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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 المستخلص

ي تحولقو عمالدراسة إىل تحديد الحواجز / ال تهدف     
ي مؤسسات التعليم العاىلي  ات والتحديات الت 

ز
ي للمرأة ف

دون التطور الوظيفز

ي السو 
ز
ير شيوعا األكات قو عمبهدف تحديد ال بياناتيم استبيان لجمع وتحليل ال، تم تصمدان. من أجل تحقيق أهداف الدراسةف

ي ت
ي  النساء من التقدم منعوالمحتملة الت 

ي الجامعات.  الوظيفز
ز
ي المناصب األكاديمية واإلدارية ف

ز
ىل وجود تأثي   شي  نتائج الدراسة إت   ف

ي مؤسسات التعليم  اتقعو مكبي  للحواجز / ال
ز
ي للمرأة ف

والتحديات السياسية والهيكلية والتنظيمية والشخصية عىل التطور الوظيفز

ا يواجهن بعض التحديات االجتماعي
ً
ي المؤسسات وأحيان

ز
قية ف ي الي 

ز
ز بسبب جنسهن ف . قدمت ةالعاىلي ، كما تعرضت النساء للتميي 

حات للدراسات المستقبلية.  ي  الدراسة أيضا العديد من التوصيات والمقي 
ز
ي أجريت ف

 و تعد هذه هي الدراسة األوىل من هذا النوع الت 

ز عىل كي 
.  تأثي  الحواجز, المعوقات السودان حسب علم الباحث مع الي  ي مؤسسات التعليم العاىلي

ز
ي للمرأة ف

 عىل التقدم الوظيفز

, الحواجز, المعوقات التنظيمية, المرأة  :المفتاحيةالكلمات   . السودان, التعليم العال 

Abstract 

The study aimed at identifying barriers / obstacles, challenges that prevent the career development of 

women in higher education institutions in Sudan. In order to achieve the goals of the study, a 

questionnaire was designed to collect and analyze information with the aim of identifying the most 

common and possible obstacles that prevent women from advancing in academic and administrative 

positions in universities. 

   The study results that there is a significant impact of barriers / obstacles, political, structural, 

organizational and personal challenges on the career development of women in higher education 

institutions also women were subjected to discrimination because of their gender in promotion in 

institutions and sometimes face some social challenges. The study also presented several 

recommendations and proposals for future studies. 

Key Words: Sudan, Higher Education, Career development, organizational challenge, Women. 
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 المقدمة

ي تكون عادة  من اعداد 
ا مختلفة الستيعاب مطالب القوى العاملة األكير تنوًعا ، والت 

ً
تواجم المؤسسات ضغوط

ي وأهميتم عىل مدى العقود الماضية من أجل 
ت ممارسات التقدم /التطوير الوظيفز ايدة من النساء, و تغي  ز

مي 

ي للمرأة والحفاظ 
عىل قدرتها التنافسية، عليم يجب عىل االستجابة الحتياجات التقدم/ التطوير الوظيفز

 المؤسسات االنتباه إىل ما يساعدهم عىل النجاح. 

 رئيسي لتطور 
ي المجتمع هو مؤرسر

ز
ي العمل أو أي شكل من أشكال العمل الذي تؤديم ف

ز
ان الدور الذي تلعبم المرأة ف

ي العمل
ز
ىلي أو الرسىمي أو أي وظيف البلد بشكل عام.  حيث أنم عندما ال تكون هناك مساهمة فعالة للمرأة ف

ز ة الميز

، ذلك  سيؤدي اىلي تدهور التقدم االجتماغي أو االقتصادي أو السياسي للبلد.  ي
 إضافية عىل الصعيد الوطتز

ي اإلدارة كمجال هو 
ز
ي مكان العمل، لكن عدم المساواة ال يزال قائما حيث تم التفكي  ف

ز
ة ف حققت المرأة خطوات كبي 

. يواج  من زمالئهم ألن للرجال إىل حد كبي 
ً
ي تنفيذ واجباتهم ولكن الموظفات هن أكير تأثرا

ز
م الموظفون تحديات ف

ي الخدمة المدنية  وذلك يعقد 
ز
ي الرتب الدنيا ف

ز
بعض التحديات موجهم نحوهن من حيث الجنس, مثال التوظيف ف

 القدرة عىل االرتقاء إىل مناصب اإلدارة العليا. 

غي االنتباه، فضال عن إحاطة إن خروج المرأة العربية إىل ميدان 
ة، تسي  ي العرص الحديث, أصبح ظاهرة كبي 

ز
العمل ف

اف، والتقدير والتشجيع، وكذلك بالدعوة المتصلة عن  ي النشاط العام للمجتمع باالعي 
ز
موضوع مساهمة المرأة ف

ل. ومن ناحية أخر  ز ها, لّحث المرأة عىل العمل خارج الميز مرأة ى, فان اندفاع الطريق المفكرين ووسائل االعالم وغي 

للعمل بالوظائف المختلفة ال بد أن يكون وراءه حوافز ودوافع مختلفة، كما أن لم نتائج وآثار عديدة عليها وعىل 

 .(1990الرجل وعىل األرسة جميعها )عبد الفتاح، 

ي المناصب العليا و المناصب اإلدارية هي واحدة من أهم التح 
ز
امل ديات و العو غياب التوجيم و الدعم للنساء ف

ي المناصب 
ز
ي تؤثر سلبا عىل النساء القيام بم عىل الصعيد العالىمي ، ومع ذلك ، تشي  البحوث إىل أن النساء ف

الت 

ي تؤثر عىل التقدم 
ا من الحواجز داخل المؤسسات الت 

ً
ي مجموعة متنوعة من المهن ال يزلن يواجهن عدد

ز
اإلدارية ف

ي )أبو طوق, 
ي (. حددت بعض ا1995الوظيفز

ي تعمل داخل المؤسسات الت 
لدراسات الحواجز الهيكلية والثقافية الت 

ي المؤسسة 
ز
ي المستوى اإلداري األعىل .كذلك  الطبيعة االنسانية المناهضة للنساء ف

ز
أدت إىل نقص تمثيل المرأة ف

 المؤسسي مثل محدودية الوصول إىل عمليات التواصل وعدم وجود التوجيم وقد ساهمت فرص ال
ز دريب توالتميي 

ي التطوير 
ز
ي للمرأة, و تظل المخاوف المتعلقة بالعقبات التنظيمية ف

ي انخفاض التقدم الوظيفز
ز
والتطوير المحدودة ف

 اإلداري صعبة وتستحق إجراء مزيد من الدراسات. 

ي العديد من الدراسات.  و يعد من اغراض هذه الدراسة 
ز
ي وجدها ف

 ركز الباحث عىل الثغرات البحثية المختلفة الت 

ي التصورات 
ز
ي االدبيات ، خاصة فيما يتعلق بالسودان.  تبحث هذه الدراسة ف

ز
ي سد هذه الفجوة ف

ز
المساعدة ف

ي تحول دون 
ي مؤسسات التعليم العاىلي حول الحواجز, المعوقات أو التحديات الت 

ز
المختلفة للنساء العامالت ف

ح بعض الوسا ، وتسليط الضوء عىل هذه الحواجز وتقي  ي
لدراسة ئل لتخفيفها. . و تعد هذه هي اتقدمهم الوظيفز



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – رابعالمجلد ال

 
  م 2020 – شباط – 15                                                                             (   -  20 1) ص:  ولالبحث األ – الثان

    

3 
  للمرأة                                           الطاهر

  تحول دون التقدم الوظيف 
  السودانالحواجز, المعوقات/ التحديات الت 

 
  مؤسسات التعليم العال  ف

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز عىل تأثي  الحواجز, المعوقات  كي 
ي السودان حسب علم الباحث مع الي 

ز
ي أجريت ف

األوىل من هذا النوع الت 

 . ي مؤسسات التعليم العاىلي
ز
ي للمرأة ف

 التنظيمية, الهيكلية, الشخصية و السياسية عىل التقدم الوظيفز

 ةاإلطار النظري و الدراسات السابق

ي جميع انحاء العالم, فقد استطاعت ان تسجل المرأة حضورا 
ز
ي برز دور المرأة العاملة ف

منذ منتصف القرن الماضز

ي للمستويات العليا 
ي مختلف المجاالت. و توضح العديد من الدراسات انم من الصعب عىل المرأة ان ترتف 

ز
قويا ف

ي تعرقل تقلإلدارة ألنها تواجم العديد من التحديات كالعوامل الثقا
دمها فية و االجتماعية و السياسية و القانونية الت 

 لمناصب قيادية عليا. 

ي 
ز
ي مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص بالسودان ف

ز
إن التقدم المحدود للمرأة إىل مستويات اإلدارة العليا ف

. إن ا السابق كان يفرس عىل أنم مشكلة وقيل إن النساء ذوات الخلفية التعليمية المناسبة ز لسقف غي  متاحي 

 ما 
ً
ي الذي يعد بمثابة تذكي  بأن معظم المؤسسات تم إنشاؤها من قبل الرجال ومن أجلهم. وبالتاىلي ، نادرا الزجاج 

ل واألرسة وبالتاىلي يكون لهن 
ز تستوعب المعايي  المؤسسية حقيقة أن النساء يتحملن عادة المسؤولية عن الميز

، ي وقتهن. وبالتاىلي
ز
اًما وأقل كفاءة من  مطالب أكير ف ز فإن المؤسسات تنت ي إىل الحكم عىل النساء عىل أنهن أقل الي 

 نظرائهن الرجال. 

وجود صور نمطية لقيام الرجال بالدور التنفيذي، ونقص الدعم، واالستبعاد من الشبكات.  ((Tharenou1999 ذكر

والوصول إىل فرص التدريب والتطوير، وتشمل العوائق األخرى المحددة عدم وجود برامج تدريب إدارية فعالة، 

ز متطلبات العمل  وعدم كفاية نظم التعويض، وعدم مرونة جداول العمل، وعدم وجود برامج لتحقيق التوازن بي 

 والحياة. 

ي للمرأة عىل أنم 
ي بعض الوظائف ينظر إىل التقدم الوظيفز

ز
أشارت بعض الدراسات إىل أن هناك استبعاد للنساء ف

ز من ي المواقف والحواجز االجتماعية.  يعوقم التميي 
ز
ز ف ز الجنسي   حيث الجنس، والفرق بي 

ز بشكل خاص عىل إزالة الحواجز  كي 
ي الحقوق للمرأة. تم الي 

ز
ا هائلة من أجل المساواة ف

ً
ي شهد ضغوط

العقد الماضز

ي )البنك الدوىلي ، 
ي تحول دون التقدم الوظيفز

الناقص  ( السبب الرئيسي وراء هذه الضغوط هو التمثيل2012الت 

ز  ي معظم المؤسسات. حيث تعزز المنظمات الناجحة كفاءاتها من خالل توظيف العاملي 
ز
ي المناصب العليا ف

ز
للمرأة ف

ي تحقيق األهداف التنظيمية. 
ز
 المهرة الذين يلعبون دوًرا مهًما ف

ز الرجال ي بي 
ي التقدم الوظيفز

ز
ي تؤدي إىل اختالف ف

نساء. تشمل وال و حددت احدى الدراسات العوامل الرئيسية الت 

ي 
ز
ي تم تحديدها من قبل األدبيات تشمل الصورة النمطية ف

هذه العوامل التعليم والتدريب, الحواجز األخرى الت 

ي مكان العمل  و ُينظر إىل 
ز
بعض المؤسسات,  حيث تشعر بعض المؤسسات أن النساء أقل قدرة من الرجال ف

ا النساء عىل أنهن أقل قدرة عىل الوصول إىل المناصب 
ً
العليا.  كما أشارت دراسات أخرى إىل أن األمومة تشكل عائق
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  مؤسسات التعليم العال  ف

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للمرأة. عائق آخر حددتم األدبيات هو قدرة الرجال عىل تشكيل شبكة غي  رسمية تدعم 
أمام التقدم الوظيفز

ي وفرص ترقيتها. 
ي الوظائف العليا حيث تؤثر الشبكة غي  الرسمية  عىل تقدم المرأة الوظيفز

ز
 تقدمهم ف

 الدراسات السابقة 

 (2019دراسة) الشهري , حنان, 

ي المملكة العربية 
ز
ي المراكز التجارية ف

ز
ي تواجم المرأة العاملة ف

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل التحديات الت 

ي المراكز التجارية، 
ز
السعودية, وذلك من خالل إلقاء الضوء عىل الجوانب االتية: معرفة خصائص المرأة العاملة ف

ي هذا المجال، وكذلك الكشف عن أهم و 
ز
ي تواجها المرأة العاملة ف

الكشف عن أهم التحديات االجتماعية الت 

حات للتغلب عىل تلك   ي تواجم المرأة العاملة، كما هدفت الدراسة إىل تقديم بعض المقي 
التحديات االقتصادية الت 

ي التحليىلي وقد صممت استبانة ،   التحديات ،و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد عىل الم
نهج الوصفز

كما بينت نتائج الدراسة أن العامالت يواجهن أحيانا بعض التحديات االجتماعية من أهمها النظرة السلبية وعدم 

تقبل بعض أفراد المجتمع لعملهن بسبب العادات والتقاليد السلبية، باإلضافة إىل معاناتهن من ضاع االدوار نتيجة 

ز متطلبات العمل واالرسة، وضعف العالقات االجتماعية مع االقارب والصديقات بسبب االنشغال التعارض  بي 

ي األجور وغياب 
ي تدئز
ز
ي تواجم العامالت أحيانا تتمثل ف

بالعمل ،كما أظهرت النتائج أن أهم التحديات االقتصادية الت 

ي ظل عدم وجود راتب تقاعدي، أما عن ظروف العمل فق
ز
ي ف
د بينت النتائج افتقار مكان العمل االمن الوظيفز

احات الخاصة بالعامالت وأماكن حضانة األطفال.   االسي 

 (2019دراسة )عبدالنور,

ي صناعة الخدمات القائمة 
ز
ي للنساء ف

ي تواجم التقدم الوظيفز
الغرض من هذه الدراسة هو إجراء تقييم للتحديات الت 

ي هذه الدراسة عن  -عىل المعرفة 
ز
. ف ي
ز
ي تكنولوجيا المعلوماتالقطاع المرصف

ز
ي تواجم المرأة العاملة ف

 التحديات الت 

(IT حيث تحظر العديد من الحواجز تعزيز مهارات القوى العاملة النسائية عن طريق تقليل قدرتها عىل التعلم )

ي تقديم خدمات قائمة عىل المعرفة. تم جمع البيانات عن طريق استبيان حول عوائق تقدم
ز
 والحد من كفاءاتها ف

ي 
ز
ي البنوك ف

ز
ز والمتوسطة ف ي وظائف تكنولوجيا المعلومات للمبتدئي 

ز
ي ممن يعملن ف

ز
ي النظام المرصف

ز
المرأة ف

ي خدماتم ومع ذلك 
ز
ز بالنمو المطرد ف ي القائم عىل المعرفة يتمي 

ز
السودان. أظهرت نتائج الدراسة أن القطاع المرصف

ي تكنولوجيا المعلومات يتم
ز
ز ونق ، فإن غالبية الوظائف العليا ف ص معالجتها بواسطة القوى العاملة من الموظفي 

ي القائم عىل المعرفة ، والطبيعة المطلوبة للوظيفة ، والوقت األقل 
ز
ي القطاع المرصف

ز
ز ف التدريب، وهيمنة الموظفي 

مرونة والحواجز الشخصية. أوصت الدراسة بتعزيز الخدمات القائمة عىل المعرفة من خالل االستفادة من مهارات 

 وى العاملة النسائية عن طريق التدريب وتغيي  ثقافة المنظمة. الق
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 Thomas , and Smith, 2019 ))دراسة 

ف بم منذ  معوقاتوقد تم بحث ال . من المعي  ي قطاع التعليم العاىلي
ز
ي ف
ي تحول دون تحقيق المرأة التقدم الوظيفز

الت 

بية األطفال  و معتقدات النساء بأنفسهن عىل قدراتهن سلًبا  احات الوظيفية لي  ة طويلة أنم يمكن أن تؤثر االسي  في 

امج والسياسات لمعالجة ه ي جميع أنحاء العالم. تعىل وظائفهن ، وقد تم تنفيذ العديد من الي 
ز
ركز ذه المشكالت ف

الية إقليمية ، مع توزي    ع حرم جامغي يزيد عىل 
ز   1000هذه الدراسة عىل جامعة أسي  . السفر بي  ز  عي  واليتي 

كيلومي 

ا عن العائلة. بالنسبة لبعض 
ً
 ويتطلب االبتعاد وقت

ً
ا طويال

ً
ي بعض األحيان ويستغرق وقت

ز
وري ف الجامعات أمر ضز

ها من القيود. تستكشف هذه الدراسة كيف يكون للعمل  النساء، ال  امات العائلية أو غي  ز
يمكن السفر بسبب االلي 

ي للمرأة. من خالل الحسابات ألربعة من 
ي عىل التقدم الوظيفز

ز
ي جامعة إقليمية، مع فروع جامعية ، تأثي  إضاف

ز
ف

للتجارب الشخصية، ونتحرى عن النساء العامالت، نستكشف تقاطع الجنس والموقع من خالل دراسات حالة 

ي والتقدم 
ي أوقات العمل، وفرص التطوير المهتز

ز
ي يمكن أن يكون لقيود المسافة والسفر عىل المشاركة ف

اآلثار الت 

ي داخل المؤسسة. 
 الوظيفز

 Schmiede (2017, Yousaf and) دراسة

ي مكان العمل محل نقاش. و كانت المر 
ز
ي مؤسسما يقرب من نصف قرن كان تقدم المرأة ف

ز
ات أة ممثلة تمثيال ناقصا ف

ي المناصب األقوى أو األكير نفوذا ، عىل الرغم من 
ز
ي جميع أنحاء العالم ، وخاصة ف

ز
التعليم العاىلي والجامعات ف

 والتحصيل التعليىمي للمرأة ، إال أنهن ممثالت تمثيال ناقصا. قد تختلف المناطق 
ز ز الجنسي  امات بالمساواة بي  ز

االلي 

ي األوساط األكاديمية والبلدان من حي
ز
ي تحول دون تمثيل المرأة ف

ث الثقافة واإلنجازات والتنمية ، ولكن العوائق الت 

ي 
ز
ي قد تواجهها النساء ف

ي العديد من المناطق. لقد وجد أن هناك العديد من الحواجز الت 
ز
متشابهة بشكل مدهش ف

ز الشخصية والتنظيمية واالجتماعية.  اوح بي 
 األوساط األكاديمية تي 

 ((Antigoni Nikolaou, 2017 دراسة

ي تواجم الموظفات عند ترقيتهن 
السؤال الرئيسي الذي تركز عليم هذه الدراسة هو تحديد التحديات والعقبات الت 

ي تراها المرأة وتحديد القضايا الرئيسية 
إىل وظائف اإلدارة العليا. قامت الدراسة بالتحقق من الحواجز والتحديات الت 

ي تزعم 
ي المناصب العليا. و هي دراسة حالة نوعية, و من نتائج الت 

ز
الموظفات أنها سبب انخفاض عدد النساء ف

الدراسة أن النظرة التقليدية للمرأة ، واألسلوب المختلف للقيادة ، والقوالب النمطية من حيث نوع الجنس ، 

 الالشعوري ، والتحرش الجنسي وانعدام الثقة هي التحديات والعقب
ز ي أبلغت عنها والتحي 

ات الملموسة الت 

قية إىل مناصب اإلدارة العليا.   الموظفات و أنها تعيقهن عن الي 

 (Saadin et al, 2015) دراسة 

. و تم إحراز تقدم كبي  من قبل  ي
ي القرن الماضز

ز
ات ف ي القوى العاملة واحدة من أهم التغيي 

ز
تعد مشاركة المرأة ف

ي العمل, و 
ز
ي صنع القرار النساء مع زيادة تنقالتهن ف

ز
ي اإلدارة. ومع ذلك، فإن نسبة النساء ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  ي القطاع العام ال تزال منخفضة. لذلك، تم إجراء دراسة استقصائية لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بي 
ز
وخاصة ف

ي القطاع العام. و 
ز
ز النساء ف ز العمل والحياة والقوالب النمطية من حيث الجنس بي  الدراسة  قد تم هذهالتوازن بي 

اك ، ايبوه, و تم تطبيق الطريقة الكمية  63تحليل تجارب  ي أمانة والية بي 
ز
ي الخدمة العامة ف

ز
من النساء العامالت ف

(. بينت النتائج أن التوازن SPSSلتحليل البيانات عي  االستبيان باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ز العمل والقوالب النمطية ي  بي 
ي تحول دون التقدم الوظيفز

ة عىل الحواجز الت  من حيث نوع الجنس لها عالقة كبي 

ي الدراسة. 
ز
ز النساء ف ي المناصب اإلدارية العليا بي 

ز
 ف

 ,  (2015دراسة )موفق, هيرسر

بالرغم من سغي المرأة إىل تطوير مهاراتها وكفاءتها العلمية والفنية، حت  تكون جديرة بدخول سوق العمل، 

 حضورها وتقلدها وتقاسمه
ّ
ي يتعرض لها الرجل، ومع ذلك فإن

ا نفس الظروف وتعرضها لنفس الضغوط الت 

ي تتعرض لها المرأة اإلطار 
: ما هي الحواجز الت  ، وهذا ما يقودنا إىل طرح التساؤل التاىلي

ً
ي محدودا

لمناصب عليا بف 

ي تؤول دون وصولها إىل المناصب العليا؟، وذلك من خالل  إبراز الو 
ي مواقع اتوالت 

ز
خاذ اقع العمىلي للمرأة الجزائرية ف

، وذلك باعتبارها من ابرز الظواهر  ي القرار. و قد قامت هذه الدراسة بتسليط الضوء عىل ظاهرة السقف الزجاج 

ي تؤول دون وصول المرأة للمناصب القيادية
. و خلصت الدراسة ان المؤسسة مطالبة بتنمية قدراتها التنافسية الت 

ية ذات مهارات وقدرات عالية ، والعمل عىل ت حسينها، ولن يتأئ  ذلك  من خالل امتالكها لطاقات وكوادر برسر

ي تحقيق 
ز
ي للرجل ف اتيخ 

يك اسي  ي وجم المنافسة ، وعىل اعتبار أن المرأة تعد بمثابة رسر
ز
تستطيع من خاللها الصمود ف

ي تمنع من استثمار كافة مهارات وقدر أهداف المؤسسة ، فان المؤسسة مطالبة بإزالة كافة العراقيل والحواجز 
ات الت 

ي تقف حائل دون 
ي تعد من اخطر الظواهر الت 

ة الت  ي ، هذه االخي  ي من أبرزها ظاهرة السقف الزجاج 
المرأة، والت 

ي للمرأة العاملة. 
 التقدم الوظيفز

 (MN & Mukulu, 2012 )دراسة 

ي كينيا. وتم  سعت الدراسة إىل التعرف عىل الحواجز التنظيمية أمام تقدم ال
ز
ي الخدمة المدنية ف

ز
ي ف
مرأة الوظيفز

ي شمل 
ي وزارات حكومية مختارة  324الحصول عىل البيانات من خالل مسح وصفز

ز
ي اإلدارة الوسىط والعليا ف

ز
امرأة ف

ي التوظيف واالختيار 
ز
ية للمؤسسة ف ز باستخدام االستبيان , و توصلت الدراسة اىلي نتائج منها  أن الممارسات التميي 

ية و لكن والي   ي و كذلك عدم وجود السياسات السليمة للموارد البرسر
قيات هي أهم عائق للمرأة التقدم الوظيفز

ي 
ز
ي المؤسسات األخرى ف

ز
ي الخدمة المدنية ، وبالتاىلي ال يمكن تعميمها ف

ز
ي عدد قليل من الوزارات ف

ز
أجريت الدراسة ف

 العام والخاص. و تعد هذه هي الدراسة األوىل من هذ
ز ز عىل آثار القطاعي  كي 

ي كينيا مع الي 
ز
ي أجريت ف

ا النوع الت 

ي للمرأة. 
 الهياكل التنظيمية عىل التقدم الوظيفز

 (2009 دراسة )الرقب,

ي 
ز
ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى التع رف إل ى أكث ر المعوق ات ش يوعا والت ي تح ول دون ممارس ة المرأة للسلوك القيادي ف

زة، ولتحقي ق أه داف الدراس ة قام ت الباحث ة بت صميم اس تبانة, توصلت مؤسسات التعليم العاىلي بمحافظات غ
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الدراسة إىل نتائج منها أن أكير المعوق ات الت ي عب ر عنه ا أف راد عين ة الدراس ة ه ي مج ال المعوق ات االجتماعي ة  

كذلك المعوق  ات الت  ي تح  ول دون ممارس  ة   وت   اله مج   ال المعوق ات ال سياسية وت  اله مج  ال المعوق  ات الشخ  صية, و 

ي تلك المؤسسات تبعا لمتغي  الجنس، وذلك لصالح الذكور. 
ز
 الم  رأة لل  سلوك القيادي ف

,  (2005دراسة )جي 

ي 
ز
ي القطاع العام ف

ز
ي تواجهه ا الم رأة الفلس طينية العاملة ف

هدفت هذه الدراسة التعرف إىل درجة الصعوبات الت 

، وط ولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت( ف ي المج االت االتي ة:  محافظات شمال ز الض فة الغربي ة )ن ابلس، وجن ي 

وتم إعداد  .)الص عوبات االجتماعي ة واألس رية، والصعوبات اإلدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية

ي تو 
ي القطاع الأداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات الت 

ز
 .عاماجهها الم رأة الفلسطينية العاملة ف

ي محافظات 
ز
ي القطاع العام ف

ز
ي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة ف

وتوصلت الدراسة اىل نتائج منها إن الصعوبات الت 

: )الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الص وبات عش مال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يىلي

ز بإعطاء أهمية أكي  للمرأة   .االجتماعية واألرسية، الصعوبات االدارية ورة اهتمام المسؤولي  و اوصت الدراسة برصز

ز وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديالت عىل قانون الخدمة المدنية  .الفلسطينية، وإعادة دراس ة الق واني 

  ,2003)دراسة )القمش

ي اتخاذ القرارات المختلفة،  استهدفت هذه الدراسة ا
ز
لتعرف اىل ارتباط المستوى التعليىمي للمرأة اليمنية بمشاركتها ف

انية  ز ي تنظيم مي 
ز
انية األرسة مثل: المساهمة ف ز ي التعليم، والقرارات المتعلقة بمي 

ز
كالقرارات الشخصية مثل االستمرار ف

اء مالبس  األرسة، والقرارات المتعلقة ببناء العالقات األرسة، والقرارات المتعلقة بمستلزمات األرسة مثل رسر

ي  االجتماعية مثل زيارة والدي 
الزوج، والقرارات المتعلقة باألبناء مثل عدد األبناء, وكذلك التعرف اىل العوامل الت 

ي اتخاذ القرارات األرسية من وجهة نظر النساء
ز
وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج, من  .تساعد المرأة ف

ي المراحل التعليمية المختلفة ما زال دون المستوى المطلوب وكذلك وجود أهمه
ز
ا أن مستوى التحاق اإلناث ف

ها.   المستوى التعليىمي للمرأة ومكان سكن أهلم و غي 
ز  عالقة ذات داللة إحصائية بي 

ي )جريدة العرب,
ز
ي لقاءات أجريت ف

ز
ي تباينت وجهات النظر بشأن أسباب قلة تواجد ا(  2019/ 3/ 24و ف

ز
لمرأة ف

ي أحد األيام هو النسبة 
ز
ي أن يصبح المعيار السائد ف

ز
ز النساء العمانيات، إال أن معظمهن يأملن ف الحياة العامة بي 

ي المناصب القيادية، لكن ذلك لن يتحقق إذا لم تأخذ النساء بزمام 
ز
المرتفعة لتوظيف النساء وتعزيز دورهن ف

ي وحدها لتتمتع المرأة بحقوقها، فالعادات والتالمبادرة للتقدم إىل المراكز الوظيفية العلي
يعات ال تكفز قاليد ا، الترسر

ق والغرب وخصوصا  ي الرسر
ز
ة ف ي طريق تقدم المجتمعات ورخائها والنماذج كثي 

ز
ة ف المجتمعية تقف أحيانا حجر عير

ي المناطق الريفية،
ز
ي الحياة العامة، ويرجع ذلك إىل  ف

ز
ز بشكل واضح ف ز الجنسي  ز التفاوت بي  ا تواجهم المرأة مويي 

ها بسهولة ز تغيي   .من عوامل اجتماعية وثقافية وقبلية يصعب عىل القواني 

ي تمثل تصورات خاطئة عن المواقف الحقيقية المتعلقة بالمرأة, 
و من  الحواجز , المعوقات او التحديات الت 

ة الحزم و هي كالعادة المرتبطضعف الصورة الذاتية وهو عامل ينسب إىل النساء أكير من الرجال ؛ االفتقار إىل 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أقل كدليل عىل اهتمام أقل بالنساء كقائدات ؛ أقل ثقة كحجة أن المرأة ، 
بالنساء أكير من الرجال ؛ توّجم مهتز

عىل عكس الرجال ، تفتقر عموما اإلرادة ؛ ضعف األداء وهي أسطورة تستخدم كذريعة لتوظيف عدد أقل من 

ز  ي المهن الشاقة ؛ التميي 
ز
ي المناصب القيادية و أن التخفيض النساء ف

ز
 كدليل عىل قلة االهتمام بتوظيف النساء ف

 . (E.R. Mathipa, 2001)شكل من أشكال العقوبة ُيعتقد أنم يناسب النساء بشكل أفضل

ي كثي  من األحيان عىل تنوع التجربة مقارنة بالمديرين، حيث   
ز
كما أظهرت بعض الدراسات أنم ال تحصل المديرات ف

ز وثقافتهن وعدم الرضا  ز الجنسي  ا عدم المساواة بي 
ً
قيات أثناء صعودهن إىل السلم وأيض يتم حظر النساء من الي 

ي الع
ام للمرأة . حيث يعد الرضا عن وظيفة الفرد أمًرا بالغ عن العروض الوظيفية يؤثر سلًبا عىل الرضا الوظيفز

 . ي
 األهمية نظًرا لوجود عالقة إيجابية مع التقدم الوظيفز

و كشفت دراسة أن غالبية المؤسسات تفضل استخدام عمليات التوظيف واالختيار غي  الرسمية ، و تميل هذه 

ز لوظيفة الرجل و  ي بناء وجهات نظر العملية إىل الحد من عدد النساء المتقدمي 
ز
ي وتساهم ف

تعزز الفصل المهتز

 (. 1994نمطية عن الرجل والمرأة وأدوار المرأة وقدراتها )حمود, 

ا عىل تقدم النساء إىل مناصب قيادية وإدارية رفيعة المستوى 
ً
ا قيود

ً
ان  الثقافة التنظيمية يمكن أن تشكل  أيض

ي المناصب اإلدارية 
ز
ة المستمرة. و ال تعكس الثقافة حيث يتطلب اإلعالن عن الوظائف ف سنوات عديدة من الخي 

ي مكان العمل. ويؤكد أن هناك حاجة إىل تحدي الممارسات الرسية 
ز
ي بم ف

ي تحتضن التنوع وتحتفز
التنظيمية القيم الت 

ي اإلدارة. وال تزال المواقف السلب
ز
 من حيث الجنس ، وبالتاىلي تعيق تقدم المرأة ف

ز ي تدعم التميي 
ة تجاه يوالعلنية الت 

ية من خالل عمليات التوظيف  ز ي ممارسات المؤسسات التميي 
ز
المرأة ونمطها المقولب حسب نوع الجنس تنعكس ف

ية وإجراءات تقييم األداء وفرص التدريب والتطوير.  ز  واالختيار اإلدارية التميي 

ز ال ي نفعل بها األشياء تؤثر عىل ما يمكن للموظفي 
فية فهمهم وتعريفهم قيام بم وكيالثقافة التنظيمية أو الطريقة الت 

ي تواجهها المرأة, و غالًبا ما يتم االستشهاد 
لها وتحليلها ومعالجتها. مفهوم الثقافة التنظيمية مهم لفهم الحواجز الت 

ا أمام سياسات العمل. 
ً
 بالثقافة التنظيمية إما باعتبارها الوسيط الرئيسي أو عائق

ز عىل الح كي 
 واجز, المعوقات/التحديات الهيكلية والتنظيمية والشخصية و السياسيةتهدف بعض الدراسات إىل الي 

. وكما توضح العديد من الدراسات ، انم عىل الرغم من استمرار  ي األكاديىمي
ي قد تعيق النساء عن التقدم الوظيفز

الت 

ي مناصب اإلدارة الوسىط ، فإن المناصب التنفيذية والمناصب ال
ز
ايد من الموظفات ف ز ي جميع عليوجود عدد مي 

ز
ا ف

 . (Oforiwaa 2013  &Broni؛  Mayuzumi 2015) أنحاء العالم ما زالت تحت سيطرة الرجال

 الحواجز/المعوقات الهيكلية

قية من خالل صورة المدير الناجح. هذه الصورة  عىل المستوى اإلداري، يتم اإلعالن عن عمليات التوظيف والي 

ك المؤسسة الناجح ي العديد من الخصائص نفسها، مثل القوة هي الصورة النمطية. تشي 
ز
ة والقادة الناجحون ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ما ترتبط سمات مثل الكفاءة 
ً
والعدوانية والقدرة التنافسية. أن بعض الصفات المرتبطة عادة بالرجال والنساء عادة

 ع الرجال. موالسلطة أي بسمات ذات مكانة أعىل ، وألن المعتقدات الثقافية والقوالب النمطية أدت بنا إىل ربطها 

 نوع الجنس والمناصب العليا داخل المنظمات  وبشكل أساسي ، فإن توقعات أصحاب العمل   
ز هناك عالقة بي 

ا إىل الوضع أو الجنس أو الدور تشكل فرصة ذلك الموظف لتوىلي مسؤولية أكي  و "قيمة". وقد تم 
ً
للموظف استناد

ا أ ً ا كبي 
ً
ي تشكل عائق

ي توثيق هذه الصور النمطية الت 
ز
مام دخول المرأة إىل المناصب الهرمية عىل أعىل مستوى ف

ي ذلك األوساط األكاديمية والقطاع العام حت  وقت قريب. 
ز
 مؤسسات متنوعة، بما ف

و يتم توصيل هذه الصور النمطية الثقافية إىل الرجال والنساء منذ الطفولة المبكرة وتصبح جزءا ال يتجزأ من 

ي تصوغ أفكار وعقول األطفال، وتلمح إىل من يجب أن يكونوا وما 
سلوكياتهم. إن هذه التنشئة االجتماعية هي الت 

ي عليهم القيام بها ، أثناء تطورهم
ي ينبغز
 إىل مرحلة البلوغ.   هي األدوار الت 

ي تحطيم المعتقدات الثقافية 
ز
لية كلها عوامل هيكلية أثرت عىل إمكانيات المرأة ف ز كما أن رعاية األطفال واألعمال الميز

ل عندما يكون األطفال صغاًرا ،  ز ي الميز
ز
والقوالب النمطية. إذا كان من المحتم عىل النساء البقاء أكير من الرجال ف

 عىل النساء الحصول فقد يؤثر ذلك عىل ف
ً
ي التقدم داخل المؤسسة و يصبح من المستحيل عمليا

ز
رص النساء ف

وط مثل الرجال ، وهذه العوامل الهيكلية ، سواء بشكل مبارسر أو غي   عىل نفس المزايا ، والتنافس عىل نفس الرسر

ي المؤسسة )عودة, 
ز
ي ف
 (. 2002مبارسر ، قد تعيق المرأة من التقدم الوظيفز

ة بعد مرور كل هذه السنوات. غالبية و األكير إث ارة للقلق أن التنميط من حيث نوع الجنس ال يزال يمثل مشكلة كبي 

ي 
ز
ا ف ً ي ال ندركها ، ولكن هذا مع ذلك يلعب دوًرا كبي 

ات الت  ز ات ضمنية معظمنا يحمل التحي  ز الناس يحملون تحي 

ات إىل عدم المساواة من  ز ة خالل جعل الناس يتوقعون قدًرا أكي  من الكفاءتقييماتنا لألشخاص.  و تؤدي هذه التحي 

ي المساواة ،كما تؤدي 
ز
ي يتماثلن ف

 من النساء الالئ 
ً
من الرجال ، وبالتاىلي يتوقعون مكافآت أكي  للذهاب إىل الرجال بدال

ي المتوسط 
ز
ا إىل أن يوىلي الرجال ، ف

ً
ات أيض ز ي التوقعات بناًء عىل التحي 

. ا، اهتماًما أقل بالمعلومات تلغز  لنوع االجتماغي

 الحواجز/المعوقات التنظيمية

 عن اتخاذ أو 
ً
السودان  كان مجتمع تقليدي وموجم نحو الرجل ، حيث يكون الرجل هو رب األرسة ويكون مسؤوال

ها من  الموافقة عىل جميع القرارات المتعلقة بنساء أرستم مثل التعليم واختيار التخصص ومجاالت العمل وغي 

ل وكانت مسؤ  ز ي الميز
ز
 ولة فقط عن أداء األعمال غي  المدفوعة األجر. القرارات. منذ قرون ، كانت المرأة محصورة ف

ي العمل بأجر و بمجرد أن وجدت المرأة طريقها بنجاح إىل القوة 
ز
ة بالتعليم العاىلي وبدأت ف اقبلت النساء بدرجة كبي 

 . ز  العاملة و وجدت موقعها المرغوب فيم ظهرت أنواع أخرى من التميي 

ي السودان قد عملن
ز
ي التعل عىل الرغم من أن النساء ف

ز
ي و ف
ة طويلة. لكن التوسع السكائز ي مؤسسات أكاديمية  لفي 

ز
يم ف

ي الثالث عقود الماضية 
ز
ي مؤسسات التعليم العاىلي و كان لها ف

ز
ي العمل ف

ز
ي مهد طريق النساء للتوسع ف

ي والتقتز
المهتز

ي المناصب االكاديمية و لكن وفقا لالنتماء و هو عائق. كذلك نجد أن عادة ما تكون ا
ز
يال لمرأة ممثلة تمثمكانة ف
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  للمرأة                                           الطاهر

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز فيها من الرجال. عالوة عىل  ي المناصب العليا  بالجامعات،  ألن الجامعات بطبيعتها كانت يغلب العاملي 
ز
ناقصا ف

ا لتصور الرجال للنجاح ، والذي ينطوي عىل أن يكون 
ً
ي األكاديميات يتم وفق

ز
ي المعتاد ف

ذلك ، أن المسار الوظيفز

ي العمل أكير من الوقت 
ز
المحدد و كانت أخالقيات العمل مستندة إىل ساعات طويلة من إجراء األبحاث أو البقاء ف

ي الجامعات. 
ز
 التدريس أو الكتابة هي القاعدة ف

 الحواجز/المعوقات الشخصية

ي 
ز
باإلشارة إىل المعوقات الشخصية، هناك نقطتان مهمتان لوجهات النظر حول المرأة ، حيث يكون تمثيلهن أقل ف

ي للقيام بعمل المستوى األعىل م
ز
ن األوساط األكاديمية ، أن النساء ال تملك المهارات أو االهتمامات أو الوقت الكاف

ون عن عمد ألنهم ال يريدون تقاسم االدارة, لكن األمر ليس بهذه البساطة ، فهناك  ز علىمي جاد، و أن الرجال يمي 

ز الف ي العمل ، وهي موجودة عىل المستويي 
ز
. من المتوقع أن تكون هبعض الديناميكا الدقيقة ف ناك ردي والمؤسسي

لية والظروف  ز بعض الفروق المذهلة أو "الثغرات" فيما يتعلق بالمسؤوليات األكاديمية للمرأة والواجبات الميز

ي إداراتهن حيث 
ز
ي الخدمة ف

ز
األرسية. تعتقد العديد من النساء األكاديميات أنهن يتحملن مسؤوليات غي  متناسبة ف

)الطريف,  يميلون إىل قضاء ز ىلي ، ورعاية المسني 
ز ي رعاية األطفال ، والعمل الميز

ز
ساعات أطول من نظرائهن الرجال ف

2014 .) 

ا ، يمكن أن يعيق  
ً
ز أيام عمل أقرص لرعاية أطفالهن. هذا ، أيض تأخذ العديد من النساء إجازات أمومة أو يطلي 

ي العروض الوظيفية. قد تكون هناك إجابات بسي
ز
ي النظر ف

ز
ح هذه االتجاهات ، مثل احتمال تفرصهم ف عطل طة لرسر

ة طويلة بسبب مسؤوليات  النساء بحياتهن الوظيفية عن طريق اإلجازات للوالدة ، أو قد يتعذر عليهن البقاء لفي 

ة أقل من الرجال)الزيدي,  ل والوالدين ، أو يتم تعيينهن مع خي  ز
 (. 1998الميز

 الحواجز/ المعوقات السياسية

يعات  ي رسم معالم الطريق أمام تطوير و تقدم  تعتي  الترسر
ز
ي تساهم ف

و األطر القانونية أحد الجوانب األساسية الت 

يعات بما فيها اإلدارية و السياسية مستهدفا  المرأة, و من الطبيغي وضع برنامج شامل و مفصل لمختلف الترسر

ي التوظيف و التشغيل و ا
ز
. تدعيم مكانة المرأة و تقدمها, و اإلقرار بحقها ف ي

 لتقدم الوظيفز

ي للمرأة من أنماط 
ي تشكل معوقات سياسية تقف أمام التقدم الوظيفز

كيبات االجتماعية الت  وري فهم الي  من الرصز

ز المعمول بها و كذلك السياسات التعليمية  يعات و القواني  ز , و االفتقار للتدريب و الترسر ز الجنسي  تقسيم العمل بي 

ي االعتبار االحتياجات
ز
ي ال تأخذ ف

ي ميدان ال يناسبها أو ال  الت 
ز
االجتماعية و االقتصادية مما يرغم المرأة عىل العمل ف

ي تقع عىل كاهل النساء أيضا تحد من مشاركتها و 
ترغب فيم مما يحد من تقدمها وظيفيا. ان األعباء المكثفة الت 

ي تطبقها 
 ث بالحكم. األنظمة للتشب تقدمها وظيفيا, و كذلك عدم االستقرار السياسي و القرارات و السياسات الت 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – رابعالمجلد ال

 
  م 2020 – شباط – 15                                                                             (   -  20 1) ص:  ولالبحث األ – الثان

    

11 
  للمرأة                                           الطاهر

  تحول دون التقدم الوظيف 
  السودانالحواجز, المعوقات/ التحديات الت 

 
  مؤسسات التعليم العال  ف

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة و أسئلة الدراسة

من خالل العديد من نتائج الدراسات ذات العالقة الحظنا وجود صعوبات و تحديات أمام المرأة العربية بشكل 

ي كل دولة و  
ز
ز عدد النساء العامالت ف عام و المرأة السودانية العاملة بشكل خاص, و عىلي الرغم من التفاوت بي 

 ملها و مناطق توفر العمل. مجاالت ع

ز أو  ي العمل مثل الرؤساء غي  الداعمي 
ز
أن المرأة واجهت العديد من التحديات المؤثرة عىل تقدمهم و تطورهم ف

ي مستوى أعىل 
ز
ي مكان العمل ف

ز
وط الموضوعة للمرأة ف زمالء العمل والجنس للوصول إىل مكانة متساوية ، الرسر

ي الوقت نفسم 
ز
لبذل المزيد من الجهد ، أن تكون أكير تصميما وأكير مؤهالت وكفاءة مقارنة بكثي  ، ومن المتوقع ف

ز    إىل مناصب المسؤولية والسلطة بنفس سهولة الموظفي 
 
ز أداء واجبات مماثلة. ومع ذلك، فإنها ال ترف بالموظفي 

ي مناصب وخلفيات مماثلة. 
ز
 ف

 : ي اإلجابة عىل السؤال التاىلي
ز
 و يمكن تحديد مشكلة الدراسة ف

ي مؤسسات  ما 
ز
ي الوظائف القيادية ف

ز
ي تحول دون تقدم المرأة ف

هي  الحواجز, المعوقات/التحديات الرئيسية الت 

ز فيها؟ تفرعت عنم تساؤالت فرعية تبحث تأثي  كل من  ي السودان من وجهة نظر العاملي 
ز
التعليم العاىلي ف

 الحواجز/العوائق التنظيمية, السياسية, الهيكلية و الشخصية . 

 الدراسةفرضيات 

 لإلجابة عىلي أسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات اآلتية: 

ي مؤسسات التعليم  -
ز
ي للمرأة ف

هناك تأثي  كبي  للحواجز/المعوقات )العوامل( الهيكلية عىلي التقدم الوظيفز

ي السودان. 
ز
 العاىلي ف

ي  -
ز
ي للمرأة ف

سات التعليم مؤسهناك تأثي  كبي  للحواجز/المعوقات )العوامل( الشخصية عىلي التقدم الوظيفز

ي السودان. 
ز
 العاىلي ف

ي مؤسسات التعليم  -
ز
ي للمرأة ف

هناك تأثي  كبي  للحواجز/المعوقات )العوامل( التنظيمية عىلي التقدم الوظيفز

ي السودان. 
ز
 العاىلي ف

ي مؤسسات التعليم  -
ز
ي للمرأة ف

هناك تأثي  كبي  للحواجز/المعوقات )العوامل( السياسية عىلي التقدم الوظيفز

ي 
ز
 السودان. العاىلي ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهجية الدراسة

ي مؤسسات 
ز
ي األوساط األكاديمية ف

ز
ي تواجهها النساء ف

تهدف الدراسة إىل التعرف عىلي الحواجز , المعوقات الت 

/ أداري، و تم اختيار  ي يعملن عىل مستويات هرمية مختلفة، أي أكاديىمي
ي السودان، من النساء الالئ 

ز
التعليم العاىلي ف

ي ثالث جامعات)حكومية, 
ز
ي , تم اختيار عينة الدراسة منها. وقد أجريت الدراسة ف

خاصة, أهلية(  بشكل عشوائ 

 الخرطوم. 

يتكون االستبيان من أسئلة شخصية  ذات صلة بالمؤهالت الخلفية والمؤهالت المهنية ،   و أسئلة متعلقة 

رحت عىل مق
ُ
ي الوظائف األكاديمية حيث ط

ز
ي تحول دون  تقدم المرأة ف

 ياس ليكرت من خمس نقاطبالحواجز الت 

اوح ال أوافق بشدة   و تم التأكد من صدق االستبانة و اسئلتها من حيث أوافق بشدة -أوافق  -محايد  -ال أوافق  -تي 

 بهدف 0.74وقيمتها  CronBach's Alphaتم التحقق من موثوقية العناض من خالل تطبيق  و  . الوضوح و الصياغة

ي الوظائف األكاديمية والمناصب االدارية  معوقاتمعرفة ال
ز
ي تحول دون تقدم النساء ف

ها شيوعا الت  المحتملة و اكير

ي الجامعات
ز
 . 0.85و كان معامل االرتباط لالستبانة , ف

ز  من حيث نوع الجنس   ي مكان العمل مثل التميي 
ز
و يمكن أن يكون هناك حواجز متعددة النخفاض تقدم المرأة ف

ي أو العن
ي العديد من أماكن العمل واالفتقار أو االثتز

ز
ي مكان العمل ، والثقافة السائدة ف

ز
ي أو المضايقة ف

رصي أو الديتز

ي الوقت نفسم الصور النمطية القائمة عىل نوع الجنس ، واالختالفات 
ز
إىل سياسات مكان العمل المالئمة لألرسة,  ف

ي أساليب االتصال ، واالستبعاد من الشبكات غي  الرسمية ، وا
ز
امج العمل ، واالفتقار ف لدعم اإلداري المحدود لي 

ات السلوكية والتنظيمية ز ز ، والتحي  ا من ال  إىل الموجهي 
ً
ي الوظائف معوقاتأيض

ز
ي تحول دون تقدم المرأة ف

 الت 

 . ي مؤسسات التعليم العاىلي
ز
 االكاديمية و المناصب اإلدارية ف

ي يمكن أن تسهم و تحول دون تق
ي الجامعات من أجل معرفة المعوقات الت 

ز
ي الوظائف االكاديمية العليا ف

ز
 دم المرأة ف

ي والية الخرطوم( و توزي    ع االستبيان عشوائيا 
ز
تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة )مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي  ،منهم %80فرد و استجاب  100عىل 
ز
و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية المتمثلة ف

ي و االنحراف المعياري و معامل االرتباط و مرب  ع كاي, و النس الستبانات اتم إجراء تحليل  ب المئوية و الوسط الحسائ 

جعة  ي  لمجموعةالمسي 
رحت عىل خمس نقاط مقياس ليكرت األسئلة الت 

ُ
ي  ط

نامج االحصائ   و ذلك باستخدام الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (1الجدول رقم )

  
  الوظائف االكاديمية و المناصب االداريةتحليل الحواجز / المعوقات الت 

 
 تحول دون تقدم المرأة ف

الوسط  العبارة
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 حجم العينة

 80 0,53 4,65 نقص تمثيل المرأة بسبب االهتمام األقل للوظيفة

امات األرسية ز  80 0,701 4,70 نقص تمثيل المرأة بسبب االلي 

 80 0,743  4,85 نقص تمثيل المرأة بسبب الوظائف الدنيا 

 80 0,772 4,50 قلة تمثيل المرأة بسبب النظام األبوي

ز الرؤساء من الرجال  80 0,829  4,54 تفضل المؤسسات تعيي 

 80 0,97  4,06 تفتقر النساء إىل الصفات القيادية

 80   0,71 4,46 النساء يفتقرن إىل سلطة صنع القرار

 80 0,83 4,36 المرأة ال تتناسب مع صورة القائد  

قد تكون المرأة متخصصة ولكن ليس محبوبا ان تكون 
 رئيس

4,06 0,97 80 

ي العمل
ي فز
 80 1.172 4,78 تحصل النساء عىل فرص أقل للتطوير المهتز

ي 
تفتقر المؤسسات إىل سياسات لدعم التقدم الوظيفز

 للمرأة
4,65 0,53 80 

قيات إىل المستويات المتقدمة إىل األداءال تستند   80 0,987 4.55 الي 

ي التسلسل الهرمي للرجال 
من المرجح أن يرتب الرجال فز
 مناصب إدارية أكير من النساء

4,57 1.137 80 

 80 0,77 4,77 يتم ترقية الرجال أرسع من النساء

ي للمرأة
  0,66 4,51 تعمل الثقافة التنظيمية  كحاجز للتقدم الوظيفز

ي 
ي اإلدارة العليا تعيق تقدم المرأة الوظيفز

 80 1.101 4,67 قلة النساء فز

ز  ز الجنسي  يؤدي عدم فهم أصحاب العمل لقيمة التنوع بي 
ي للمرأة

ي المستويات العليا إىل إعاقة التقدم الوظيفز
 فز

4,60 1,164 80 

ة  ي حياتهم المهنية يتمتعن بخي 
ي تقدمن فز

النساء الالئ 
 ةعملية ذات صل

4,12 0,456 80 

ي المناصب العليا بمستوياتهن 
تقدمت معظم النساء فز

 المهنية وحصلن عىل تدريب مناسب
4,50 0.773 80 

ن مؤسساتهن ي المناصب العليا يغي 
 80 0,55 4,53 معظم النساء فز

ي يتقدمن الفرصة والدعم من 
يتم منح النساء الالئ 

 المؤسسة
4,01 0,507 80 

ي 
ي الدولةقلة عدد النساء فز

 80 0,892 4,42 موقع اتخاذ القرارات فز

 80 0,423 4,14 غياب المعايي  الواضحة للمناصب اإلدارية العليا 

ي اطار العمل النسوي 
 80 0,456 4,12 ضعف عمل المرأة فز

ز و األنظمة موجودة   80 0,429 4,29 القواني 

 80 0,99 4,56 السياسات و القرارات غي  الراشدة 

 80 0,701 4,70 التعليمية و ثورة التعليم العاىلي  السياسات

 80 1,00 4,58 عدم االستقرار السياسي و االقتصادي
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
 للباحث أن المتوسطات الحسابية إلجابات افراد عينة الدراسة عىلي أسئلة االستبانة و الت 

ز من الجدول أعاله تبي 

ز ) ( الذي يمثل أن غالبية أفراد العينة 5من الوزن)( و هي قريبة 4,85-4,01تمثل فرضيات الدراسة تراوحت بي 

ز بشدة عىل عبارات أسئلة االستبانة.   موافقي 

ز ) ي إجابات 1,172 -0,423كما تراوحت قيم االنحراف المعياري لإلجابات بي 
ز
( و هذه القيم تشي  اىل تجانس كبي  ف

ة جدا.   افراد العينة أي متفقون بدرجة كبي 

ي أن أفراد العينة متفقون أن الفرضيات األربعة قد تحققت و أن هناك تأثي   مما تقدم نجد أن نتائج الجدو 
ل تعتز

ي 
ز
ي للمرأة ف

كبي  للحواجز/المعوقات, التحديات السياسية, الهيكلية, التنظيمية و الشخصية عىل التقدم الوظيفز

ز  ي السودان, و كذلك قيمة مرب  ع كاي المحسوبة لداللة الفروق بي 
ز
اد العينة   إجابات افر مؤسسات التعليم العاىلي ف

ز %5( و هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0,000كانت ) ( و هذا يشي  اىل وجود فروق ذات داللة معنوية بي 

 اإلجابات لصالح اإلجابات الموافقة بشدة أي أن الفرضيات األربعة قد تحققت. 

 النتائج و المناقشة

  للمرأةالحواجز/المعوقات الشخصية كأحد الحواجز أمام 
 التقدم الوظيف 

أشارت إىل أن المرأة تفتقر إىل الصفات القيادية. و ذكرت أن المرأة ليست مناسبة لتتناسب مع صورة القادة 

ي تفتقر إليها 
المديرين، بينما يحتاج القائد إىل سلطة قوية لصنع القرار لتنفيذ / تغيي  السياسات المختلفة، الت 

ات، قد تكون المرأة مؤهلة ولكن ليس محبذة كرئيس أو مدير للمؤسسة. وقد معظم النساء وبدون هذه الصالحي

ي أجراها 
ي  (Eagly and Carli 2007و  (Bombuwela, De Alwis 2013وجدت الدراسات الت 

ز
اتجاهات مماثلة ف

ي العمل، فقد ُينظر إليم عىل أن
ز
 للغاية ف

ً
فء ولكن م كدراستهما. وقد أوضحوا أنم إذا كان سلوك المرأة يبدو حازما

ا ، فقد ُينظر إليهم عىل أنم محبوب ولكن غي  كفء 
ً
 Eagly and Carli)غي  محبوب؛ إذا كان سلوكهم أنثوًيا جد

.    .Bombuwela and De Alwis 2013)؛ 2007 ي
كذلك يمكن لثقافة عمل المؤسسة أن تعيق تقدم المرأة الوظيفز

ز  ضد المديرات إىل القيم والممارسات االجتماعية والثقافية  يمكن أن يعزى هذا النوع من ثقافة المؤسسة الذي يمي 

ي المؤسسة. وهذا ما يفرس لماذا 
ز
قيات ف ي تميل إىل أن يكون لها تأثي  كبي  عىل ممارسات التوظيف والي 

السائدة الت 

 . ي مؤسسات التعليم العاىلي
ز
ي اإلدارة العليا ف

ز
 تظل المرأة ممثلة تمثيال ناقصا ف

ثقافة ساعات العمل الطويلة المرتبطة بالمناصب اإلدارية وخاصة المناصب اإلدارية العليا كما أبرز المجيبون 

ي تعمل بفعالية كوسيلة لإلغالق الستبعاد النساء ألن عدد النساء أقل من الرجال القادرين عىل 
والمتوسطة الت 

امات العائلية.  ز  االمتثال للمتطلبات بسبب االلي 
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  السودانالحواجز, المعوقات/ التحديات الت 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  للمرأةالحواجز/ المعوقات الهيكلي
 ة )المجتمعية( كأحد الحواجز أمام التقدم الوظيف 

ي الجامعات يمكن أن تعزى إىل اختيار الوظيفة ؛ وبالتاىلي 
ز
وأشار حاجز ثان إىل أن الوظائف االدارية المتدنية للنساء ف

ي المناصب االكاديمية و االدارية األعىل إىل اهتمام النساء 
ز
ل بالتقدم األق، يمكن أن يعزى انخفاض نسبة النساء ف

 . ي
 الوظيفز

ي المناصب المنخفضة للمرأة، بغض النظر عن  
ز
ا أن اإلعداد األبوي يمكن أن يتداخل ف

ً
ومن نتائج الدراسة أيض

ز رؤساء و مديرين من الرجال. أشار هذا الحاجز إىل أن المرأة قد  مؤهالت المرأة وتعليمها؛ المنظمات تفضل تعيي 

ي قد يكون لها فرص محدودة للتقدم. قد يعىطي المجتمع أولوية تختار أو تضطر إىل اختيار الوظائ
ف الضعيفة، والت 

ي لديهن فرص محدودة للتقدم وظيفيا فيها. 
ا ومرغوبة بالنسبة للنساء الالئ 

ً
 لبعض الوظائف باعتبارها أكير أمان

ي االعتبار الظروف
ز
ي معظم المؤسسات ال تأخذ ف

ز
ا أن قواعد تقييم األداء ف

ً
ي ت من النتائج أيض

جعل الخاصة الت 

ل ليواجهن بعض المتطلبات العائلية أو من أجل رعاية األطفال, و بالتاىلي يؤثر ذلك عىل 
ز ي الميز

ز
ز ف الموظفات يبقي 

  . ي مؤسسات التعليم العاىلي
ز
ي للمرأة ف

 التقدم الوظيفز

ي المناصب اإلدارية و أن
ز
قية ف ا أن الرجال هم أكير عرضة من النساء للي 

ً
ز  النساء تعرضن ذكر المجيبون أيض للتميي 

 . ي مؤسسات التعليم العاىلي
ز
قية ف ي الي 

ز
 بسبب جنسهن ف

  للمرأة 
 الحواجز/المعوقات التنظيمية كأحد الحواجز أمام التقدم الوظيف 

ي مناصب أقل و ذوات الصالحيات التنظيمية المنخفضة معرضات لخطر 
ز
ي يعملن ف

وأبرز حاجز آخر أن النساء الالئ 

ي ، والقوة التنظيمية المنخفضة والحياة الوظيفية االستغالل , حيث أن 
ي تتسم بالوضع المتدئز

هذه الوظائف الت 

ز عىل أسئلة االستبانة توافقوا عىل أن الهياكل التنظيمية تعتي  من الحواجز أمام تقدم المرأة  ة و أن المجيبي  القصي 

 . ي
 الوظيفز

ي تحد من وصول المرأة إىل المناصب اإلدارية  أن غياب برامج التوجيم هو أحد الشواغل التنظيمية الرئيسية 
الت 

ي مناصب اإلدارة العليا 
ز
ي المؤسسات نظًرا لعدم وجود عدد كاٍف من النساء ف

ز
العليا, ألنم من الصعب إيجاد مرشد ف

 لتقديم الدعم, بالنظر إىل سيطرة الرجال عىل المؤسسات. 

ي المناصب ال  
ز
قيات ف مية, عليا يعتمد عىل من يعرف من أي الوسائل غي  الرسكذلك أبرز المجيبون أن التوظيف والي 

قية عىل  ا لتقديرها. غالًبا ما تركز معايي  الي  ً  كبي 
ً
ا أن تقييم األداء شخصي للغاية مما يتيح لإلدارة العليا مجاًل

ً
أيض

 من المؤهالت المطلوبة. 
ً
 فكرة مسبقة حول من يجب أن يؤدي الدور بدال

ون ضد النساء عند الموافقة عىل الدورات أما فيما يتعلق بالتدريب أث ز ناء العمل، شعر المجيبون أن الرؤساء متحي 

 . ي مؤسسات التعليم العاىلي
ز
ي للمرأة ف

 التدريبية. و عليم نجد أن الهياكل التنظيمية تحد من التقدم الوظيفز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  للمرأة
  تحول دون التقدم الوظيف 

 الحواجز /المعوقات السياسية كأحد الحواجز الت 

ي كان يحكم فيها السودان من جماعة هن 
ي الثالث عقود الماضية الت 

ز
ي ظهرت جليا ف

اك المعوقات السياسية الت 

ي مؤسسات 
ز
 أفرادها دون مؤهالت و بالتاىلي كانت الوظائف اإلدارية العليا تمنح وفقا لالنتماءات ف

ز عملت عىل تمكي 

ز الدولة بما فيها مؤسسات التعليم العاىلي لم تسلم من هذا الفس اد اإلداري. وكذلك تعطيل األنظمة و القواني 

ي السودان وفق الكفاءة 
ز
ي مؤسسات التعليم العاىلي ف

ز
قية و التقدم للمناصب العليا ف ي تفعل الي 

الموجودة فعليا و الت 

 و المؤهالت. 

ي تر 
ز
ي السودان خالل العقود الثالثة الماضية الدور األكي  ف

ز
ي المستويات دكما كان لما سميت ثورة التعليم العاىلي ف

ي 
ز
ي لها ف

 بدال عن الكفاءة مما أدي اىلي تحجيم دور المرأة و أن تحول دون التقدم الوظيفز
ز و تطبيق سياسة التمكي 

ي مؤسسات التعليم العاىلي بالصورة المطلوبة و ان ال يكون ذلك اال وفق االنتماء. 
ز
 المناصب االكاديمية العليا ف

 االستنتاجات

ي األوساط األكاديمية  و مؤسسات التعليم العاىلي  لقد وجد أن هناك العديد من
ز
ي قد تواجهها النساء ف

المعوقات الت 

ي السودان من خالل تحليل الحواجز و التحديات ، كما ثبت من التحليل  أن المرأة تفتقر إىل الصفات القيادية.  
ز
ف

صنع ما يحتاج القائد إىل سلطة قوية لكما أشار إىل أن المرأة ليست مناسبة لصورة القادة و الرؤساء و المديرين، بين

ي تفتقر إليها معظم النساء. قد ال تشجع األفكار النمطية الثقافية 
القرار لتنفيذ / تغيي  السياسات المختلفة، الت 

ا 
ً
ز أن الطلب عىل الوظيفة ال يشجع الكثي  من النساء. وقد وجد أيض ي حي 

ز
المرأة عىل أن تكون مستقلة وحازمة. ف

 يفضلن الطريق للبقاء عىل المستويات الوظيفية الدنيا.  أن النساء قد 

ي الجامعة الخاصة كان هناك عدد من الموظفات و عضوات هيئة التدريس أال أنهن قلة, قليل 
ز
كذلك نجد أن ف

ي الثالثة 
ز
ي الجامعة اال ان كن من اصحابها و نعزي ذلك لثقافة أصحاب العمل وف

ز
ي المناصب المتوسطة ف

ز
منهن ف

ي الجامعة األهلية)ال تهدف للرب  ح و غي  مملوكة للدولة وال عقود الماض
ز
خيص للخاصة المقربة,  و ف ية كان الي 

ي الوظائف 
ز
للقطاع الخاص( نجد أن هناك من يصلون للمناصب العليا و لكن ال توجد استمرارية و الكثي  منهم ف

ي المناصب اإلدارية الوس
ز
ي مناصب أكاديمية و يتالمتوسطة, أما الجامعة الحكومية فالكثي  هم ف

ز
م يطة و قليل ف

 تدويرهم حسب ما تراه القيادات السياسية فاختيارهم كان وفق االنتماء. 

ز ذكر التحديات   لب من المجيبي 
ُ
ز الرؤساء و المديرين من الرجال .ط ا أن المؤسسات تفضل تعيي 

ً
ووجدت أيض

ي واج
ي مكان عملهم. أكير التحديات الثالثة الت 

ز
ي يواجهون ف

ي حياتهم المهنية هي الفالت 
ز
ساد هها المستجيبون ف

,   ٪30 بسبب جنسهم ، وأشار  ٪ 45السياسي بنسبة  ز ي الحياة العملية وعدم وجود دعم  ٪ 20التميي 
ز
التوازن ف

من رؤسائهم. وشمل آخرون عدم وجود دعم من األرسة ، وانعدام الثقة ، واإلحباط من األصدقاء وعدم كفاءة 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أن معظم أعضاء المجتمع يتأثرون بسلوكيات وأفعال األشخاص الذين يعيشون 
ز
ن معهم. ويعملو ال يوجد شك ف

ات والقوالب النمطية من حيث نوع الجنس يتم اكتسابها، و أنم إذا كان من  ز ظهر األدلة أن التحي 
ُ
مرة أخرى ، ت

ها تجاه تنقل النساء  ي وظائف التعليم العاىلي وتغيي 
ز
الممكن التأثي  عىل مواقف أولئك الذين يتحكمون بشكل مبارسر ف

ي مناصب قيادية ، عندئٍذ ، يمكن أن 
ز
ي التعليم العاىلي بسبب دورهن بشكل كبي  كأمهات. ف

ز
تلعب النساء دوًرا بناًء ف

ي موقف يؤمن بالقول المأثور الذي يقول: "كل ما يمكن للرجل القيام بم 
عىل هذا النحو ، ُينصح المجتمع بتبتز

 يب آمالنا. يمكن أن تفعلم المرأة". دع المجتمع يضع هذا القول عىل المحك ونرى ما إذا كانت المرأة ستخ

 التوصيات

  ي إعطاؤهن الفرصة للقيادة وخالل
ز بأن النساء يصنعن قادة جيدين, و ينبغز يجب توعية المسؤولي 

التوظيف يجب عليهم توظيف المزيد من النساء و إعطائهن فرص متساوية أثناء التدريب, و كذلك عدم 

ز ضد المرأة عند إسناد المسؤوليات.   التميي 

 ي أن تواجم مؤسسات
ز ذوي  ينبغز ي تحديد وتطوير الموظفي 

ز
التعليم العاىلي التحدي والمسؤولية المتمثلة ف

 اإلمكانات العالية وتوفي  فرص تنمية مناسبة بغض النظر عن الجنس. 

   ي القوى العاملة يجسد وجهات نظر ومناهج مختلفة تعزز
ز
ي أن تفهم إدارة المؤسسات أن التنوع ف

ينبغز

ي أن ي
 شجعوا ترقية المرأة. وتطور األداء؛ وعليم، ينبغز

  ي الذي بدأ
ز عل أهمية استمرار الدور الذي تلعبم القيادات السياسية و منظمات المجتمع المدئز كي 

الي 

ي دعم حصول المرأة عىل حقوقها, لما لهذه القيادات من تأثي  و قوة دافعة باتجاه تطوير و 
ز
بصورة جلية ف

ي 
ز
ز أوضاعها و تقدمها وظيفيا و تعزيز دورها ف   المجتمع. تحسي 

  ز فرًصا ز المؤهلي  ا من أجل منح جميع المرشحي 
ً
ي اإلدارة العليا علن

ز
يجب اإلعالن عن الوظائف الشاغرة ف

ي صنع القرار وحل 
ز
متساوية للتقدم لهم, كما يجب تدريب النساء عىل األداء الفعال وإثبات قدراتهن ف

 المشكالت من خالل المهام الصعبة والواسعة المستوى. 

 و أن يستند تقييم يجب أن تس , ز تخدم إجراءات تقييم األداء معايي  محايدة وقابلة للقياس لتجنب أي تحي 

 النساء إىل نهج تنظيىمي وليس شخصي حيث يمكن تحديد الجدارة واإلنجازات المهنية بوضوح. 

 ق ذلك ييجب أن تكون المرأة عىل دراية بحقوقها وأن تفهمها تماًما وأن تتعلم كيف تصل إليها. ويمكن تحق

ل ، والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل. و أال تمس أي ظروف  ز ي الميز
ز
من خالل التنشئة االجتماعية ف

قية. إذا كان أدائها ومؤهالتها مرضية، فقد يجعلها  ي الي 
ز
تتعلق بدور المرأة اإلنجابية أو األرسية فرصتها ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حات  المقت 

ي هذه الدراسة نجد أن الباحث 
ز
ي الخرطوم, و هذه الدراسة ف

ز
ركز فقط عىل عينة من مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي األدبيات 
ز
ز فيها من عينة الدراسة. عىل الرغم من ذلك ، ساهمت الدراسة ف تعكس فقط تصورات المشاركي 

ي السودان. قد 
ز
ي مؤسسات التعليم العاىلي ف

ز
ي للمرأة ف

ي تحول دون التقدم الوظيفز
قوم ت الموجودة حول معوقات الت 

ي واليات 
ز
ي مجال التعليم العاىلي ف

ز
ي يوضي بها الباحث لتشمل أكي  عدد من المؤسسات ف

الدراسات المستقبلية الت 

ي تكون ممثلة, و كذلك يوضي الباحث بإجراء دراسات تشمل قطاعات أخري كالصحة و الرعاية 
السودان حت 

ي السودان. 
ز
ها من القطاعات ف  االجتماعية و القطاع الخاص و غي 

 المراجع العربية

ي ميدان التعليم العام و عالقتها باألداء, رسالة ماجستي  غي  1995أبو طوق, ناهدة ) . 1
ز
(, أوضاع عمل المرأة العاملة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة ) . 14 , سمي  ,(, المرأة العاملة و المناصب القيادية, دراسة ظاهرة السقف ا2015موفق, سهام, هيرسر ي أبحاث  لزجاج 

,     -اقتصادية وإدارية , العدد السابع عرسر , جامعة محمد خيرصز بسكرة   كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيي 

 الجزائر. 

 , لندن. 11297, العدد 41, السنة 2019/ 3/ 24جريدة العرب, األحد  .15

 .2012تقرير البنك الدولي,  .16
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