمنة يالية من المخاوف  والحاجة إىل تنمية المسئولية 
المشلالت  المجتمعية  وتنمية القدرة عىل التفاع  االجتماغي  والحاجة إىل تنمية القدرة عىل مواجهة

 لما يعانيم مرضز اإليدز من 
ً
ز عليها نمرا كي 

ورية لمراح  العالج والي  االجتماعية. وهي تعتي  من الحاجات الرصز
ه  تبتدئ من ذوي  هم  نفور مجتمغي وعدم تقل  من اآليرين لم وبالتاىلي فهم بحاجة إىل مساندة مجتمعيم كبي 

ي اخأنش
ز
فيهية والعم  عىل تنمية مهارة التفوأصدتائهم  والعم  عىل تشجيعهم للمشاركة ف كي  طة االجتماعية والي 

االجتماغي اخأمر الذي سيساعد المرضز عىل الشعور باخأمن واالطمئنان واالستقرار. فإشلاع جميع هذه الحاجات 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة الرضا عن الحياة والرضا عن واتعم  النفسية والشخصية واالجتماعية بالنسلة لمريض اإليدز يتلعها بالرصز
 ال

ً
 وذاتيا

ً
 لتخفيف المعاناة ولتحقيق الشخصية المتوازنة والمتوافقة نفسيا

ً
وريا  ضز

ً
ي اخأمر الذي يعد مطللا

مرضز
 .
ً
 واجتماعيا

ز متوسطات  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أت  من ): مناقشة الفرضية األوىل ( بي 
ي سلطنة ك  من الحاجات الشخصية والنفسية واالجتماعية 

ز
ز ف ز الصحي  لدى مرضز اإليدز كما يدركها العاملي 

عمان تعزى إىل الجنس. ويستنج من ذلك أن متوسطات الحاجات النفسية والشخصية واالجتماعية لمرضز 
ز حيث كانت المتوسطات الحسابية  ز أو العامالت الصحيي  اإليدز ال تختلف بايتالف إدراكها من تل  العاملي 

ا يعزى إىل أن الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية ال تتغي  بتغي  الجنس من جميعها متقاربة  وهذ
ي 
ز
ة المهنية ف ز فهم لديهم نفس الشعور واإلدراك بمدى احتياجات هؤالء المرضز وذلك نتيجة للخي  العاملي 

 م نفالتعام  معهم  وكونهم اخأترب منهم فهم يعيشون معاناتهم والتأثر بهم ومعرفة ك  ما يحتاجونه
ً
سيا
ز عىل أيتالف مواتع عملهم وتخصصاتهم    كما أنم مؤرسر توي بمعرفة هؤالء الصحيي 

ً
 وشخصيا

ً
وإجتماعيا

كة باالحتياجات الخاصة لهؤالء المرضز وهذا دلي  واض  عىل أهمية هذه االحتياجات وااليذ  بالجوانب المشي 
ي منمم يجب إتلاعم بطرق علمية مبنية تقوم من  امج والجلسات العالجية بها كأسلوب عالج  يالل وضع الي 

 . ي المقدم لهؤالء المرضز
ي ال تق  أهمية عن العالج الدوائ 

 واالرشادية الت 

 التوصيات: 

عىل المؤسسات الصحية أثناء التعام  مع مرضز فقدان المناعة المكتسب االهتمام بالعوام  النفسية  -
ي تساعد عىل الرضا عن الحيا

 ة. واالجتماعية والشخصية الت 

ز عىل أهم احتياجات المرضز  - كي 
ز أثناء التعام  مع مرضز االيدز العم  والي  عىل الطواتم الطبية وااليصائيي 

 النفسية واالجتماعية والشخصية وأعتلارها أحد ركائز العالج. 

ز عىل أهم احتياجاتهم الشخصية واالجتماع - كي 
ة يعقد دورات تدريبية حول رعاية مرضز اإليدز من يالل الي 

ي كيفية التعام  
ز
ز وتادرين ف ز مؤهلي  ز واجتماعيي  ز نفسيي  ي وأيصائيي 

ي وكادر تمريضز والنفسية بهدف إعداد فريق طت 
 .  مع هؤالء المرضز

 من الدراسات واللحوث العلمية حول موضوع الحاجات النفسية واالجتماعية والشخصية وعالتتها    -
ً
إجراء مزيدا

ز من يالل ات أيرى بعد أن تبي  ة.  بمتغي   نتائج الدراسة الحالية بأن هناك حاجات لمرضز اإليدز بدرجة 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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 
ُ
ف للوظائ 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
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ز
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ز
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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