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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

    الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ]
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
ف

 [ "مدينة القدس"

 : الباحث إعداد 

" محمد  يمان]   [ سليم "محمد عل 

 2021 / 2022: العام

 قال تعاىل: 

  علما""فتعاىل هللا الملك الحق وال تجعل بالقران من قبل أن يقض  إليك 
 وحيه وقل رب زدن 

 (11سورة طه، اآلية )

 ملخص الدراسة بالعربية 

  هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل  
 
"الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

  مدينة القدس"
 
ي عيادات ( 200، طبقت هذه الدراسة عىل عينة مكونة من ) عيادات كوبات حوليم ف

ز فز العاملي 
ي مدينة القدس، وقد استخدمت الطالبة االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت االستبانة من 

كوبات حوليم فز
، أما 30)  ي العزل االجتماغي

( فقرة موزعة عىل ثالثة محاور، تناول المحور األول ضغط العمل، بينما المحور الثائز
، وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إىل  المحور الثالث القلق، واستخدمت الطا ي التحليىلي

لبة المنهج الوصفز
ز الضغوطات a< 0.05عدة نتائج من أهمها: وجود عالقة ايجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( بي 

ي مدينة القدس، ال توجد فروق ذات دال
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز لة االجتماعية والنفسية لدى الطاقم الطت 
ي متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل الضغوطات االجتماعية a< 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) 

( فز
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  الجنس، ال توجد 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

غوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم ( عىل مستوى الضa< 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند ) 
العمر، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  القدس يعزى لمتغي   ي مدينة 

ي فز ( عىل مستوى a< 0.05الطت 
ي مدينة القدس يعزى لمتغي  المهنة، ال توجد 

ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
( عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم a< 0.05داللة إحصائية عند ) فروق ذات  

ي مدينة القدس يعزى لمتغي  الحالة االجتماعية، وبناء عىل النتائج السابقة أوصت الدراسة بعدة توصيات 
ي فز الطت 

ي 
فز ي  الطت  للطاقم  واالجتماغي  النفسي  بالجانب  االهتمام  تأكيد  القدس، أهمها:  ي مدينة 

فز عيادات كوبات حوليم   
وس كورونا )كوفيد . 19-وإجراء المزيد من البحوث حول في  ي  ( المتعلقة بالمجال االجتماغي والنفسي الطت 
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Abstract: 

The study aims to identify "the social and psychological pressures of the Corona epidemic on the 

medical staff of Kupat Cholim medical center in Jerusalem". The study was conducted on a sample 

of (200) workers in the Kupat Cholim clinics in Jerusalem. 

The Researcher used a questionnaire as a tool for data collection for this research. The questionnaire 

consisted of thirty paragraphs on three axes: the first dealt with work pressure, the second with social 

isolation, and the third with anxiety. 

The research herused the descriptive analytical approach and reached to several results, the most 

important of which: There is a positive, statistically significant correlation at (a < 0.05) on the level of 

social and psychological stress of the medical staff in Kupat Cholim clinics in Jerusalem. There are no 

statistically significant differences at the statistical significance (a< 0.05) in the average of responses 

among the study sample members on the social and psychological stresses level of the Corona epidemic 

on the medical staff of Kupat Cholim clinics in Jerusalem that are due to the gender variable. There are 

no statistically significant differences at the significance level (a < 0.05) on social and psychological 

stresses of the Corona epidemic on the medical staff of Kupat Cholim clinics in Jerusalem due to age 

variable. There are no statistically significant differences at (a < 0.05) in social and psychological stress 

of the Corona epidemic on the medical staff of Kupat Cholim clinics in Jerusalem that aredue to the 

variable of profession. There are no statistically significant differences at (a < 0.05) on the level of social 

and psychological stress of the Corona epidemic on the medical staff of Kupat Cholim clinics in 

Jerusalem that are due to the marital status variable. 

Based on the previous results, the study recommended several recommendations, the most important of 

which are: Emphasized attention to the psychological and social aspect of the medical staff in Kupat 

Cholim clinics in Jerusalem, conducting more research on the social and psychological impact of 

(Covid-19), developing the skills of the medical staff to deal with work pressure and reduce anxiety, and 

how to deal with unexpected events. 

 الفصل األول  

 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة: 

وس كورونا المسىم )بكوفيد  (2019)منذ أواخر   ي أنحاء العالم، مما أحدث ضجة عالمية، وأحدث   19)- تفسر في 
فز

ي جميع جوانب الحياة، مما دفع العالم للعمل من أجل التقليل والحد 
ة فز مشاكل اجتماعية اقتصادية وسياسية كبي 

وس أحدث اهتماما لدى الجميع،   ، لذلك فإن هذا الفي  وس الخطي  وسوف يتطرق البحث للحديث من انتشار الفي 
ي مدينة 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز عن بعض الضغوطات االجتماعية والنفسية لجائحة كورونا عىل الطاقم الطت 

 القدس. 

وسات واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب  وس كورونا، هو من فصيلة في  وحسب منظمة الصحة العالمية فإن في 
د ال اوح من زالت الي 

ق األوسط التنفسية ) أمراضا تي  (، MERSشائعة إىل االعتالالت األشد وطأة مثل متالزمة الرسر
 (. Worhdo Organization, 2019ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد السارس ) 
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ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عام   
وس كورونا فز وس 11/10/2021( بتاري    خ ) (2021وإحصائيات االنتشار لفي  ز بالفي  (، حيث عدد المصابي 

وحاال 238,664,271)   ،) ( الوفاة  ) 4,867,551ت  وس  الفي  هذا  من  ز  والمعافي   ،)215,862,052 (  )Worldo 
Organization, 2021 .) 

ز االقتصادي  ي فقط، وإنما يتضمن أيضا جوانب أخرى مثل الجانبي  والمعلوم أن أي مرض ال يتضمن الجانب الطت 
، لما لهما من تأثي  عىل الفرد واألرسة والمجتمع، سواء بطريقة ة )   واالجتماغي ة أو غي  مبارسر  (. William, 2009مبارسر

الطبية،  بالمؤسسات  العمالء هم المرضز  ي تقدم خدماتها لفئة معينه من  المجال الطت  ي 
والخدمة االجتماعية فز

وتوفي    االجتماعية  مشكالتهم  لعالج  المرضز  ومساعدة  ي  الطت  العالج  إنجاح  ي 
فز والمساهمة  المساعدة  وهدفها 

ي لها صلة وثيقة بالمرضز سواء كانت هذه المشاكل  احتياجاتهم األساسية وال
تغلب عىل المعوقات والصعوبات الت 

،  (.  2011تتبع من ذات المريض أو بيئته )فهىمي

المشاكل  مواجهة  ي 
فز للمساعدة  وذلك  الوقائية،  امج  الي  تنفيذ  منها  ة  بأدوار كثي  االجتماغي  ي 

األخصائ  ويقوم 
امج الرعاية ي لها صلة بي 

، االجتماعية الت  ي
 (. 64:   2005الصحية )الصديف 

، سيتم   ي وس كورونا وبالفريق الطت  ي ضوء هذه األحداث الراهنة واالطالع عىل الدراسات السابقة المتعلقة بفي 
وفز

ي 
ي فز الطت  الطاقم  لوباء كورونا عىل  والنفسية  الضغوطات االجتماعية  بيان بعض  ي 

فز الدراسة  االستفادة من هذه 
ي مدين 

تناولت عيادات كوبات حوليم فز أجريت  أخرى مماثلة  أبحاث  الطالبة ال توجد  القدس، وحسب اطالع  ة 
 موضوع هذه الدراسة. 

لوباء كورونا  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  بعض  وتقييم  دراسة  البحث  هذا  يحاول  الوضع،  هذا  ظل  ي 
وفز

ي مدينة القدس. 
ي فز ، القلق( عىل الطاقم الطت   وأهمها: )ضغط العمل، العزل االجتماغي

 _ مشكلة الدراسة: 1

ي كانت بدايته إصابة 
كان لوباء كورونا تأثي  ملحوظا عىل اإلنسان، فقد حصد هذا الوباء أرواح المئات من البرسر  والت 

ي كل أنحاء دول العالم، مما جعل العالم يتخذ إجراءات وتدابي  صارمة  
عدد محدود من الناس، ثم انتقل رسيعا فز

ي أنحاء العالم بإغالق المدارس والجامعات والمطارات، وأماكن العمل،  الحتوائه، من خالل تعطيل الحي
اة العامة فز

ز الدول، وفرض عىل اإلنسان أن يعيش بطريقة مختلفة عن السابق، مما استدغ هذا األمر أن  وحظر التنقل بي 
، والعمل عىل الحد من الوفيات، وكان لهذ ز ي بكافة جهوده لمساعدة المصابي  ا األمر عديد من يقف الطاقم الطت 

ي أثرت عليهم. 
 الضغوطات االجتماعية والنفسية الت 

ي جميع العيادات الطبية، مما أثر اجتماعيا ونفسيا 
وس إىل رفع مستوى االستعداد والجاهزية فز وقد أدى انتشار الفي 

تقع فالمسؤولية  وس  الفي  هذا  عمال خالل  القطاعات   
أكير من  الصخي  القطاع  فإن   ، ي الطت  الطاقم  عليهم   عىل 

 لتخفيف والحد من هذا االنتشار. 

ز وعالجهم   وس، مثل الفحص وعزل المصابي  ي مكافحة هذا الفي 
وكان وال يزال احتواء المرض هو الشاغل األول فز

 . ي  يقع عىل عاتق الطاقم الطت 

ي ضوء هذه األحداث جاءت عديد من الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا مثل التباعد  
، فز االجتماغي

وس.  تبة بسبب هذا الفي   العزل، القلق، ضغط العمل، الخوف، التوتر وضغوطات اجتماعية ونفسية أخرى مي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عيادات كوبات 
ي فز لذا فان الدراسة ستناول بعض الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي مدينة القدس، وستسغ الدراسة لتتعرف عىل هذ
ه الضغوطات االجتماعية والنفسية الناتجة عن وباء حوليم فز

الدراسة   لذلك جاءت هذه   ، ز إداريي  ز  ، موظفي  مختي   ، ز ممرضي  األطباء،  يشمل  ي  الطت  بالطاقم  المتعلقة  كورونا 
  : ي
 تحديدا لإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلئ 

ي مدينة ما هي أهم الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم  
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز الطت 
 القدس؟ 

 _ أهمية الدراسة: 2

 أوال: أهمية الدراسة النظرية

ي اختيارها لموضوع الدراسة، هو موضوع لم يطرح حسب علم الطالبة، خاصة فيما يتعلق 
تعتي  هذه الدراسة فز

م ي 
فز ي  الطت  الطاقم  عىل  لوباء كورونا  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  أهمية بدارسة  تكمن  القدس، كما  دينة 

ي مدينة القدس، وهو مجتمع لم يتعرض له  
ي فز الدراسة من اختيارها لمجتمع الدراسة الذي يتألف من الطاقم الطت 

 الباحثون من قبل بالدراسة من خالل هذا الموضوع. 

 ثانيا: أهمية الدراسة التطبيقية 

ي مدينة القدس، بهدف هذه الدراسة تزود بمعلومات يستفاد منها من خالل نتائجه
ي عيادات كوبات حوليم فز

ا فز
، وأيضا تكمن  ي عمل برنامج إرشادي للتقليل من الضغوطات االجتماعية والنفسية الذي يتعرض له الطاقم الطت 
ي تهتم بالضغوطات االجتماعية والنفسية  

هذه الدراسة من كونها قد تكون الدراسة األوىل حسب علم الطالبة، والت 
ي مدينة القدس، حيث تأمل الطالبة بعد انتهاء هذه   لوباء كورونا 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز عىل الطاقم الطت 

 الدراسة أن تكون مرجعا يستفاد منه. 

 _ أهداف الدراسة: 3

 الهدف الرئيس: 

ي مدينة 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز معرفة أهم الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
 قدس؟ ال

  : األهداف الفرعية

ي ضغط العمل والعزل االجتماغي 1
تبة خالل وباء كورونا، تتمثل فز _ معرفة الضغوطات االجتماعية والنفسية المي 

ي مدينة القدس؟ 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز  والقلق عىل أداء الطاقم الطت 

ي مدى عالقة الضغوطات االجتماعية وال2
ي  _ معرفة إذا كانت هنالك فروق فز نفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي مدينة القدس تعزى لمتغي  )الجنس، العمر، المهنة، الحالة االجتماعية(؟
 فز

_ الوصول إىل نتائج تساعد عىل وضع توصيات قد يكون من شأنها الحد من مسببات الضغط والعزل االجتماغي 3

ي 
ي فز ي مدينة القدس؟  والقلق، والتخفيف من أثارها السلبية عىل الطاقم الطت 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات الدراسة: 4  _ متغير

 متغير مستقل: 

(.  الجنس:   ولها مستويان )ذكر، أنتر

 فما دون(. 51 ، 50-41، 40-31فما دون،  30ولها أرب  ع مستويات، )  العمر: 

، موظف إداري(.  المهنة:   ولها أرب  ع مستويات )طبيب، ممرض، مختي 

وج، مطلق، منفصل( الحالة االجتماعية ز  : ولها أرب  ع مستويات )أعزب، مي 

 متغير التابع: 

، القلق.   ضغط العمل، العزل االجتماغي

 _ محددات الدراسة: 5

 :  
 (2021/2022الفصل األول من العام الدراسي ) المجال الزمب 

 :  
ي مدينة القدس المجال المكان 

 عيادات كوبات حوليم فز

ي:  ي مدينة القدس  المجال البشر
ي عيادات كوبات حوليم فز

ز فز  العاملي 

 _ مصطلحات الدراسة: 5

 _ الضغوط المهنية: 1

ي يكون مصدرها الفرد أو أعباء المهنة، أو المنظمة أو البيئة 
ات والت  هي ردود أفعال الفرد العامل نتيجة عدة مثي 

 ، ي
 (. 2017الخارجية أو كلها مجتمعة وينتج عنها أثار نفسية جسدية، أو سلوكية عند الفرد )العائ 

 _ الضغوط االجتماعية: 2

ي يدركها الكائن الذي يتعرض
ألحداث أو ظروف معينة بأنها غي  مريحة أو مزعجة أو عىل األقل تحتاج   هي الحالة الت 

إىل نوع من التكيف، أو إعادة التكيف وان استمرارها قد يؤدي إىل أثار سلبية كالمرض أو االضطراب وسوء التوافق، 
ا بالمتطلبات  للوفاء  الفرد كافية  إذا كانت مصادر  الفرد وتقييم ما  التقدير لدى  لمفروضة عليه من وهي عمليات 

 (. 2007البيئة أم ال )يوسف، 

 _ الضغوط النفسية: 3

هي حالة نفسية مزعجة للفرد قد تشعره بالتوتر أو االكتئاب، كما أنها تسبب له عدم الراحة والقلق بسبب العديد  
ي والجسدي، واالنزعاج   ي تصيب من مصادر التهديد الداخلية والخارجية، وهو حالة من التوتر النفسي والعصت 

الت 
الضغط  يسبب  وقد   ، االجتماغي أو  ي 

المهتز أو  النفسي  الصعيد  تعرضه ألحداث ضاغطة سواء عىل  نتيجة  الفرد 
 ،  (. 2015النفسي للفرد مجموعة من االنفعاالت والمشكالت النفسية )السبيغي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  
 الفصل الثان 

  اإلطار النظري

 مقدمة: 

عديد من الصدمات االجتماعية واالقتصادية، والصحية لما للوباء إن ضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا  
ي الوقت  

ار عىل كافة أنحاء مجالت الحياة، والرعاية الصحية القت اهتمام بشكل خاص من جميع العالم فز من أضز
ز  للعاملي  األكي   العبء  لذا كان  انتشاره،  من  والحد  وس  الفي  الوقائية الحتواء هذه  التدابي   وأعدت   ، ي  الحاضز

فز  
 العيادات الصحية والمستشفيات، لذلك واجهوا الكثي  من الضغوطات النفسية واالجتماعية. 

يعد الضغط النفسي أحد أهم المصادر المسببة لألمراض واألكير انتشارا والذي يكون نتيجة لعدة مصادر مختلفة 
الناتج   المهنية  بالضغوط عنده ومنها الضغوط  ي تتسبب 

الفرد، والت  بها  يتعرض لها  ي يعمل 
الت  المهن  عن بعض 

ي لها عالقة بتحديد مصي  وحياة اإلنسان، ومهنة الطب هي إحدى المهن 
اإلنسان وخصوصا المهن الحساسة الت 

ه  ز دون تأثي  ي العمل والتشخيص وتحديد العالج المناسب لشفاء عضو معي 
الحساسة ذلك لما تتطلبه من دقة فز

ي التشخيص من قبل
الطبيب سيؤثر عىل نوعية العالج المطلوب للشفاء، وبالتاىلي ممكن  عىل أخر، وان أي خلل فز

ي الجسم )قوراري، 
 (. 2014يؤدي إىل الموت أو اإلصابة باإلعاقة للمريض أو حت  التأثي  عىل عملية وظيفية فز

ووظائفه   أدواره  يؤدي  وأن  طبيعية  بصورة  حياته  اإلنسان  يحيا  أن  أمام  عائق  تمثل  الضغوطات  أصبحت  وقد 
ي تواجهه والتقليل من آثارها السلبية اال 

جتماعية بصورة جيدة، لذلك يسغ اإلنسان للتغلب عىل الضغوطات الت 
ألدواره   أداءه  ي 

فز النجاح  عىل  تساعده  ي 
الت  الظروف  انسب  ي 

فز يعيش  أن  يستطيع  حت   وسلوكياته  حياته  عىل 
 (. 2020االجتماعية )محمد يونس،  

ي العالم بعد االكتئاب وإدمان الكحوليات، ويعد القلق االجتماغي من أكير األنوا 
ع االضطرابات المرضية انتشارا فز

ي المهارات االجتماعية، 
ي تبدأ عىل الفرد بسبب قصوره فز

والقلق االجتماغي حالة التهيب من المواقف االجتماعية الت 
ي يواجه فيها شعورا باالستياء )عبد 

ي المواقف االجتماعية الت 
 (. 64: 2006العال،  بصورة تجعله أكير قلقا فز

ي إشباع 
ز دور مهم فز ز العاملي  ويتطلب أداء العمل تفاعل األفراد مع بعضهم البعض وتلعب العالقات الشخصية بي 

ز األفراد، وعدم   الحاجات النفسية واالجتماعية لديهم، ولكن تنشأ الضغوطات إذا كانت هذه العالقات سيئة بي 
ي )برهم، معرفة كل فرد المهام المطلوبة منه قد تؤ 

 (. 2006دي إىل العزل الوظيفز

وس كورونا المستجد جسد األسطورة  ، لكن في  ز إن كل ما تم تداوله سابقا عن األوبئة اعتي  فقط من أساطي  األولي 
وحصد العديد من األرواح، ومع عجز العلماء واألطباء عن إعطاء تفسي  لما يجري دعت منظمة الصحة العالمية 

وس تفاديا المجتمع الدوىلي إىل ا  ورية واستعجاليه ضد انتشار الفي  عتماد الحجر الصخي أي )العزل(، كوقاية ضز
 (. 2020لسقوط الضحايا )محمد، 

لذلك سيتناول هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة، ويشمل الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل  
، وال ي وتشمل ضغط العمل، العزل االجتماغي وس كورونا، ويتناول هذا الفصل أيضا النظريات الطاقم الطت  قلق وفي 

 والدراسات السابقة، ثم التعقيب عىل هذه الدراسات، والفرضيات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أوال: ضغط العمل 

ي مجاالت عديدة، لما له من انعكاسات سلبية عىل  
ز فز ي موضوع ضغط العمل اهتماما مقبال من قبل الباحثي 

لف 
ات البيئة المختلفة، ولذلك فان الضغوط جعلت  ي العمل، نتيجة التأثر بالمثي 

سلوك األفراد واتجاهاتهم وأدائهم فز
ه وتفاعالته الجسدية، وبالتاىلي يعكس عىل مهام  الفرد يعيش حالة من التوتر واالنفعال، مما قد يؤثر عىل صحت

بحسب   العاملون  يواجهها  ي 
الت  العمل  ضغط  مصادر  وتختلف  المنظمات،  ي 

فز ز  العاملي  مع  وعالقته  وظيفته 
الخصوصية المهنية لكل عمل، وتتباين درجة الشعور بضغط العمل تبعا لعوامل عديدة تتعلق بالفرد من حيث 

 (. 3:  2006يىمي )برهم، شخصيته وجنسه والمستوى التعل

ي المستشفيات إىل العديد من الضغوط النفسية واالجتماعية المتعلقة بالعمل، وكذلك العمل  
تتعرض الممرضات فز

خالل أيام العطل، وهناك مناوبات ليلية تعزل عن الحاجات االجتماعية، وأيضا ضغوط من أقارب المريض، كل 
 (.  2016ذلك يولد ضغوط تؤثر سلبا عليهم )صالح،

يتعرض اإلنسان للضغوط المختلفة باستمرار ويستطيع أن يعيد توازنه بشكل رسي    ع حال انتهاء الموقف الضاغط، 
ز بعضها عن األخر،  ي التحمل، فالشخصية اإلنسانية ذات خصائص يتمي 

أو مدى قدرته عىل المواجهة والمطاولة فز
ز تستطيع أنماط أخرى تحملها،  فبعض العوامل الضاغطة تشكل عبئا عىل أنماط معينة من الشخصي ي حي 

ات، فز
ي قدرة التحمل وقوة  

ك اثر لدى الفرد، وأيضا تتدخل المكونات البيولوجية فز ومن ثم ترصيفها بالشكل الذي ال يي 
،  (.  2014أجهزة الفرد البدنية )صفناز الشطي

 _ مفهوم ضغط العمل 1

ي قد تدفعه هو الوضع الذي يشي  إىل حالة الشخص وشخصية الموظف بعد  
ه بالمواقف النفسية والبدنية الت  تأثي 

 (.  2011لتغي  أسلوبه الطبيعية )عليمات،

 التعريف االصطالح  لضغط العمل 

أهمية  المطلوبة، ومدى  الواجبات  ي المسؤوليات والمهام وطريقة األداء، وتنوع 
التفاوت فز الناتج عن  هو ضغط 

 (.  2012يم األداء )النقيب،العمل وكميته ونوعية المعلومات المرتدة من تقي

ي تسبب له حالة عدم القدرة عىل 
وضغوط العمل هي إجهاد النفس والعقل والبدن الذي يتعرض له الموظف والت 

ة المتطلبات وعدم القدرة عىل تلبيتها وضعف الدعم  التكييف مع البيئة المحيطة به واالستقرار فيها، نتيجة لكير
ز به )ت  (.  2019وفيق وآخرون،المقدم له من قبل المحيطي 

ي قد 
ي خالل العمل، الت  ي تعكس سلوكيا ونفسيا عىل الطاقم الطت 

وتعرف الطالبة ضغط العمل هي الضغوطات الت 
 تحدث بصورة مفاجأة خالل حدث طارئ وقد تؤثر سلبا عليهم، وتضعف من قدرتهم عىل األداء. 

 _ مراحل الضغط 2

 ثة مراحلهي ردود الفعل الجسمية والنفسية تقسم إىل ثال 

تب  أوال المرحلة األوىل التنبيه للخطر: أي يجهز الجسم نفسه لمواجهة التهديد الذي يربكه بإفراز هرمونات يي 
بات القلب وزيادات معدل التنفس.   عليها رسعات ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ر من الصدمة األوىل، ويشعر الفرد  ي    ثانيا المقاومة: بعد الصدمة ينتقل الفرد إىل المقاومة ويحاول إصالح الرصز
فز

هذه المرحلة بالتعب والقلق والتوتر، ويحاول مقاومة مسببات الضغط فان استطاع النجاح تغلب عىل المشكلة 
 ويزول الضغط. 

ة طويلة، وبذلك تضعف  ي منها لفي 
ثالثا اإلنهاك: وتظهر عندما ال يستطيع الفرد التغلب عىل مسببات الضغط ويعائز

 وسائل الدفاع والمقاومة. 

 غطة _ العوامل الضا3

 عوامل بيئة_ عوامل تتعلق بالعمل_ عوامل تتعلق بالفرد. 

  البيئة: 
 
 أوال عوامل تتعلق ف

ي دول ما ستنعكس سلبا عىل 1
_ عدم استقرار الحالة االقتصادية وبالتاىلي حدوث الكسد، وارتفاع معد التضخم فز

ز ويشعرهم  السكان، من جميع النواحي الحياتية عىل السكان، وعليه فإنها ستؤثر عىل مستوى دخل األفراد العاملي 
 (. 113: 2003بالقلق والتوتر )اللوزي، 

ال2 والتقدم  التطور  الفرد _  الشعور  إىل  أدت  العمل  عىل  أدخلت  ي 
الت  الحديثة،  التقنيات  خالل  من  ي  تكنولوح 

ة، إذا لم يتقن استخدامها.    بالضغوط الكثي 

ات االجتماعية خالل سنوات القديمة والجديدة بدأت ظهور ظواهر جديدة تختلف مع القيم السائدة  3 _ التغي 

وس    كورونا المستجدة. بالمجتمع، مما ينتج مشكالت ضاغطة مثل في 

  تتعلق بالعمل 
 ثانيا العوامل الب 

_ طبيعة العمل تختلف ضغوط العمل باختالف طبيعة العمل، ومتطلباته وتختلف أيضا مسببات الضغط لكل  1

وظيفة، من حيث المهام والمسؤوليات، وحجم الصالحية الموكلة للفرد، فكل هذه األسباب تنتج عن ذلك ضغط 
ي العمل.  

 لدى الفرد فز

ي العمل المسببة لضغط 2
 _ دور الفرد فز

ي أي افتقار الفرد للمعلومات التفصيلة، عن دور الوظيفة أو المهام الذي متوقع منه، وان   -
غموض الدور الوظيفز

ي الضغط )ماهر، 
 (. 385: 2003يكون مهامه غي  واضح فيشعر بعدم السيطرة عىل عمله، مما يؤدي إىل شعوره فز

ي يتم تكليف الفرد بها، أي  عبء العمل هنالك عالق  -
ز مستويات ضغط العمل وحجم المسؤوليات الت  ة طردية بي 

الدراسات أن هؤالء األفراد يعانون من  اثبت  العمل زادت الضغوط، وقد  ي 
بمعتز أخر كلما زادت المسؤوليات فز
 انعكاسات سلبية منعكسة عليهم. 

ي العم3
ز األفراد داخل بيئة العمل، فز ل يتطلب تفاعل األفراد مع بعضهم البعض، وتلعب _ طبيعة العالقات بي 

تنشأ  ولكن  لديهم،  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  إشباع  ي 
فز مهم  ودور  ز  العاملي  ز  بي  الشخصية  العالقات 

ز أفراد المنظمة )ماهر،   (. 387: 2003الضغوطات إذا كانت العالقات سيئة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  الشخصية: 
 
 ثالثا عوامل تتعلق ف

، تتمثل باإلدراك وهي ع ز ي قد يدرك فيها الشخص انه قادر لمواجهة أمر معي 
ي المواقف الت 

ملية الضغط تحدث فز
ي تلك اللحظة. 

ة والسلوك الفردي فز  تمثل عبئا عليه فتقدم عملية اإلدراك للموقف الضاغط عىل الخي 

ي يمتلكها الفرد، من العوامل المؤثرة عىل استجابته نحو ض
ة المكتسبة الت  ي الخي 

غوط العمل وتحدد وأيضا تتمثل فز
ي بيئة العمل، إذا يشعر الفرد برضا من 

ي خفض الضغط الناتج فز
ة صعوبة مسببات الضغط، كما أنها تؤثر فز الخي 

المواجه المتكررة لمصدر الضغط والتدريب عىل االستجابة للتعامل مع المواقف، وب  هذا يكون الفرد قد تكيف مع  
، الموقف الضاغط وتخلص من الشعور بالضغط عند  ي

 (. 207: 2001مواجهة الموقف )حنفز

ي يتعرض لها الفرد ال تقترص عادة عىل العمل، فهناك مجموعة عوامل أخرى تسبب 
إن مصادر ضغوط العمل الت 

 الضغوط فيكون مصدرها الفرد نفسه، ويمكن أن تقسم المصادر الشخصية لضغوط العمل إىل: 

الخاصة وهذه تعتي  من العوامل الخارجية، مثل األحداث  ضغوط تنشأ من عوامل وظروف تتعلق بحياة الفرد   -
التوتر  من  حاالت  لديه  يولد  مما  المالية  واألزمات  العائلية  والمشكالت  الفرد  لها  يتعرض  ي 

الت  الشخصية 
ي بيئة العمل )ماهر،

 (. 387:   2003واالنفعال النفسي تكون مصدر إلحساسه الضغط فز

ي ضغوط تنشأ من داخل الفرد العوامل الخا -
ه، مثل اإلفراط فز رجية، وتتحدد تبعا لشخصية الفرد وطريقة تفكي 

الطموحات والسغي وراء تحقيق هدف صعب المنال، أو التفكي  التشاؤمي بتوقع نتائج سلبية وعىل أثرها ينتاب  
ي الحزن والكآبة. 

 الفرد الشعور فز

 _ النتائج السلبية لضغط العمل: 4

الضغط   ايد  ز بي  اإلحساس  عىل  تب  ويوضحها يي  والمنظمة  للفرد  الضارة  السلبية  والنتائج  اآلثار  بعض 
 (. 30:  2010)العميان،

 أوال: أثار الضغط العمل عل الفرد 

 :  تتقسم اآلثار السلبية لضغط العمل عىل الفرد إىل سلوكية، نفسية وجسدية كما يىلي

 اآلثار السلوكية:  _ 

 المعاناة من األرق الدائم أو المؤقت 

 ية المهدئة استخدام األدو 

ي الوزن
ز وفقدان الشهية ومن ثم اضطرابات فز ي التدخي 

 اإلفراط فز

ي المؤسسة 
ز فز ام األنظمة والقواني 

 عدم احي 

 ( اآلثار النفسية )السيكولوجية_ 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 النظر للمستقبل بتشاؤم وفقدان الثقة بالغي  

ز الترصف بعصبية شديدة وعدم القدرة عىل ا كي 
 لي 

 عدم القدرة عىل العودة إىل حالة النفسية الطبيعية عند مواجهة تجربة غي  سارة 

 اآلثار الجسدية )الفسيولوجية( _ 

ي تؤثر عىل صحة الفرد، 
ي أجهزة الجسم والت 

ات فز ة يؤدي إىل إحداث تغي  ة قصي 
ي العمل لفي 

إن استمرار الضغوط فز
ي تنجم عن    حيث تزداد اإلفرازات الهرمونية وتتأثر الدورة

ي ضغط الدم، أما اآلثار الت 
الدموية مما يؤدي إىل تغي  فز

 . ي ي األمراض المزمنة، والتوتر العصت 
ة طويلة فهي تتمثل فز  استمرار ضغط العمل لفي 

 ثانيا: اثر ضغوط العمل عل المنظمة: 

ة )كا - (، وغي  المبارسر ز ة )التعويض المقدم لهيئة التامي  لغياب، التوقف عن العمل، زيادة التكاليف المادية المبارسر
 اإلصابة باإلمراض والحوادث( 

ي مستوى اإلنتاج وانخفاض جودته  -
 تدئز

ي العمل وانخفاض الروح المعنوية  -
ز فز كي 

 صعوبة الي 

 الغياب والتأخي  عن العمل -

ز أفراد المنظمة - ي اتخاذ القرارات مما يؤدي إىل سوء العالقات بي 
 عدم الدقة فز

 المعلوماتسوء االتصال بسبب تشويه  -

 _ مستويات ضغط العمل 5

: 29: 2013قسم )كمال،   ( الضغوط إىل مستويير 

باأللقاب، 1 التنابذ  النفسية والجسدية،  الوجه، األلم  تعابيي   ي 
)تغيي  فز النفسية وتحتوي الغضب  المستويات   _

ب، التنفس الرسي    ع، التهديد والوعيد، الحركات المفاجأة(، القلق )عدم النوم، التوتر، االنطواء، عدم التجاوب  الرصز
ات(، اإلحباط  مع اآلخرين(، األرق )عدم مطابقة ردة الفعل لشدة الفع ل، الكآبة، اإلجهاد، عدم التوافق مع المتغي 

ي العمل، الشلل الفكري، عدم االهتمام بالمظهر، االنعزال(. 
 )اإلهمال فز

، انعدام الشهية، الصداع، عض األصابع(. 2 ز ايي   _ المستويات الفسيولوجية )اإلجهاد العام، تصلب الرسر

ي ذكرها الباح
ث حيث أن مستويات الضغوط نوعان إما مرتفعه أو منخفضة، وتتفق الدراسة مع المستويات الت 

 . ز  وتكون عىل هيئة أعراض جسدية أو نفسية يكون لها تأثي  مبارسر عىل العاملي 

 _ طرق قياس ضغوط العمل 6

ز )مسلم،   ( أنه يمكن قياس ضغوط العمل من خالل: 23: 2007ويبي 

ي يرفعها العاملون1
 عن سي  أدائهم.   _ التقارير اليومية أو األسبوعية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مقارنة مصدرا من 2
اتهم، الن النقص قد يمثل فز _ مقارنة األعمال والوظائف والمهام بمؤهالت شاغليها وخي 

 مصادر الضغوط. 

 _ مقارنة اإلنتاج باألهداف المطلوب تحقيقها. 3

ز مصادر ضغوط الع4 ز بتوزي    ع االستبيانات تبي  ي بيئة العمل،  _ تحديد ضغوط العمل عي  استطالع أراء العاملي 
مل فز

 وتساعدهم عىل الخروج برؤية شاملة عن سلبيات العمل. 

اتجيات مواجهة ضغط العمل 7  _ اسي 

، ي
فز ( أن التخلص من الضغط أخذ الراحة، طلب العون من األصدقاء، تغيي  األعمال، تنمية 301:   2008يرى )الصي 

 ية بصور ايجابية. األساليب اإلبداعية للقيام بمهام جديدة، استبدال الصور السلب

اتجيات مواجهة ضغوط العمل البد  33: 2007أما يرى )مسلم،  ( أن هناك عدة مقومات لضمان نجاح تنفيذ اسي 
 :  من مراعاة ما يىلي

ز بمعوقات العمل والتطور الجيد  - ز المعنيي  في  ي تسبب ضغوط العمل لدى المديرين والمرسر
وضوح العناض الت 

إذ ليس من المعقول أن يقودوا اآلخرين وهو أنفسهم ال يعلمون إىل أين بها، مع فهم الدور المرتقب منهم،  
 يتجهون. 

ز  - العاملي  أداء  جودة  رفع  مثل:  المؤسسة  ي 
فز العمل  ضغوط  دراسة  لعملية  ومحددة  واضحة  أهداف  وضع 

 وتطويرهم. 

ي اتخاذ القرا -
ي سوف يستند عليها فز

ز وأدائهم الت   رات المختلفة. التأكد من دقة المعلومات الواردة عن العاملي 

ي يمكن تحقيقها، عىل   -
وضع خطة متدرجة وتفصيلية لتقليص من ضغوط العمل ذات المسارات المعقولة والت 

ي اإلصالح ليساهموا بالتعاون. 
ز بفاعليتها ودورها فز  أن تناسب أهداف تلك الخطة قناعة العاملي 

ي العيادا
اتجيات ضغوط العمل فز ت الطبيبة، منها تكوين فريق عمل كل  يمكن التوصل إىل عدة طرق لمواجهة اسي 

ي 
فز التعامل  لكيفية  ز  للعاملي  المستمر  التدريب  إىل  إضافة  عادلة،  العمل بصورة  وتوزي    ع  مهاراته وقدراته  حسب 

 الحاالت الطارئ. 

 ثانيا: العزل االجتماع  

ز   ز بأمراض معدية عن األشخاص الغي  مصابي  ي فصل المصابي 
لحمايتهم من المرض وغالبا تتمثل هذه الطريقة فز

ي المستشفيات أو البيوت ) 
 (. Wilder, 2020العزل يكون فز

بتعميمه عىل  الفرد  قيام  ي 
فز تكمن  وان خطورته  ممتدة،  وتداعيات سالبة  أثار  له  المجتمع  عن  العزل  إن سلوك 

إىل  باآلخرين،  االتصال  العالقات االجتماعية إىل كراهية  إقامة  تواجهه كلها، فمن عدم  ي 
الت  المواقف اإلحباطية، 

اث بالبيئة المحيط  غ، الشعور بالوحدة النفسية إىل عدم االكي   (. 188: 2008بها )نمريبيز

، فهي استجابة سلبية  ي ي يحاول فيها الفرد أن يبتعد عن محيطه الخارح 
تعد العزلة الوجدانية إحدى الظواهر الت 

الجسمية  العوارض  من  واليأس ومجموعة  واإلرهاق  بالتعاسة  الفرد خاللها  يشعر  الحياة،  أنتجتها  ي 
الت  ات  للخي 

، والنفسية واالجتماعية )إيمان ا ي
 (. 2013لطائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ومن مشاعر اإلنسانية المريرة الشعور بالعزلة والوحدة وهو شعور قاس إذا كان مفروضا عىل اإلنسان وليس نابعا 
ي قد يشعر به الفرد وهو وسط الزحام أو حشد من الناس )العيسوى، 

 (. 2001من رضا وقبول، وهو شعور ذائ 

ة غي  سارة أو مؤلمة   للفرد، تنتج عن عدم إشباع الحاجة إىل األلفة واالرتباط باآلخرين، وتمثل العزلة االجتماعية خي 
ي ظل العزلة بالفتور 

واالفتقار إىل التكافل االجتماغي وإقامة العالقات الوثيقة معهم، إذ تتسم العالقات االجتماعية فز
يتفاعلون معه، وال   مع الشعور باليأس والخوف، ويحس الفرد الذي يشعر بالعزلة انه بعيد عن اآلخرين وإنهم ال 

بأية صورة كانت، نظرا لوجود  انتباه اآلخرين نحو  ي لفت 
إذ يفشل فز المختلفة،  له حاجاته االجتماعية  يشبعون 

ي يمكن أن يقيمها معهم وال تقترص االضطراب 
ي عالقات الفرد االجتماعية الت 

ضعف مهارة االتصال بهم، وعجز فز
العالقة باآلخرين عىل عالقات االتصال   ي 

والتواصل فحسب، بل يمتد ليطال المشاعر نحوهم واالهتمام بهم فز
 (. 2000)عبد هللا، 

ي شعور الفرد بانسحابه والنقص عن التيار الثقافة السائدة، وشعوره بعدم االندماج، وتبتز مبادئ أو 
إن العزلة تعتز

ز ما هو  مفاهيم مخالفة، مما يجعله غي  قادر عىل مسايرة األوضاع القائمة، بحيث يكون الف ي حالة تناقض بي 
رد فز

ي المجتمع من الناحية المادية ال من الناحية النفسية )زهران، 
، فهو موجود فز  (. 2003مادي وما هو نفسي

إن الذين يعانون من العزلة االجتماعية قد يضطرون لتكيف جميع مواقف حياتهم ليتجنبوا أي مناسبة اجتماعية 
م معرضة للتأثي  والتدهور وقد تجر إىل حاالت أخرى كاالكتئاب والخوف تضعهم تحت المجهر، وبالتاىلي إن حياته

 (.  2003من األماكن العامة )إسماعيل،

 _ مصطلح العزل االجتماع  1

ي محيط أرسته أو خارجها حيث يفقد  
ي عالقة االجتماعية سواء فز

والعزلة االجتماعية هي محصلة عدم توافق الفرد فز
اب ويؤدي إىل انسحابه من التفاعل االجتماغي معهم   الفرد الشعور باالنتماء لجماعة الرفاق، ويزداد شعوره باالغي 

 ،  (. 2010)جبىلي

 ( بأنها شعور الفرد بالوحدة وعدم اإلحساس باالنتماء إىل المجتمع الذي يعيش فيه. 2009ويعرفها شاكر ) 

العالم   البقاء مفردا وحيدا منعزال عن  العزلة االجتماعية هي  الطالبة  وس وتعرف  الفي  انتقال  ، خوفا من  ي الخارح 
وس.  ي حال كان المنعزل مصابا بالفي 

ز فز وس لألشخاص المعافي   لديهم وإصابتهم به، أو خوفا من نقل الفي 

ات سلوك العزلة االجتماعية: 2  _ مؤشر

 ، ي
ز )إيمان الطائ  ات هي 2013وتبي   ( أن المؤرسر

ي عالقاته مع  -
 اآلخرين سوء التوافق االجتماغي للفرد فز

 تجنب الفرد لالتصاالت االجتماعية  -

 هروب الفرد من الواقع االجتماغي إىل البقاء بذاته  -

 عدم القدرة عىل تطوير عالقات اجتماعية  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 _ أنواع العزلة االجتماعية3

 أوال: العزلة الصحية 

ي للحيلولة دون انتشار األمراض المعدية بانتقالها عند المخا
لطة من المريض إىل الشخص  وهي نوع من اإلجراء الوقائ 

ي أكير األحوال تكون 
ي مكان يتلف  فيه العالج الالزم حت  تنقطع عنه أسباب المرض، وفز

السليم، فيعزل المريض فز
 (. 2002عزلة إجبارية تفرض عىل المريض )الكندرى، 

 ثانيا: العزلة الدائمة 

ي التفاقم كلما تقدم با
لعمر، هذا النوع من العزلة مزمن ومتواصل،  وهي حالة تصيب الشخص منذ طفولته، وتستمر فز

ي التواصل مع المجتمع من حوله 
ا عىل البقاء وحيدا، فمهما بذل من الجهود ال ينجح فز ويكون الشخص فيه مجي 

 ،  (. 2002)الزعت 

 ثالثا: العزلة االختيارية 

ز أثر فيه    تبدأ هذه الحالة باختيار الشخص البقاء بمفردة بعض الوقت، بسبب تعرضه لصدمة ما أو  موقف معي 
سلبا وزرع إيمانه بذاته، لكن مع الوقت تزداد مشاعر اإلحباط والحزن واأللم، وتزداد معها حالة العزلة، حت  يبتعد 

 ،  (. 2002الشخص تماما عن كل معارفه وعالقاته الشخصية )الزعت 

ز بالمرض، ومنهم عزل وس كورونا تم عزل المصابي  ي حال وجود   وخالل هذه الوباء المدعوة بفي 
ي فز الطاقم الطت 

 . ي ز مصاب بالمرض عن المجتمع الخارح   شخص معي 

 ثالثا: القلق

وس الذي انترسر  ، فهذا الفي  ة القلق، عىل المستوى الفردي والجماغي ة الوباء بأنها في  ة وهي في  تتصف هذه الفي 
ة جدا احدث ضاعات داخلية وخارجية، مما احدث قلق دائم خالل   انتشار الوباء. برسعة كبي 

ي حياته لوجدها سلسلة متعاقبة من حاالت القلق وتزداد تبعا ألحداث الحياة، فالقلق 
إذا تطلع اإلنسان إىل ماضز

)زيدنز   الشخصية  حياته  ي 
فز ذاته  اإلنسان  وتطور  الحياة،  وتقدم  تطور  أساس  وهو  بدونه  حياة  ال  الطبيغي 

 (.  2016وماثيوس،

ي تؤثر عىل حياة الفرد،   فالحياة من حولنا ملئه بكثي  من
ها من المشكالت الت  المشكالت النفسية، واالجتماعية وغي 

، ي
 (.  2011وال يوجد فرد تخلو حياته من االضطرابات القلق ومنها قلق المستقبل )الحسيتز

ة عابرة تتفاوت من حيث الشدة من وقت (Anxiety Stateوحالة القلق   ات الفيويولوجية، وهي أيضا خي  ( تغي 
ي وصف شخصيته الرئيسية للفرد، معناه سمة القلق ) ألخر 

( أي أن Anxiety Trail، واستخدام مصطلح القلق فز
الفرد يخي  حالة القلق بصورة مزمنة تسمح بان يقال عنه بأنه يتسم بالقلق، وأيضا القلق يتضمن االضطرابات 

ز االنتباه واإلحساس الدائم  المعوية واضطرابات النوم والخوف الشديد وتوقع المصائب، وعدم القدرة ع ىل تركي 
 (. 61:  2002بتوقع الهزيمة والعجز )السنباري، 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – نيسان  –  15                                                         (  -  136 83) ص:   خامس البحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

96 
  "مدينة القدس" الطاقم الطب   الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل                                     محمدعل             

 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
 ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 _ مفهوم القلق 1

 القلق لغة: 

ي مكان واحد )ابن منظور،
ه، والقلق ال يستقر فز  (. 1998القلق من قلق، والقلق االنزعاج، ويقال بات قلقا واقلق غي 

 :  القلق اصطالح 

ي 
حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان، ويسبب له الكثي  من الكدر والضيق واأللم، والقلق يعتز

االنزعاج، والشخص القلق يتوقع الرسر دائما، ويبدو متشائما، ومتوتر األعصاب، كما أن الشخص القلق يفقد الثقة  
ي األمور، يفقد القد

ددا عاجزا عن البت فز ز )عثمان، بنفسه، ويبدو مي  كي 
 (. 2001رة عىل الي 

ء دون أن يستطيع تحديده   ي
ي منها الفرد عندما يشعر بالخوف أو تهديد ما من سر

ة انفعالية غي  سارة يعائز هو خي 
يولوجية، كعدم القدرة عىل النوم، وعدم القدرة عىل التفكي    ز ات الفي  تحديدا واضحا، وتصاحب القلق بعض التغي 

:  2001الشخص لالستجابة للمواقف المدركة عىل أنها مواقف خطرة ومهددة )األحمد،  السليم، وسمة القلق تدفع  

114 .) 

ز   ي قد تحصل، تؤثر سلبا عىل العاملي 
ات المفاجأة الت  وتعرف الطالبة القلق وهو االنفعال الشديد بسبب المتغي 

 . ي  وقد تعكس أثارها عىل ذات الشخص أو عىل محيطه الخارح 

 أنواع القلق 2_ 

  لق الموضوع  أوال الق

، وبأهميته حماية اإلنسان من األخطار الحقيقية، وهو استجابة   ي أو داخىلي هو مصدره معروفا، سواء كان خارح 
ي هذا النوع ارتباط  

ايد وتوتر حركة يمهدان االستجابة للقلق، ويعتز ز مفهومة للخطر، ويشمل حالة انتباه حسي مي 
ي يتعلق باألنا، وينتج ي الواقع أو البيئة، بهدف اإلعداد    القلق بمثي  موضوغي خارح 

عندما يدرك الفرد خطرا ما فز
 لمواجهة الخطر والتغلب عليه أو التخفيف من أثاره. 

  ثانيا القلق العصان   

إدراك الفرد بان غرائزه قد تجعل لها منفذا للخارج، وهو الخوف غامض غي  معروف المصدر، إن هذا القلق ينشا 
ي يوافق المجتمع عىل إشباعها. عندما تهدد الهو، بالتغلب عىل

  دفاعات األنا، وإشباع تلك المحفزات الغريزية الت 

  
 ثالثا القلق الخلق 

الشخص   داخل  يحدث  الذي  الرصاع  منشأه  ي 
فز يفكر  أو  ف  تعي  عندما  للفرد  األعىل  األنا  لوم  أو  تحذير  نتيجة 

عادات تخالف  بسلوكيات  قيامه  فعند  والعالم،  الشخص  ز  بي  وليس  ه(،  ات   )ضمي  خي  تنشا  المجتمع،  وتقاليد 
 انفعالية مؤلمة تتكون شعوره بالذنب والخجل بسبب ارتكابه هذه السلوكيات المنافية لتقاليد المجتمع. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 رابعا: القلق االجتماع   وبعض المفاهيم النفسية 

1 :  _ القلق االجتماع  وعالقته بالرهاب االجتماع 
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 سلوك التجنب )الهرب( من المواقف.  -

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 _ األنواع الفرعية للقلق االجتماع  4

واسع   - مدى  ويتضمن  المعمم:  االجتماغي  يظهر القلق  حيث  المخيفة،  االجتماعية  والمواقف  ات  المثي  من 
ي معظم المواقف االجتماعية. 

 الخوف لدى الفرد فز

، حيث   - القلق االجتماغي الغي  معمم: فهو يرتبط بتجنب عدد محدود من مواقف األداء والتفاعل االجتماغي
 . ز ي موقف معي 

 يظهر الخوف فز

ة تؤدي إىل   وقد أوضحت الدراسات أن القلق االجتماغي العام  شدة، وتكون نتائجه خطي 
هو أكير شيوعا وأكير

واألكاديمية  والمهنية  االجتماعية  الوظائف  ي 
فز المختلفة  اإلعاقة  واىل  الفرد،  حياة  ي 

فز والقصور  العجز 
 (.  2002)البنا،

 _ مكونات القلق االجتماع  5

ز هما:  54):  2001يرى )السيد، ز أساسيي   أن القلق االجتماغي يشتمل عىل مكوني 

ز الفرد واآلخرين، وهو يحدث نتيجة الخجل  - قلق التفاعل: وهو عبارة عن القلق الناسر  من التفاعل المتوقع بي 
 أو التفاعل مع أناس جدد أو غرباء 

ذلك - ويظهر  المتوقعة،  غي   المواجهة  من  الناسر   القلق  عن  عبارة  وهو  المواجهة:  التحدث    قلق  من خالل 
 واالتصال 

  حير  )رضوان، 
 
: 94: 2001ف  ( أن المكونات األساسية للقلق االجتماعية ه 

1 :  _ مكون فسيولوح  

، وذلك عندما يواجهون أحد  ويشي  هذا المكون إىل بعض األعراض الفسيولوجية عىل األفراد ذوي القلق االجتماغي
ي هذ 

 ه المواقف. المواقف االجتماعية، أو حت  مجرد التفكي  فز

2 :  
 
 _ مكون معرف

اضات والتوقعات غي  التوافقية لدى الفرد، فالمكون 
ويشي  هذا المكون إىل االعتقادات واألفكار السلبية واالفي 

 . ي االستمرار وبقاء القلق االجتماغي
ي يلعب دورا حاسما فز

 المعرفز

3 :  _ مكون سلوك 

ي الموقف وخفض  
ي يستخدمها األشخاص ذوي القلق االجتماغي بهدف محاولة التحكم فز

ويتضمن السلوكيات الت 
 مستوى القلق لديهم. 

وس كورونا   رابعا: فير

ي عام )
وس كورونا فز تبة 2019ظهر في  وس إىل جعل العالم يرتجف بسبب المخاوف المي  ( مما أدى ظهور هذا الفي 

ي شت  م 
ي أدى بأرواح العديد من عليه من الخسائر فز

وس العالم بأرسه بشكل عشوائ  جاالت الحياة، لقد دمر الفي 
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اء الصحة يعتمدون عىل الوقاية من هذا  وس لم يعرف عنه شيئا مما جعل خي  ي بداية ظهور هذا الفي 
الناس، فز
وس.   الفي 

، وهو سبب وباء السارس   ز ي الصي 
ي مقاطعة غواندونغ فز

وس جديد فز (،  2003الذي انترسر عام ) حيث تم اكتشاف في 
طرق   وبتطوير  الوخيم،  الحاد  الرئوي  االلتهاب  بمتالزمة  المرتبط  )كورونا(  ي  التاح  وس  الفي  اسم  عليه  وأطلق 

وس عام )  ي بعد انتشار وباء السارس أدى ذلك إىل انتشار نوع رابع من الفي 
(، أطلق عليه  2004التشخيص الجزئ 

ي،   ي )كورونا( البرسر وس التاح  ي شهر حزيران من عام ) اسم الفي 
ي المملكة    2012)وفز

( جديد فز ي وس )تاح  تم عزل في 
ي نهاية شهر ديسمي  ) 

افقة مع قصور كلوي، وفز ( تم 2019العربية السعودية عند رجل مصاب بااللتهاب رئة مي 
ز بحاالت االلتهاب الرئوي الغي  معروف من ظهو  ي الصي 

وس إبالغ المكتب اإلقليىمي لمنظمة الصحة العالمية فز ر في 
وس كورونا )كوفيد ز يوم سبعة يناير، اطلق عليه في  ي مدينة الصي 

 (. 2021)عائشة وفتحية،  19)- جديد فز

 األعراض: 

ز إىل    19-تظهر عالمات وأعراض المرض الكوفيد  ة التالية للتعرض   14بعد يومي  يوم من التعرض له، وتكمن الفي 
ة الحضانة(، ويمكن أن تتضمن األعراض التالية:   لظهور األعراض )في 

 الحىم، والسعال -

 التعب، واإلرهاق الشديد  -

 ضيق التنفس  -

 التهاب الحلق، وسيالن األنف -

 الصداع، وألم الصدر  -

 الغثيان، واإلسهال -

 الطفح الجلدي -

وس، ويزداد الخطر كلما تقدم الشخص  وقد ال تكون لدى البعض من الناس أي أعراض عىل اإلطالق من هذا الفي 
وس كورونا.  هم لإلصابة بفي   عرضه من غي 

ي العمر وقد يكونوا أكير
 سنا فز

  تم الحديث عنها  
 خامسا: النظريات المفشة لضغوطات االجتماعية والنفسية الب 

 أوال: ضغط العمل  

 ( Lazarus, 1966نظرية الزورس )

ي 
ز فز ي الخاص أو الممي 

ي تنطلق من الموقع اإلنسائز
العالم األمريكي الزورس مؤسس نظريات الضغط الحديث الت 

ي ورد فعل من جانب الفرد للمواقف الضاغطة وال ينظر إىل 
ز أن الضغط يعتي  نوع من التقييم الذهتز البيئة، بي 

أن الضغوط و  ، هو يرى  ناتجة عن مثي  انه حالة  نتيجة للمعرفة واإلدراك الضغط عىل  أساليب مواجهتها تكون 
ي يجب القيام بها هي تقييم الحالة، أما  

ي يقوم بها الفرد عالقته بالبيئة، فالخطوة األوىل الت 
والتفكي  والطريقة الت 

 (. 2008الخطوة الثانية هي اتخاذ القرار )النعاس، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

النظرية إىل ي هذه 
الذي اعتمد عليه فز النموذج  الداخلية وحدد )الزورس(  ي والنبيه 

المعرفز التقييم   ثالثة عوامل: 
 للفرد، والشعور باإلحباط والتهديد. 

الشعور  مستوى  عىل  هذه  وتحدث  السابقة،  ات  والخي  الطب  مثل  أشياء  عدة  عىل  يعتمد  ي 
المعرفز وتقييم 

ي يجب أن يؤديها ال
ز المتطلبات الت  ي يحدث فيها اختالف بي 

ز القدرة  والالشعور، فالضغط هي الحالة الت  فرد وبي 
 عىل االستجابة لتلك المتطلبات. 

ي عيادات كوبات حوليم 
ز فز العاملي  أفعال من جانب  العمل هي ردود  النظرية أن ضغط  الطالبة من هذه  وتفرس 

، تليها اتخاذ  ، ورد فعل للمواقف الضاغطة من قبل الطاقم الصخي ي
ي التقييم الذهتز

للمواقف الضاغطة، والمتمثلة فز
ي ال
ي ذلك الوقت. القرار فز

ات السابقة مثال مرض الطاعون وكيف تعامل األطباء فز  طب والخي 

ود )2  (Kechroud, 1986_ نظرية كشر

أسباب  النموذج  أي موقف، وصنف من خالل  ي 
فز توفرها  ي يحتمل 

الت  ات  المتغي  فيه كافة  ادخل  ود  نموذج كرسر
الضغوط إىل أسباب خارجة عن بيئة العمل مثل )األرسة والمجتمع(، وأسباب داخلية مثل )غموض دور الوظيفة(، 

ات المتع ، وأوضح إمكانية بحث ودراسة هذه األسباب مع العديد من المتغي  ي
لقة بالضغط مثل عدم الرضا الوظيفز

ز أسباب الضغوط  وأشار أن بعض أسباب الضغط قد تكون محفزة لتنشيط سلوك الفرد، كذلك يرى التفاعل بي 
ي تقع الضغط، وهو 

ي األغراض الت 
وهذه الخصائص يؤدي إىل حدوث أو عدم حدوث ما يدل الضغوط المتمثلة فز

ي )النعاس،  ما يدل عىل وجود موقف ضاغط، من ثم يمكن
 (. 2008القول إن هذا يدل عىل وجود ضغط مهتز

ي قد تكون خارجة عن  ي قد يتعرض لها الطاقم الطت 
وفرست الطالبة من هذه النظرية أن أسباب ضغط العمل الت 

ي بيئة العمل، وقد تؤدي لحدوث الضغط، وبناء عىل هذا اعتمدت الطالبة هذه 
بيئة العمل وقد تكون داخلية فز

ي العيادات، وهو ضغط العمل الناجم عن وباء كورونا والذي قد يؤثر سلبا 
النظرية لتحديد العوامل الضاغطة فز

 . ي  عىل الطاقم الطت 

 ثانيا العزل االجتماع  

(  
 ( Horny, 1952نظرية هورن 

ي  ي أو ايجائ  ويضع    هو انسحاب جسدي ونفسي حيث يفضل الشخص االبتعاد عن إقامة أي تفاعل مع اآلخرين سلت 
ي العالقات االجتماعية والعاطفية وال 

مسافة بينه وبينهم ويتكون لديه اتجاه البعد عن الناس وعدم مخالطتهم فز
يقبل أي مساعدة من اآلخرين وال يظهر مشاكله لآلخرين وينظر من حوله خالل العقل والمنطق، وهذا ربما يجعله 

ي الالشعور )أبو السعد وعربيات، مبدعا مبتكرا ولكن األنماط المزعجة لديه تبف  موجو 
 ( 2009دة ومكبوتة فز

: نزعة التحرك ضد الناس، ونزعة التحرك بعيدا عن اآلخرين، ونزعة التحرك  ي أن هناك ثالث نزعات وهي
وترى هورئز
 نحو الناس. 

اب عن الناس، والعزلة عن الذات فقدا ن نزعة التحرك بعيدا عن الناس ومن خصائص هذا العزل الشعور باالغي 
ز  ة العاطفية، وعدم االرتباط باآلخرين بأي طريقة سواء بالحب أو الشجار أو التعاون أو الكره، وتي  الحس للخي 
ز بالقلق لذا فهم يبتعدون عن التجمعات العامة والمناسبات االجتماعية  ي رد فعلهم الذي يتمي 

سمة الحاجة لديهم فز
 ويرغبون بالبقاء وحدهم. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التحرك ضد اعتمدت الطالبة نظرية هور
عات الثالث ويمكن استخدمها فز ز ز اليز ي العزل ألن النظرية ربطت بي 

ي فز
ئز

وس، والتحرك بعيدا عن الذات خالل الحجر الصخي )العزل(، ونزعة   الناس لفرض الوقاية عليهم لمنع انتشار الفي 
 التحرك نحو الناس بعد انتهاء وباء كورونا. 

 ثالثا القلق 

 (Aaron Beck, 1967نظرية أرون بيك )

ي تفكي  الفرد، فطريقة تفكي  الفرد وما يعتقد  
يرى بيك أن االضطرابات االنفعالية تكون ناتجة أساسا عن اضطراب فز

 . ي االضطراب االنفعاىلي
 وكيف يفرس األحداث من حوله كلها عوامل هامة فز

ي 
ور هي المكونات األساسية الت  ي أعماله عىل أن توقع الفرد لألخطار والرسر

ز مرضز القلق، فالقلق ويؤكد بيك فز  تمي 
ي حالة القلق يكون مهموما أوال باحتمال 

لديه يتوقف أساسا عىل كيفية إدراكه لتلك المخاطر وتقديره لها، فالفرد فز
ي تهيمن عليه هي وجود خطر داهم يهدد صحته، وأرسته وممتلكاته، 

تعرضه للخطر أو األذى، فالفكرة األساسية الت 
ي أو االجتم

. ومركزه المهتز  اغي

 : ي
ي ارتباطات التكوين المعرفز

 اوجد بيك فروق فز

يرتبط   واالجتماغي  والجسىمي  النفسي  بالتهديد  والشعور  للمخاطر  الفرد  بتوقع  يتسم  الذي  ي 
المعرفز فالتكوين   _

 بالقلق 

ي المتسم بفقدان األمل والحزن والتشاؤم والشعور بعدم القيمة وعدم الكفاءة واالتجاه الس
ي _ أما التكوين المعرفز لت 

 نحو الذات والعالم والمستقبل يرتبط باالكتئاب، فالقلق يرى انه ال يمكن التنبؤ بالمستقبل وانه حافل بالمخاطر.  

 ، اعتمدت الطالبة هذه النظرية المعرفية ألنها مرتبطة بالقلق والمخاطر الناجمة عن التهديد النفسي واالجتماغي
ة وبا  وس كورونا. والشعور بالتشاؤم وعدم الكفاءة خالل في   ء في 

 سادسا: الدراسات السابقة 

 _ مقدمة: 1

، والقلق  ي دراستها مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بالضغط العمل والعزل االجتماغي
تناولت الطالبة فز

الطالبة  وتقوم  أجنبية،  مختلفة  بيئات  ي 
فز تتعلق  أخرى  ودراسات  وباء كورونا،  خالل  األطباء  منها  ي 

يعائز ي 
الت 

ي من األحدث إىل األقدم. باستعر 
 اض ما تمكنت من الوصول إليه، وتعرض الدراسات وفق تسلسل زمتز

 _ الدراسات: 2

ي وضعية الوباء )كوفيد 2021دراسة كل من جربو وقندوزي )   -
- ( بعنوان مستوى القلق الموت لدى عينة األطباء فز

عينة من األطباء تبعا لمتغي  الجنس والسن، (، هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى القلق الموت لدى  19
ز قلق الموت للوصل إىل نتائج، حيث طبقت الدراسة   ومن اجل التحقق من صحة فرضيات تم استخدام المبحوثي 

ي مستشفز الزهراوي، عىل عينة تتكون من ) 
ز ) 41بمدينة المسلية فز اوح سنهم ما بي 

(،  29-59( طبيبا وطبيبة يي 
ي وضعية الوباء لمستشفز الزهراوي ولقد خلصت النتائج إىل  

عدة نتائج أهمها: مستوى القلق الموت لدى األطباء فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي وضعية وباء كورونا 
ي درجة قلق الموت لدى األطباء فز

ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
مرتفعة، العامل الثائز

 الزهراوي تعزى لمتغي  الجنس، العامل الثالث ال توجد فروق ذات داللة
ي درجة قلق األطباء   بمستشفز

إحصائية فز
 تعزى لمتغي  السن. 

ز )   - ي خفض أعراض القلق من 2021دراسة أبو العني 
( بعنوان برنامج إرشادي لتعزيز الصحة النفسية وقياس أثره فز

وس كورونا، هدفت هذه الدراسة إىل تصميم برنامج إرشادي لتعزيز الصحة   كورونا لدى عينة من ارس مرضز في 
ي خفض مستوى القلق لدى عينة من ارس مرضز كورونا، لدى عينة مكونة من ) النفسية والت

(  40عرف عىل أثره فز
 ( ز  بي  ما  أعمارهم  تراوحت  استخدمت 18-25مشاركة  وضابطة،  تجريبية  ز  مجموعتي  إىل  تقسيمهم  تم  سنة،   )

نامج اإلرشادي إعداد الباحث ي الي 
، تمثلت أدوات الدراسة فز ي ي لصحة الدراسة المنهج شبه التجريت  ة المقياس العرئ 

نامج  النفسية، ومقياس القلق من كورونا وخلصت النتائج إىل نتائج أهمها: العامل األول توصلت إىل فعالية الي 
ي تعزيز الصحة النفسية وانخفاض مستوى القلق من كورونا لدى عينة الدراسة، العامل 

اإلرشادي المستخدم فز
نامج حت  ف ي استمرار فاعلية الي 

ة المتابعة. الثائز  ي 

-   ( ي مجال Wang & Jia, 2021دراسة كل من وانغ، جيا 
الوقت والمشاركة االجتماعية فز أثار ضغط  بعنوان   )

ي 
وس كورونا، هدفت هذه الدراسة إىل تحديد تأثي  ضغط الوقت عىل اإلرهاق العاطفز أثناء في  الرعاية الصحية 

ي مجال الرعاية الصحية، استخدم المنهج الو 
ز فز ي واستعانت باستبانه، وطبقت هذه الدراسة عىل عينة للعاملي 

صفز
 ( الصحية عددهم  الرعاية  أهمها:ارتباط ضغط 232عمال  نتائج  النتائج إىل  ، وخلصت  ز الصي   ، ي ي مدينة هوئ 

( فز
ي 
ز الضغط الوقت و اإلرهاق العاطفز ي بالمشاركة االجتماعية، أدى التقييم إىل تعديل العالقة بي  الوقت بشكل ايجائ 

ة كورونا.  من خالل  المشاركة االجتماعية خالل في 

-   ( ماركو  ماتيل،  من  والعوامل Marko & Mattila, 2021دراسة كل  المستشفز  ي 
موظفز ز  بي  القلق  بعنوان   )

المستشفيات  ي 
فز ز  العاملي  لدى  القلق  مستويات  وصف  إىل  الدراسة  هذه  وهدفت  وس كورونا،  بفي  المرتبطة 

ز من مراكز الرعاية  الفنلندية أثناء الجائحة، تم توزي    ع   ي اثني 
ز فز  العاملي 

ي المستشفز
ي عىل جميع موظفز

المسح الوصفز
ي عام ) 

ي طبقت عليها الدراسة ) 2020الطبية المتخصصة الفنلندية فز
(، وتم استخدام مقياس 1,995( العينة الت 

 (item-7 ( و ،)GAD-7 لمعرفة اضطراب القلق المعمم لقياس قلق العمل، وتوصلت إىل نتائج أهمها ) بلغ مجموع :

( لديهم قلق خفيف، 1.079( مما يشي  إىل أن مستويات القلق الطبيعية، ومع ذالك أن ) GAD-7 ( )4.88نقاط ) 
 ( ) 194و  ي مجال 88( قلق معتدل، و 

العمل فز ( لديهم قلق شديد، وتوصلت إىل توصيات: يجب عىل أصحاب 
ي ا
ي متابعة طويلة فيما يتعلق بتعافز

ز من العبء الناجم عن الوباء ومن العمل  الرعاية الصحية االنخراط فز لموظفي 
 . ز المستشفز  بشكل عام، وتوفي  تدخالت عالجية سهلة المنال وفعالة من حيث التخفيف من القلق لموظفي 

ي محافظة الخليل، هدفت الدراسة إىل 2021دراسة العمور )   -
( بعنوان مستويات فوبيا الكورونا لدى السيدات فز

ي متوسطات تعرف مستويات  
ي محافظة الخليل، وكذلك معرفة إذا كانت هناك فروق فز

فوبيا كورونا لدى السيدات فز
اجل  من  والعمر،  األطفال  عدد  االقتصادي،  المستوى  العمل،  حالة  ات  لمتغي  تبعا  السيدات  لدى  فوبيا كورونا 

، وعينة ال ي التحليىلي
( سيدة، حيث 395دراسة من ) تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفز

وس كورونا، واستخدمت   ونية بسبب الظروف الصحية المصاحبة لفي  تم جمع الردود بطريقة االستبانه االلكي 
الباحثة ثالثة مقاييس وهم القلق والخوف، والهوس وتم التحقق من الصدق والثبات، وخلصت الدراسة إىل نتائج 

ي من شأنها  أهمها: العامل األول العمل عىل دعم الح
ي زيادة برنامج التوعية الت 

الة النفسية للسيدات، والعامل الثائز
 التقليل من مستوى الفوبيا عند انتشار المرض. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المستشفيات الحكومية، تهدف 2020دراسة النرصاوي )   -
( بعنوان الضغوط المهنية لدى األطباء الذي يعملون فز

ي إعداد   الدراسة إىل قياس الضغوط المهنية لدى األطباء
ي المستشفيات الحكومية، تم إتباع المنهجية العلمية فز

فز
ي تتكون من ) 

ونيا عىل عينة البحث الت  إناثا( من األطباء الذي   527ذكورا و  561( طبيب ) 1088وتطبيقه الكي 
ي الضغوطات

ي مدينة بغداد، وأيضا هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الفروق فز
ي المستشفيات الحكومية فز

 يعملون فز
األطباء  إن  أهما:  نتائج  إىل  النتائج  ، وخلصت  ي

الوظيفز والتدري    ج  الجنس  لمتغي   تبعا  البحث  عينة  لدى  المهنية 
يعانون من مستوى عاىلي جدا من الضغوطات المهنية ولم تكن هناك فروق تبعا لمتغي  الجنس، واهم التوصيات 

يعملو  الذي  لألطباء  واالجتماغي  النفسي  بالجانب  االهتمام  الدورات تأكيد  إقامة  الحكومية،  المستشفيات  ي 
فز ن 

 النفسية المتعلقة بجانب الضغوط النفسية والمهنية لألطباء. 

ح 2020دراسة يونس )   - ز بالمستشفيات وتصور مقي  ي تواجه العاملي 
( بعنوان الضغوطات االجتماعية والنفسية الت 

هدف لمواجهتها،  االجتماعية  الخدمة  ي 
فز العامة  الممارسة  منظور  الضغوطات من  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  ت 

ز ببعض مستشفيات مدينة الرياض  ز بالمستشفيات لدى عينة من العاملي  ي تواجه العاملي 
االجتماعية والنفسية الت 

 ( عينة  االجتماغي عىل  المسح  المنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  السعودية،  العربية  ز 152بالمملكة  العاملي  من   )
ال : ضغوط بالمستشفيات، وقد أوضحت  ي

تتمثل فز بالمستشفيات  ز  العاملي  تواجه  ي 
الت  الضغوط  أهم  إن  دراسة 

العمل كانت أهم الضغوطات، أما الضغوطات النفسية افتقاد روح الفريق بالعمل، وخلصت الدراسة إىل عرض 
ي تواج 

ح من منظور الممارسة العامة لتخفيف من حدة الضغوطات االجتماعية والنفسية الت  ه الباحث تصور مقي 
ز بالمستشفيات.   العاملي 

ي 2020دراسة سويدان )   -
ي لطريقة خدمة الجماعة لتفعيل دور األخصائ 

ح من المنظور الوقائ  ( بعنوان برنامج مقي 
ي   ي الفريق الطت 

ي االجتماغي فز
ي لمواجهة كورونا، للتواصل إىل برنامج لتفعيل دور األخصائ  ي الفريق الطت 

االجتماغي ف 
وس كورونا، شم في  ) لمواجهة  الدراسة  ) 35لت مجتمع  ي  ، وفريق طت  اجتماغي ي 

أخصائ  وتوصلت هذه 135(   ،)
ي 
ز وظيفتهم ضعيفة، أما العامل الثائز ز االجتماعيي  ي المرتبة األوىل إن األخصائيي 

الدراسة إىل عدة نتائج أهمها: جاء فز
ي جاء بمستوى ضعيف، ومن هنا توصلت  

ي نحو دور األخصائ  الدراسة إىل برنامج فكان اتجاهات أعضاء الفريق الطت 
، وابرز التوصيات تعرف  ي ي الفريق الطت 

ي فز
ي لطريقة خدمة الجماعة لتفعيل دور األخصائ 

ح من المنظور الوقائ  مقي 
ي من خالل التدريب والتأهيل، تنمية  ي الخاصة بكيفية التعامل مع الفريق الطت  ي االجتماغي الطت 

مهارات األخصائ 
ي بدور ومهام األ  ي المستشفيات. وتوعية الفريق الطت 

ز فز ز االجتماعيي   خصائيي 

ي الوقاية من األمراض المعدية هدفت 2020دراسة لونيس )   -
( بعنوان أهمية الحجر الصخي والتباعد االجتماغي فز

والتباعد   العزل  اإلجراءات  المعدية، وهذه  األمراض  من  الوقاية  ي 
فز اإلجراءات ودورها  التعرف عىل  الدراسة  هذه 

ا والحجر   ، دورا  االجتماغي لعب  الصخي  والحجر  االجتماغي  التباعد  أهمها:  نتائج  إىل  الدراسة  وخلصت   ، لصخي
ي احتواء والحد من انتشار العديد من األمراض المعدية. 

 أساسيا فز

ة )   - ز ( بعنوان قلق الموت الناتج عن جائحة كورونا لدى ممارسي الصحة بالعيادات المتخصصة 2020دراسة كيز
ال التوليد، هدفت هذه  ي 

الناتج عن جائحة كورونا لدى ممارسي فز الموت  القلق  التعرف عىل مستوى  دراسة إىل 
ي طبقت عىل عينة ) 

( من العيادات 92الصحة، والت  ز ، عمال مهنيي  ز ، إداريي  ز ( من ممارسي الصحة )األطباء، ممرضي 
الناتج الموت  الفروض حول قلق  بالمسلية وقد تم صياغة  ات  التوليد سليمان عمي  ي 

عن جائحة   المتخصصة فز
القلق  العامل األول إن مستوى  نتائج منها:  النتائج إىل عدة  الوظيفة، وخلصت  ة،  كورونا حسب الجنس، الخي 
ز  ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 

الثائز العامل  الناتج عن جائحة كورونا لدى ممارسي الصحة متوسطة، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي قلق الموت، العامل الثالث توجد فروق ذات دال
ز فز ي مستوى قلق الموت لدى ممارسي الجنسي 

لة إحصائية فز
 .) ز ، عمال مهنيي  ز ، إداريي  ز )أطباء، ممرضي   الصحة تبعا لمتغي 

اتيجيات االستجابة لتلبية االحتياجات المفاجأة للرعاية الحرجة Almasri, 2020دراسة المرصي )   - ( بعنوان اسي 
عىل   الدراسة  هذه  وهدفت  وس كورونا،  في  ي 

تفسر االحتياجات بسبب  تلبية  عىل  القدرة  إليجاد  اتيجيات  االسي 
العدوى   ي 

تفسر حاالت  أثناء  بالتجارب  المتعلقة  السابقة  للدراسات  مراجعة  عىل  بناء  الحرجة  للرعاية  المفاجئة 
أجريت  األمامية  الخطوط  ي 

فز الموجود  ي  الطت  الطاقم  من  استقصائية  الدراسة  وكانت  وجائحة كورونا،  السابقة 
المناطق بالتعاون مع   بيانات عىل  تم استخدام  البالد،  أنحاء  والتأهب من جميع  العامة  األمريكية ألطباء  الكلية 

ي تغطيها الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ لتقدير عدد المرضز الذين تم استيعابهم، ومعرفة العدد المتوفر 
العرسر الت 

ي الرعاية الحرجة، وكان ذلك بهدف توضيح  
اتيجيات، وتوصلت  من األطباء وممرضز التأثي  المتحمل لهذه االسي 

ي مجال الرعاية الصحية، وضع قائمة 
ز فز ز العاملي  ي المتطوعي 

الدراسة إىل نتائج منها: وضع سياسات  تقييميه فز
ز  وس كورونا، تحديد المرشحي  ي االستجابة لفي 

ي الذي يمكن أن يقدم أدوارا غي  تقليدية فز لحرص طاقم العمل الطت 
ي الوقت المناسب.  للتدريب عىل

 الرعاية الحرجة فز

وس كورونا، هدفت الدراسة  2020االسمري )   - ىلي اثر في 
ز ( بعنوان مهددات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر الميز

ي التهيئة النفسية للتعامل مع األزمات، والتكييف 
ىلي فز

ز إىل العالج الفردي لآلثار النفسية الناتجة عن الحجر الميز
، وقد توصلت الدراسة إىل توصيات منها: تشكيل فريق عمل من والتأقلم االجتما ىلي

ز غي مع ظروف الحجر الميز
ي 
ىلي خالل الجائحة، وقيام الجهات المختصة فز

ز الجهات ذات العالقة لحرص مهددات الصحة النفسية للحجر الميز
ي الصحة واإلعالم والجهات النفسية بنرسر الوغي ومفهوم وغي الذات النفسية. 

 وزارئ 

ي زمن )كوفيد2020سة محمود ) درا -
بوية فز ، وكيف يمكن للمجتمعات التكيف والتعايش 19) -( بعنوان اآلثار الي 

مع األوبئة والجوائح، والمدى الذي معه ستنشأ نظريات ومفاهيم مستحدثة بناء عىل الظروف العالمية، وتوصل 
ي كانت لها أسباب سلبية، وقد تكون لها أس

ي سياق األزمات كما إىل عديد من المفاهيم الت 
باب ايجابية خاصة فز

، واليات التعامل  ز التباعد االجتماغي ز بي  ي أزمة كورونا المعاضة، خلصت الدراسة إىل نتائج من أهمها: التميي 
الحال فز

السيناريوهات  من  مجموعة  وضع  إىل  الدراسة  وانتهت   ، ي
اضز االفي  التقارب  خالل  من  االجتماغي  التباعد  مع 

. المستقبلية لما   بعد التباعد االجتماغي

ز الرصاع العمل  Tshang, 2020دراسة تشانغ )   - ي االرتباط بي 
ي فز
( بعنوان دور الدعم االجتماغي واإلرهاق العاطفز

ز العمل والجهد مرتبط بالقلق،   واألرسة وأعراض القلق لدى الكوادر الطبية، هدفت الدراسة إىل معرفة الرصاع بي 
ممرضة وطبيبة، وخلصت النتائج إىل نتائج أهمها: توفي  فهم لكيفية ومت  يؤثر (  764وطبقت الدراسة عىل عينة ) 

ي واألفراد.   الطاقم الطت 
ز ز العمل واألرسة عىل أعراض القلق، واهم التوصيات تعزيز الرفاهية العقلية بي   الرصاع بي 

ي االجتم2018دراسة كرم هللا ) -
ي الممارسة لألخصائ 

 - اغي مع نسق ) المرضز ( بعنوان التعرف عىل دور األخصائ 
ي  الطت  من   -الفريق  عينة  عىل  الدراسة  طبقت  العامة،  الممارسة  منظور  من  ي  الطت  بالمجال   ) المحىلي  المجتمع 

ز بمستشفيات وزارة الصحة بمدينة أسوان قوامها )  ز العاملي  ز االجتماعيي  ي وعينة عشوائية  40األخصائيي 
( أخصائ 

 ( قوامها  ي  الطت  الفريق  أعضاء  الفريق مفردها 15)من  االجتماغي مع  ي 
الممارس لألخصائ  الدور  أن  إىل  ، وتوصلت 

، وتوصلت  ز ز الدوريي  ي ينتابه الكثي  من الضعف خاصة عند مقارنته بالدور الموصوف، حيث وجود فجوة بي  الطت 
ي قلة الدعم المادي،

كز فز ي تي  ي االجتماغي الطت 
العامل   الدراسة إىل نتائج ومنها: العامل األول معوقات عمل األخصائ 

ي ال يقبل إال من يكون لديه االستعداد لممارسة المهنة ومقتنع بها حيث إنها مهنة إنسانية بالدرجة األوىل. 
 الثائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 سابعا: التعقيب عل الدراسات السابقة 

 : ي
 من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح ما يأئ 

وس كورونا عىل _ تناولت جميع الدراسات السابقة ضغط العمل والعزل االجتماغي  1 أثر انتشار في  والقلق من 
ي بيئات مختلفة. 

ي فز  الطاقم الطت 

، ولم يتم التعرض ألي دراسة  2 ي ي استهداف عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
ي تمثل فز

ي وزمائز
_ اختالف مكائز

تبة لوباء كورونا.  ي مدينة القدس بحثت عن الضغوطات االجتماعية والنفسية المي 
 سابقة فز

إن  3 لم _  وأبعاد  ات  السابقة هو اشتمالها عىل متغي  الدراسات  ها من  الراهنة عن غي  الدراسة  به هذه  ز  تتمي  ما 
ي العزل االجتماغي 

ي هذا المجال، منها من وجه اهتمامه بضغط العمل والقسم األخر فز
تتناولها تلك الدراسات فز

ات الثالث ضغط العمل والعزل ي ظل الوضع الراهن.  والقلق، والمنطق يحتم التدخل للمتغي 
 االجتماغي والقلق فز

 ثامنا: الفرضيات 

ي مدينة 1
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز _ ما مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 القدس؟ 

ي 2
ي فز ي متوسطات مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 _ هل توجد فروق فز
ات )الجنس، العمر، المهنة، الحالة االجتماعية(؟ ي مدينة القدس تعزى لمتغي 

 عيادات كوبات حوليم فز

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا (a< 0.05_ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  3 ( بي 
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  

ي فز ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
 الجنس؟فز

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا a< 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  _ 4 ( بي 
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  العمر؟ 

ي فز ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
 فز

ز الضغوطات االجتماعية وال(a< 0.05_ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  5 نفسية لوباء كورونا ( بي 
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  المهنة؟ 

ي فز ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
 فز

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا a< 0.05_ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 6 ( بي 
ي مدينة القدس تعزى 

ي فز ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
 لمتغي  الحالة االجتماعية؟فز

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا (a< 0.5_ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  7 ( بي 
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  ضغط العمل؟ 

ي فز ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
 فز

ز (a< 0.05_ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 8 الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا ( بي 
؟  ي مدينة القدس تعزى لمتغي  العزل االجتماغي

ي فز ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم الطت 
 فز

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا  a< 0.05)_ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 9 بي 
ي عيادات كوبات حوليم عىل الطاقم 

ي مدينة القدس تعزى لمتغي  القلق فز
ي فز  الطت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الفصل الثالث  

 منهجية الدراسة واإلجراءات

ي تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف 
ي اتبعتها الباحثة فز

 الت 
ً
 مفصال

ً
يتناول هذا الفصل وصفا

الدراسة   أداة  وإعداد  الدراسة،  عينة  وتحديد  الدراسة،  وبيان مجتمع  وثباتها،  صدقها  من  والتأكد  )االستبانة(، 
ي معالجة النتائج، وفيما يىلي وصف لهذه اإلجراءات. 

ي استخدمت فز
 إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية الت 

 _ منهج الدراسة 1

، ويعرف بأنه المنهج الذي يدرس   ي
ظاهرة من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الطالبة باستخدام المنهج الوصفز

البحث دون تدخل من  أسئلة  تجيب عن  معلومات  منها عىل  الحصول  يمكن   
ً
أو قضية موجودة حاليا  

ً
أو حدثا

ز  ي تحاول الطالبة من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، وبيان العالقة بي 
الطالبة فيها، والت 

ي تتضمنه
ي تطرح حولها، والعمليات الت 

ي تحدثها، وهو أحد أشكال التحليل والتفسي  مكونات واآلراء الت 
ا واآلثار الت 

 العلىمي المنظم لوصف ظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل. 

 _ مجتمع الدراسة 2

الطبية الطواقم  جميع  من  الدراسة  ُمجتمع  والبال تألف  القدس،  مدينة  ي 
فز حوليم  عيادات كوبات  ي 

عددهم فز غ 
 (525  .) 

 

 _ عينة الدراسة 3

راسة عىل ) 
ِ
ز بالطريقة العشوائية من أفراد مجتمع الدراسة( موظف/ة، تم اختيارهم  200اشتملت عِينة الد ، ويبي 

اتهم الديموغرافية. 1الجدوُل رقم )   ( توزي    َع أفراِد العّينِة الذين تّم تحليُل استجاباِتهم حسَب متغي 

ات أفراد العينة  4  _ وصف متغير

ز الجدول )  %( (45.5%( للذكور، ونسبة  (54.5( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب متغي  الجنس أن نسبة  1.3يبي 
ز متغي  العمر أن نسبة   %( (19.5( سنة، ونسبة  31-40%( من )(30.5( سنة، ونسبة  30%( حت  ) (38لإلناث، ويبي 

 ( ) (12( سنة، ونسبة  41-50من  من   )%51 ( نسبة  أن  المهنة  متغي   ز  ويبي   .
فأكير %( طبيب، ونسبة  25( سنة 

، ونسبة ) (15%( ممرض، ونسبة  (35 ز متغي  الحالة االجتماعية أن نسبة 25%( مختي  %( موظف إداري، ويبي 
، ونسبة (53%( للعزاب، ونسبة (26 ز وجي  ز

، ونسبة (16%( للمي  ز . (5%( للمطلقي  ز  %( للمنفصلي 

ات 1جدول )   . الدراسة (: توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب متغي 

 النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير 

 54.5 109 ذكر  الجنس 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 45.5 91 أنتر 

 38.0 76 سنة  30حت   العمر 

 30.5 61 سنة  31-40من 

 19.5 39 سنة  50-41

 12.0 24 سنة فأكير   51

 25.0 50 طبيب  المهنة 
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 26.0 52 أعزب  الحالة االجتماعية 
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 _ صدق األداة 5

ف  قامت الطالبة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها عىل المرسر
، ومجموعة من   ز ة، حيث وزعت الطالبة االستبانة عىل عدد من المحكمي  ز من ذوي االختصاص والخي  المحكمي 

، ومدى 
ً
ي فقرات االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغويا

حيث طلب منهم إبداء الرأي فز
مناسب  يرونها  فقرات  أو  تعديالت  أو  معلومات  أي  وإضافة  المدروس،  للجانب  الفقرات  هذه شمول  ووفق  ة، 

 المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية. 

سون    بحساب معامل االرتباط بي 
ً
لفقرات االستبانة مع الدرجة من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضا

لألداة،   ز الكلية  بي  داخىلي  تنساق  هناك  أن  عىل  ويدل  االستبانة  فقرات  جميع  ي 
فز إحصائية  داللة  وجود  واتضح 

ز ذلك: ا  لفقرات، والجداول التالية تبي 

 ( ) (:  2جدول  سون  بي  ارتباط  معامل  فقرات  Pearson Correlationنتائج  ارتباط  مستوى ضغط ( لمصفوفة 
 العمل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

سون ) (: 4جدول )   مستوى القلق ( لمصفوفة ارتباط فقرات  Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بي 

الرق 
 م

الدالة  Rقيمة 
ي 
اإلحصائ 

 ة 

الر
 قم 

الدالة  Rقيمة 
ي 
اإلحصائ 

 ة 

الدالة  Rقيمة  الرقم
ي 
اإلحصائ 

 ة 

1 0.245
** 

0.000 5 0.212
** 

0.003 9 0.592
** 

0.000 

2 0.512
** 

0.000 6 0.429
** 

0.000 10 0.685
** 

0.000 

3 0.652
** 

0.000 7 0.342
** 

0.000    

4 0.499
** 

0.000 8 0.412
** 

0.000    

 (0.001** داله احصائية عند ) 

 (0.050* داله احصائية عند ) 

 _ ثبات الدراسة 6

لمجاالت الدراسة   قامت الطالبة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،
كورونا حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية لمستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء  

ي مدينة القدس ) 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز وهذه النتيجة تشي  إىل تمتع هذه األداة   ،( 0.858عىل الطاقم الطت 
ي بأغراض الدراسة. 

 بثبات يفز

ز معامل الثبات للمحاور والدرجة الكلية.   والجدول التاىلي يبي 

 نتائج معامل الثبات للمحاور والدرجة الكلية(: 5جدول ) 

 معامل الثبات  عدد الفقرات  المحاور 

 0.792 10 مستوى ضغط العمل 

 0.822 10 مستوى ضغط العزل االجتماع  

 0.793 10 مستوى القلق 

 0.858 30 الدرجة الكلية  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 _ إجراءات الدراسة 7

االستبيانات من أفراد العينة قامت الطالبة بتطبيق األداة عىل أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع  
ي خضعت للتحليل 

دة الصالحة والت  ز للطالبة أن عدد االستبيانات المسي  بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، تبي 
 ( : ي

 ( استبانه. 200اإلحصائ 

 _ المعالجة اإلحصائية 8

أرقاما معينة(  )إعطائها  ها  ز ترمي  للتحليل تم  والتأكد من صالحيتها  تمهيدا إلدخال بعد جمع االستبيانات  ، وذلك 
بياناتها إىل جهاز الحاسوب اآلىلي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة  
بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

(، one way ANOVA(، واختبار تحليل التباين األحادي ) t- testواختبار )ت( )   لكل فقرة من فقرات االستبانة،
سون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )  (، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية  Cronbach Alphaومعامل ارتباط بي 

 (SPSS ( )Statistical Package For Social Sciences .) 

 الفصل الرابع 

 الدراسة عرض نتائج 

 _ مقدمة 1

" وهو  الدراسة  موضوع  عن  الطالبة  إليها  توصلت  ي 
الت  الدراسة،  لنتائج  عرضا  الفصل  هذا  مستوى   تضمن 

  مدينة القدس
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
" الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

ات من خالل استجابة أفراد   ي تم  وبيان أثر كل من المتغي 
العينة عىل أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية الت 
 الحصول عليها، وحت  يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية: 

 مدى متوسطها الحسان    الدرجة 

 فأقل 2.33 منخفضة 

 2.34-3.67 متوسطة 

 فأعىل 3.68 عالية 

 أسئلة الدراسة: _ نتائج 2

 _ النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 1

  مدينة  
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
ما مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الطالبة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
ي تعي  عن

مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم   عينة الدراسة عىل محاور االستبانة الت 
ي مدينة القدس 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  .  الطت 

مستوى الضغوطات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6جدول ) 
ي مدينة القدس 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

الر 
 قم

المتوس  المحاور 
ط  

 الحسان   

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

النسبة   الدرجة 
 المؤية 

3.559 مستوى ضغط العمل  1
0 

0.536
24 

متوسط 
 71.2 ة

3.408 مستوى القلق  2
5 

0.512
14 

متوسط 
 68.2 ة

2.886 مستوى ضغط العزل االجتماع   3
0 

0.813
83 

متوسط 
 57.7 ة

3.284 الدرجة الكلية 
5 

0.501
24 

متوسط 
 65.7 ة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعي  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  
ي عيادات كوبات حوليم الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء  

ي فز كورونا عىل الطاقم الطت 
الكلية)  للدرجة  ي  الحسائ  المتوسط  أن  القدس  مدينة  ي 

) 3.28فز معياري  وانحراف  أن 0.501(  عىل  يدل  وهذا   ،)
مدينة   ي 

فز عيادات كوبات حوليم  ي 
فز ي  الطت  الطاقم  عىل  لوباء كورونا  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  مستوى 

) القدس جاءت بدرجة متو  مئوية  أعىل 65.7سطة، وبنسبة  العمل عىل  %(. ولقد حصل محور مستوى ضغط 
ي ومقداره )  ي ) 3.55متوسط حسائ  (، ومن ثم مستوى ضغط 3.40(، يليه محور مستوى القلق بمتوسط حسائ 

ي )   (، وجاءت جميع المحاور بدرجة متوسطة. 2.88العزل االجتماغي بمتوسط حسائ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات وقامت الطالبة بحساب  
ي تعي  عن

 مستوى ضغط العمل.   االستبانة الت 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى ضغط العمل7جدول ) 

الر 
 قم 

المتوس  الفقرات 
ط  

 الحسان   

االنحرا
ف 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المعيار 
 ي

ي  1
 88.4 عالية  0.779 4.42 التمسك بالعمل بدافع أخالف 

ي   2
ي الحصول عىل الخدمات فز

ز فز رغبة المرضز والمراجعي 
 أرسع وقت مهما كانت الظروف

 عالية  1.037 4.03
80.6 

ي  3
 77.4 عالية  0.904 3.87 زيادة حجم العمل المطلوب متز

 74.0 عالية  0.934 3.70 بالتعب واإلرهاق خالل العمل أشعر  4

 73.8 عالية  1.077 3.69 ازدحام مكان العمل بالمرضز  5

وباء  6 ي ظل 
فز ي 
والمسائ  الصباحي  ز  بي  دوامي  أوقات  تغي  

 كورونا 
متوسط  1.079 3.55

 71.0 ة

7 
ي ظل وباء كورونا 

ي العيادة لوقت متأخر فز
 أسهر فز

متوسط  1.068 3.43
 68.6 ة

ي ظل   8
ي فز
 عمىلي ومتطلبات أرسئ 

ز ال أستطيع التوافق بي 
 وباء كورونا 

متوسط  1.099 3.09
 61.8 ة

وباء  9 ظل  ي 
فز ي 

متز المطلوبة  المسؤوليات  وضوح  عدم 
 كورونا 

متوسط  1.205 3.04
 60.8 ة

1
0 

ي العمل
 أفتقد روح الفريق فز

متوسط  1.168 2.77
 55.4 ة

3.559 الدرجة الكلية 
0 

0.536
24 

متوسط 
 71.2 ة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعي  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  
ي للدرجة الكلية )  (، وهذا 0.536( وانحراف معياري ) 3.55الدراسة عىل مستوى ضغط العمل أن المتوسط الحسائ 

 %(. 71.2وبنسبة مئوية ) يدل عىل أن مستوى ضغط العمل جاء بدرجة متوسطة، 

ي الجدول رقم ) 
( فقرات جاءت بدرجة متوسطة. 5( فقرات جاءت بدرجة عالية، و) 5( أن ) 7كما وتشي  النتائج فز
ي وحصلت الفقرة "  

ي )   التمسك بالعمل بدافع أخالف  رغبة المرضز (، ويليها فقرة "  4.42" عىل أعىل متوسط حسائ 
ي أ
ي الحصول عىل الخدمات فز

ز فز ي )   رسع وقت مهما كانت الظروفوالمراجعي  ( وحصلت  4.03" بمتوسط حسائ 
ي العملالفقرة "  

ي )   أفتقد روح الفريق فز عدم وضوح المسؤوليات (، يليها الفقرة "  2.77" عىل أقل متوسط حسائ 
ي ظل وباء كورونا 

ي فز
ي )  المطلوبة متز  (. 3.04" بمتوسط حسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات وقامت الطالبة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا
ي تعي  عن

 .  مستوى العزل االجتماغي  االستبانة الت 

 ( ل8جدول  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  العزل  (:  مستوى 
 االجتماغي 

الر 
 قم

المتوس  الفقرات 
ط  

 الحسان   

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

النسبة   الدرجة 
 المؤية 

وس كورونا  1 ي بفي 
ي حال إصابت 

ي فز
 77.2 عالية  1.425 3.86 أرفض التعامل مع أرسئ 

2 
 أشعر أن كل حدث جديد سيجعل الحياة أكير تعقيدا

متوسط  1.181 3.15
 63.0 ة

أفضل البقاء وحيدا بعيدا عن االختالط باآلخرين خالل  3
ة وباء كورونا   في 

متوسط  1.287 3.11
 62.2 ة

وباء  4 ظل  ي 
فز واألصدقاء  ي 

عائلت  مع  االندماج  أستطيع 
 كورونا 

متوسط  1.187 3.11
 62.2 ة

5 
ي ظل وباء كورونا 

ي التواصل مع اآلخرين فز
 لدي صعوبة فز

متوسط  1.239 3.08
 61.6 ة

6 
 شعوري بالعزلة وأنا داخل مجتمغي 

متوسط  1.246 2.99
 59.8 ة

7 
ي العمل 

 وحدي الرغبة فز
متوسط  1.287 2.54

 50.8 ة

8 
ي 
 أشعر بالعزلة المهنية لقلة فرص التفاعل المهتز

متوسط  1.223 2.53
 50.6 ة

9 
اث لألحداث من حوىلي 

 عدم االكي 
منخف  1.147 2.27

 45.4 ضة 

10 
وس كورونا بعد الشفاء  ز بفي   عدم تقبىلي المصابي 

منخف  1.172 2.21
 44.2 ضة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

2.886 الدرجة الكلية 
0 

0.813
83 

متوسط 
 57.7 ة

يالحظ من الجدول السابق الذي يعي  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  
ي للدرجة الكلية )  (  0.813( وانحراف معياري ) 2.88الدراسة عىل مستوى العزل االجتماغي أن المتوسط الحسائ 

 %(. 57.7االجتماغي جاء بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية ) وهذا يدل عىل أن مستوى العزل 

ي الجدول رقم ) 
( فقرات جاءت بدرجة متوسطة 7( أن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالية، و ) 8كما وتشي  النتائج فز

ز جاءت بدرجة منخفضة. وحصلت الفقرة "   وس كورونا وفقرتي  ي بفي 
ي حال إصابت 

ي فز
"    أرفض التعامل مع أرسئ 

ي )  عىل أعىل متوسط " بمتوسط أشعر أن كل حدث جديد سيجعل الحياة أكير تعقيدا(، ويليها فقرة "  3.86حسائ 
ي )  وس كورونا بعد الشفاء(، وحصلت الفقرة " 3.15حسائ  ز بفي  ي عدم تقبىلي المصابي  " عىل أقل متوسط حسائ 

اث لألحداث من حوىلي (، يليها الفقرة " 2.21) 
ي ) عدم االكي   (. 2.27" بمتوسط حسائ 

طالبة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات وقامت ال
ي تعي  عن

 . مستوى القلق  االستبانة الت 

 مستوى القلق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل9جدول ) 

الر 
 قم

المتوس  الفقرات 
ط  

 الحسان   

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

النسبة   الدرجة 
 المؤية 

وس 1 ز الفي  ي مع مصابي 
 84.0 عالية  0.874 4.20 تعاطفز

وس كورونا يستحق هذا االهتمام 2  78.8 عالية  1.161 3.94 أقول لنفسي إن في 

أنزعج إذا سارت أموري عىل النحو الذي ال أتمناه خالل   3
 وباء كورونا 

 عالية  0.913 3.90
78.0 

ي نجحت بالتعامل مع مواقف أصعب  4
أقول لنفسي بأنتز

ي 
 بالماضز

 عالية  1.109 3.69
73.8 

5 
وس  ي الدائم من اإلصابة بالفي 

 قلف 
متوسط  1.092 3.44

 68.8 ة

6 
ي 
ي تفوق قدرئ 

ي أداء األعمال الصعبة الت 
 الرغبة فز

متوسط  1.110 3.31
 66.2 ة

7 
ي العمل 

 توقع نتائج سلبية فز
متوسط  1.039 3.28

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

8 
ي ظل وباء كورونا 

 أشعر بالحزن واالكتئاب فز
متوسط  1.297 2.99

 59.8 ة

9 
ي ظل وباء كورونا 

ي غي  صبور فز
 أشعر أئز

متوسط  1.251 2.84
 56.8 ة

10 
ي عىل مساعدة اآلخرين 

 عدم قدرئ 
متوسط  1.143 2.49

 49.8 ة

3.408 الدرجة الكلية 
5 

0.512
14 

متوسط 
 68.2 ة

الجدول السابق الذي يعي  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  يالحظ من  
ي للدرجة الكلية )  ( وهذا يدل  0.512( وانحراف معياري ) 3.40الدراسة عىل مستوى القلق أن المتوسط الحسائ 

 %(. 68.2عىل أن مستوى القلق جاء بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية ) 

ي الجدول رقم ) كما وتشي  ال
( فقرات جاءت بدرجة متوسطة. 6( فقرات جاءت بدرجة عالية، و ) 4( أن ) 9نتائج فز
وسوحصلت الفقرة "   ز الفي  ي مع مصابي 

ي )   تعاطفز أقول لنفسي (، ويليها فقرة "  4.20" عىل أعىل متوسط حسائ 
وس كورونا يستحق هذا االهتمام ي )   إن في  ي عىل مساعدة ع (. وحصلت الفقرة "  3.94" بمتوسط حسائ 

دم قدرئ 
ي )   اآلخرين ي ظل وباء كورونا   (، يليها الفقرة "2.49" عىل أقل متوسط حسائ 

ي غي  صبور فز
" بمتوسط   أشعر أئز

ي )   (. 2.84حسائ 

 2  :  
 _ النتائج المتعلقة بالسؤال الثان 

بير    عالقة  توجد  الطب   هل  الطاقم  عل  لوباء كورونا  والنفسية  االجتماعية      الضغوطات 
 
عيادات كوبات ف

  مدينة القدس
 
، القلق(؟ حوليم ف  وبير  حدة الضغوطات لديهم )ضغط العمل، العزل االجتماع 

 ولالجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: 

 نتائج الفرضية األوىل:  

نفسية الضغوطات االجتماعية وال( بير   α  ≥  0.05)  " توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
  مدينة القدس لوباء كورونا عل الطاقم الطب   

 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
 وبير  حدة ضغط العمل "  ف

سون والداللة اإلحصائية   ز  تم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بي  الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء بي 
ي  ي مدينة القدس كورونا عىل الطاقم الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ز حدة ضغط العمل،  فز ي كما هو م  وبي 

وضح فز
 (.  10الجدول ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  10جدول )  سون والداللة اإلحصائية للعالقة بي  الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا (: معامل ارتباط بي 
ي  ي مدينة القدس عىل الطاقم الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ز حدة ضغط العمل فز  وبي 

ات  سون المتغير مستوى  معامل بير
 الداللة 

االجتماعية  الضغوطات 
 والنفسية لوباء كورونا 

 0.000 ** 0.695 ضغط العمل 

 ( α ≥ 0.05* داله إحصائية عند ) 

 (α ≥ 0.01** داله إحصائية عند ) 

ز من الجدول )  سون للدرجة الكلية ) 10يتبي  (، أي 0.000(، ومستوى الداللة ) 0.695( أن قيمة معامل ارتباط بي 
ز  (  α  ≥  0.05)   عالقة ايجابية طردية ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةأنه توجد   الضغوطات االجتماعية  بي 

ي  ي مدينة القدس والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ز حدة ضغط العمل  فز ، أي وبي 
ي   وطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقمالضغأنه كلما زادت   ي مدينة  الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
فز

 ، والعكس صحيح. حدة ضغط العملزاد ذلك من مستوى  القدس

 نتائج الفرضية الثانية:  

الضغوطات االجتماعية والنفسية ( بير   α  ≥  0.05)  " توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
  عيادات   لوباء كورونا عل الطاقم الطب   
 
  مدينة القدسف

 
وبير  حدة ضغط العزل االجتماع    كوبات حوليم ف

" 

سون والداللة اإلحصائية   ز  تم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بي  الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء بي 
ي  ي مدينة القدس كورونا عىل الطاقم الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
،   فز ز حدة العزل االجتماغي  وضح كما هو م   وبي 

ي الجدول ) 
 (.  11فز

ز  11جدول )  سون والداللة اإلحصائية للعالقة بي  الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا (: معامل ارتباط بي 
ي  ي مدينة القدس عىل الطاقم الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ز حدة ضغط العزل االجتماغي  فز  وبي 

ات  سون المتغير مستوى  معامل بير
 الداللة 

االجتماعية  الضغوطات 
 والنفسية لوباء كورونا 

العزل   ضغط 
 االجتماع  

0.867 ** 0.000 

 ( α ≥ 0.05* داله إحصائية عند ) 

 (α ≥ 0.01** داله إحصائية عند ) 

ز من الجدول )  سون للدرجة الكلية ) 11يتبي  (، أي 0.000(، ومستوى الداللة ) 0.867( أن قيمة معامل ارتباط بي 
ز  (  α  ≥  0.05)   ايجابية طردية ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةأنه توجد عالقة   الضغوطات االجتماعية  بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  الطت  الطاقم  عىل  لوباء كورونا  القدس والنفسية  مدينة  ي 
فز حوليم  عيادات كوبات  ي 

العزل    فز حدة ضغط  ز  وبي 
ي الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل ال، أي أنه كلما زادت  االجتماغي  ي عيادات كوبات  طاقم الطت 

فز
ي مدينة القدس

 ، والعكس صحيح. حدة العزل االجتماغي زاد ذلك من مستوى  حوليم فز

 نتائج الفرضية الثالثة:  

الضغوطات االجتماعية والنفسية ( بير   α  ≥  0.05)  " توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
   لوباء كورونا عل الطاقم الطب   
 
  مدينة القدسف

 
 وبير  حدة ضغط مستوى القلق "  عيادات كوبات حوليم ف

سون والداللة اإلحصائية   ز  تم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بي  الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء بي 
ي  الطاقم الطت  ي مدينة القدس كورونا عىل 

ي عيادات كوبات حوليم فز
القلق،  فز ز حدة ضغط مستوى  كما هو    وبي 

ي الجدول ) و م
 (. 12ضح فز

 

ز  12جدول )  سون والداللة اإلحصائية للعالقة بي  الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا (: معامل ارتباط بي 
ي  ي مدينة القدس عىل الطاقم الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ز حدة ضغط مستوى القلق  فز  وبي 

ات  سون المتغير مستوى  معامل بير
 الداللة 

االجتماعية  الضغوطات 
 والنفسية لوباء كورونا 

 0.000 ** 0.831 مستوى القلق 

 ( α ≥ 0.05* داله إحصائية عند ) 

 (α ≥ 0.01** داله إحصائية عند ) 

ز من الجدول )  سون للدرجة الكلية ) 12يتبي  (، أي 0.000(، ومستوى الداللة ) 0.831( أن قيمة معامل ارتباط بي 
ز  (  α  ≥  0.05)   ايجابية طردية ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةأنه توجد عالقة   الضغوطات االجتماعية  بي 

ي  ي مدينة القدس والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ز حدة ضغط مستوى   فز وبي 
ي   الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم، أي أنه كلما زادت  القلق  ي عيادات كوبات حوليم  الطت 

فز
ي مدينة القدس

 ، والعكس صحيح. حدة القلق زاد ذلك من مستوى  فز

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:   

هل تختلف متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة عل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء 
  عيادات كوبات حولي

 
ات الجنس، العمر،كورونا عل الطاقم الطب   ف   مدينة القدس حسب متغير

 
المهنة،   م ف

 الحالة االجتماعية؟ 

 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – نيسان  –  15                                                         (  -  136 83) ص:   خامس البحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

118 
  "مدينة القدس" الطاقم الطب   الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل                                     محمدعل             
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: 

 نتائج الفرضية األوىل:  

( بير  متوسطات استجابات أفراد عّينة  α  ≥  0.05)  " توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة
عيادات كوبات الدراسة عل     

 
ف الطب    الطاقم  لوباء كورونا عل  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  مستوى 

  مدينة القدس يعزى لمتغير الجنس" 
 
 حوليم ف

ز متوسطات  تم فحص األوىل بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بي 
ي   استجابات أفراد عّينة الدراسة عىل مستوى

ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ي مدينة القدس حسب متغي  الجنس. 

 عيادات كوبات حوليم فز

 

 

ز متوسطات استجابات أفراد عّينة 13جدول )  (: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة بي 
ي عيادات كوبات حوليم الدراسة عىل مستوى الضغوطات  

ي فز االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ي مدينة القدس حسب متغي  الجنس 

 فز

المتوسط  العدد  الجنس  المحور
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  " tقيمة"
 الداللة 

ضغط  مستوى 
 العمل 

 0.120 1.560 0.51372 3.6128 109 ذكر 

 0.55804 3.4945 91 أنتر 

ضغط  مستوى 
 العزل االجتماع  

 0.315 1.007 0.83755 2.8330 109 ذكر 

 0.78434 2.9495 91 أنتر 

 0.284 1.074 0.49299 3.4440 109 ذكر  مستوى القلق 

 0.53380 3.3659 91 أنتر 

 0.709 0.374 0.50254 3.2966 109 ذكر  الدرجة الكلية 

 0.50207 3.2700 91 أنتر 

ز من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )  (، أي أنه ال توجد 0.709(، ومستوى الداللة ) 0.374يتبي 
ز متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا  فروق بي 

ي مدينة القدس تع
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز زى لمتغي  الجنس، وكذلك للمحاور، وبذلك تم  عىل الطاقم الطت 
 رفض الفرضية األوىل.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نتائج الفرضية الثانية:  

( بير  متوسطات استجابات أفراد عّينة  α  ≥  0.05)  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  "
الطاقم   لوباء كورونا عل  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  عيادات كوبات الدراسة عل مستوى    

 
ف الطب   

  مدينة القدس يعزى لمتغير العمر "
 
 حوليم ف

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات 
ي مدينة القدس يعزى لمتغ

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  ي  العمر. االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

لمستوى الضغوطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (: 14) جدول  
ي مدينة القدس يعزى لمتغي  العمر 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 

المتوسط  العدد  العمر  المحور
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري 

ضغط   مستوى 
 العمل 

 0.59573 3.5632 76 سنة 30 حت  

 0.50049 3.5574 61 سنة 31-40 من 

 0.53539 3.6385 39 سنة  41-50من 

 0.41596 3.4208 24 سنة فأكير  51 

ضغط   مستوى 
 العزل االجتماع  

 0.97589 2.8934 76 سنة  30حت  

 0.68724 2.9262 61 سنة 31-40 من 

 0.76424 2.8590 39 سنة 41-50 من 

 0.64436 2.8042 24 سنة فأكير 51 

 0.58538 3.3803 76 سنة  30حت   مستوى القلق 

 0.50891 3.4033 61 سنة  31-40من 

 0.43762 3.4513 39 سنة  41-50من 

 0.39112 3.4417 24 سنة فأكير  51

 0.59700 3.2789 76 سنة  30حت   الدرجة الكلية 

 0.43997 3.2956 61 سنة  31-40من 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 0.45665 3.3162 39 سنة 41-50 من 

 0.39485 3.2222 24 سنة فأكير  51

ز متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة عىل مستوى 14يالحظ من الجدول رقم )  ( وجود فروق ظاهرية بي 
ي مدينة القدس يعزى 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

استخدام   تم  الفروق  ولمعرفة داللة  العمر،  ) لمتغي   األحادي  التباين  ي one way ANOVAتحليل 
فز يظهر  ( كما 

 (: 15الجدول رقم ) 

عّينة ( 15) جدول أفراد  استجابات  متوسطات  ز  بي  العينة  أفراد  الستجابة  األحادي  التباين  تحليل  اختبار  نتائج   :

ي  
ي فز عيادات كوبات حوليم الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي مدينة القدس يعزى لمتغي  العمر
 فز

مصدر  المحور
 التباين 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
 "ف"

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

مستوى ضغط 
 العمل 

ز  بي 
 المجموعات 

0.706 3 0.235 0.816 

 

0.486 

 
داخل 

 المجموعات 
56.518 196 0.288 

 
 199 57.224 المجموع 

مستوى ضغط 
العزل  

 االجتماع  

ز  بي 
 المجموعات 

0.292 3 0.097 0.145 

 

0.933 

 
داخل 

 المجموعات 
131.509 196 0.671 

 

 199 131.801 المجموع 

ز  مستوى القلق  بي 
 المجموعات 

0.160 3 0.053 0.201 

 

0.896 

 
داخل 

 المجموعات 
52.036 196 0.265 

 

 199 52.196 المجموع 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  الدرجة الكلية  بي 
 المجموعات 

0.142 3 0.047 0.186 

 

0.906 

 
داخل 

 المجموعات 
49.855 196 0.254 

 

 199 49.998 المجموع 

(  α  ≥  0.05( وهي أكي  من مستوى الداللة ) 0.906( ومستوى الداللة ) 0.186يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)  
الضغوطات  مستوى  عىل  الدراسة  عّينة  أفراد  استجابات  متوسطات  ز  بي   

ً
إحصائيا دالة  فروق  توجد  ال  أنه  أي 

ي مدينة القدس يعزى لمتغي  العمر، 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
 وكذلك للمحاور. وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. 

 فرضية الثالثة:  نتائج ال 

( بير  متوسطات استجابات أفراد عّينة  α  ≥  0.05)  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  "
عيادات كوبات    

 
ف الطب    الطاقم  لوباء كورونا عل  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  الدراسة عل مستوى 

  مدينة القدس يعزى لمتغير المهنة " 
 
 حوليم ف

ة الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات تم فحص الفرضي
لمتغي   يعزى  القدس  مدينة  ي 

فز عيادات كوبات حوليم  ي 
فز ي  الطت  الطاقم  لوباء كورونا عىل  والنفسية  االجتماعية 

 المهنة. 

لمستوى الضغوطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (: 16) جدول  
ي مدينة القدس يعزى لمتغي  المهنة 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

المتوسط  العدد  المهنة  المحور
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري 

ضغط   مستوى 
 العمل 

 0.58713 3.5760 50 طبيب 

 0.50988 3.5871 70 ممرض 

 0.49615 3.5067 30 مختي  

 0.55461 3.5340 50 موظف إداري 

ضغط   مستوى 
 العزل االجتماع  

 0.79420 2.9160 50 طبيب 

 0.75858 2.8143 70 ممرض 

 0.63163 3.0033 30 مختي  
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  عيادات كوبات حوليم ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 0.99796 2.8860 50 موظف إداري 

 0.50386 3.4600 50 طبيب  مستوى القلق 

 0.51051 3.3900 70 ممرض 

 0.46589 3.4533 30 مختي  

 0.55555 3.3560 50 موظف إداري 

 0.53682 3.3173 50 طبيب  الدرجة الكلية 

 0.47734 3.2638 70 ممرض 

 0.40998 3.3211 30 مختي  

 0.55556 3.2587 50 موظف إداري 

ز متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة عىل مستوى 16يالحظ من الجدول رقم )  ( وجود فروق ظاهرية بي 
ي مدينة القدس يعزى 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي one way ANOVAالتباين األحادي ) لمتغي  المهنة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل  
( كما يظهر فز

 (: 17الجدول رقم ) 

عّينة ( 17) جدول أفراد  استجابات  متوسطات  ز  بي  العينة  أفراد  الستجابة  األحادي  التباين  تحليل  اختبار  نتائج   :

ي عيادات كوبات حو 
ي فز ليم الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي مدينة القدس يعزى لمتغي  المهنة
 فز

مصدر  المحور
 التباين 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
 "ف"

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

مستوى ضغط 
 العمل 

ز  بي 
 المجموعات 

0.183 3 0.061 0.210 

 

0.889 

 
داخل 

 المجموعات 
57.040 196 0.291 

 

 199 57.224 المجموع 

ز  بي 
 المجموعات 

0.818 3 0.273 0.408 0.747 
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  عيادات كوبات حوليم ف

 
 ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مستوى ضغط 
العزل  

 االجتماع  

داخل 
 المجموعات 

130.983 196 0.668 

 

  

 199 131.801 المجموع 

ز  مستوى القلق  بي 
 المجموعات 

0.355 3 0.118 0.447 

 

0.720 

 
داخل 

 المجموعات 
51.841 196 0.264 

 

 199 52.196 المجموع 

ز  الدرجة الكلية  بي 
 المجموعات 

0.157 3 0.052 0.206 

 

0.892 

 
داخل 

 المجموعات 
49.840 196 0.254 

 

 199 49.998 المجموع 

(  α  ≥  0.05( وهي أكي  من مستوى الداللة ) 0.892( ومستوى الداللة ) 0.206يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)  
دالة   فروق  توجد  ال  أنه  الضغوطات أي  مستوى  عىل  الدراسة  عّينة  أفراد  استجابات  متوسطات  ز  بي   

ً
إحصائيا

لمتغي   يعزى  القدس  مدينة  ي 
فز عيادات كوبات حوليم  ي 

فز ي  الطت  الطاقم  لوباء كورونا عىل  والنفسية  االجتماعية 
 المهنة، وكذلك للمحاور، وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة. 

 نتائج الفرضية الرابعة:   

( بير  متوسطات استجابات أفراد عّينة  α  ≥  0.05)  ق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة" توجد فرو 
عيادات كوبات    

 
ف الطب    الطاقم  لوباء كورونا عل  والنفسية  االجتماعية  الضغوطات  الدراسة عل مستوى 

  مدينة القدس يعزى لمتغير الحالة االجتماعية"
 
 حوليم ف

مستوى  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابة  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم  الرابعة  الفرضية  فحص  تم 
ي مدينة القدس يعزى 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 لمتغي  الحالة االجتماعية. 

لمستوى الضغوطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (: 18) جدول  
ي مدينة القدس يعزى لمتغي  الحالة 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 االجتماعية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المتوسط  العدد  الحالة االجتماعية  المحور
 الحسان   

اف االنحر 
 المعياري 

ضغط   مستوى 
 العمل 

 0.57702 3.5135 52 أعزب 

وج  ز  0.50991 3.5745 106 مي 

 0.56397 3.5750 32 مطلق 

 0.57116 3.5800 10 منفصل

ضغط   مستوى 
 العزل االجتماع  

 0.99357 2.7288 52 أعزب 

وج  ز  0.79151 2.8868 106 مي 

 0.53596 3.1281 32 مطلق 

 0.63210 2.9200 10 منفصل

 0.51451 3.3192 52 أعزب  مستوى القلق 

وج  ز  0.54586 3.4264 106 مي 

 0.41069 3.4813 32 مطلق 

 0.41433 3.4500 10 منفصل

 0.58168 3.1872 52 أعزب  الدرجة الكلية 

وج  ز  0.49149 3.2959 106 مي 

 0.41763 3.3948 32 مطلق 

 0.34400 3.3167 10 منفصل

ز متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة عىل مستوى 18الجدول رقم ) يالحظ من   ( وجود فروق ظاهرية بي 
ي مدينة القدس يعزى 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

( كما  one way ANOVAاألحادي )   لمتغي  الحالة االجتماعية، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين
ي الجدول رقم ) 

 (: 19يظهر فز

عّينة ( 19) جدول أفراد  استجابات  متوسطات  ز  بي  العينة  أفراد  الستجابة  األحادي  التباين  تحليل  اختبار  نتائج   :

ي عيادات كوبات حوليم 
ي فز الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي 
 مدينة القدس يعزى لمتغي  الحالة االجتماعية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مصدر  المحور
 التباين 

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
 "ف"

 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

مستوى ضغط 
 العمل 

ز  بي 
 المجموعات 

0.146 3 0.049 0.167 

 

0.918 

 
داخل 

 المجموعات 
57.078 196 0.291 

 

 199 57.224 المجموع 

مستوى ضغط 
العزل  

 االجتماع  

ز  بي 
 المجموعات 

3.172 3 1.057 1.611 

 

0.188 

 
داخل 

 المجموعات 
128.629 196 0.656 

 
 199 131.801 المجموع 

ز  مستوى القلق  بي 
 المجموعات 

0.635 3 0.212 0.805 

 

0.493 

 
داخل 

 المجموعات 
51.561 196 0.263 

 

 199 52.196 المجموع 

ز  الدرجة الكلية  بي 
 المجموعات 

0.906 3 0.302 1.206 

 

0.309 

 
داخل 

 المجموعات 
49.092 196 0.250 

 

 199 49.998 المجموع 

(  α  ≥  0.05( وهي أكي  من مستوى الداللة ) 0.309( ومستوى الداللة ) 1.206يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)  
دالة   فروق  توجد  ال  أنه  الضغوطات أي  مستوى  عىل  الدراسة  عّينة  أفراد  استجابات  متوسطات  ز  بي   

ً
إحصائيا

ي مدينة القدس يعزى لمتغي  الحالة 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
 االجتماعية، وكذلك للمحاور، وبذلك تم رفض الفرضية الرابعة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة: 

. هيتناول  ي
ي الفصل الرابع عىل النحو اآلئ 

ي عرضها فز
 ذا الفصل مناقشة للنتائج والتوصيات الت 

 أوال: مناقشة نتائج الدراسة

  مدينة  
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
ما مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

 القدس؟ 

ز  ) تبي  عددهم  بلغ  ي  الطت  الطاقم  عينة  لدى  والنفسية  االجتماعية  لضغوطات  ي  الحسائ  متوسطات  أن   3.28  ،)
 (، وكان بدرجة متوسطة. 0.501وانحراف معياري ) 

ي ومقداره )  "التمسك   وحصلت الفقرة،  ( 3.55وقد حصل محور ضغط العمل عىل المركز األول، بمتوسط حسائ 
" عىل أعىل درج ي

ي محور ضغط العمل، بينما حصلت "عدم وضوح المسؤوليات المطلوبة بالعمل بدافع أخالف 
ة فز

ي مجال ضغط العمل. 
ي ظل وباء كورونا" عىل أقل درجة فز

ي فز
 متز

ي )  ، بمتوسط حسائ  ي
ز 3.40وقد حصل محور القلق عىل المركز الثائز ي مع مصابي 

(، حيث حصلت الفقرة "تعاطفز
القلق، و  ي محور 

ي فز أعىل متوسط حسائ  وس" عىل  ي عىل مساعدة اآلخرين"، الفي 
الفقرات "عدم قدرئ  حصلت 

ي محور القلق. 
ي ظل وباء كورونا" عىل أقل درجات فز

ي غي  صبور فز
 "اشعر أئز

ي )  (، حيث إن فقرة واحدة جاءت بدرجة  2.88ثم حصل محور العزل االجتماغي عىل المركز الثالث، بمتوسط حسائ 
ي بفي  

ي حال إصابت 
ي فز
ز جاءت عالية "أرفض التعامل مع أرسئ  وس كورونا"، وسبع فقرات بدرجة متوسطة، وفقرتي 

ي 
" فز اث لألحداث من حواىلي

الشفاء"، "عدم االكي  بعد  وس كورونا  بفي  ز  المصابي  تقبىلي  بدرجة منخفضة "عدم 
 .  محور العزل االجتماغي

ي توصلت إىل إن ضغوط  Wang & Jia, 2021واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من وانغ وجيا ) 
العمل يزيد ( الت 

 بالحاالت االجتماعية. 

دراسة   ) واتفقت  وماركو  ي   ( Mattila & Marko, 2021ماتيل 
فز ز  العاملي  لدى  القلق  إن  أيضا  توصلت  ي 

الت 
 مستشفيات الفنلندية أثناء وباء كورونا لديهم قلق جاء بدرجة متوسطة. 

ي الت2020كما اتفقت دراسة االسمري ) 
ي توصلت إىل العزل االجتماغي فز

عامل مع األزمات المفاجأة، والتأقلم ( الت 
 .  والتكييف االجتماغي مع ظروف الحجر الصخي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  ي الحاالت المفاجأة، كما إن العاملي 
ي تزداد ضغوط العمل لديهم فز استنتج أنه تعزى هذه النتيجة بأن الطاقم الطت 

ي العيادات الصحية لديهم المسؤولية األكي  للعمل عىل الحد من انتشار هذا الوبا 
ء لما له أثار صحية واجتماعية  فز

، والذي  ز ي بحكم العمل مع المصابي  وس سبب القلق لدى الطاقم الطت  ونفسية، وأيضا من المعروف إن هذا الفي 
 . ي وس ومن ثم العزل عن العالم الخارح   قد ينشأ عن ذالك اإلصابة بالفي 

 ولم تختلف النتيجة السابقة مع أي من الدراسات السابقة 

 قشة النتائج المتعلقة بالفرضياتثانيا: منا 

 الفرضية األوىل: 

  عيادات كوبات 
 
هل تختلف المتوسطات للضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

ات )الجنس(؟   مدينة القدس حسب متغير
 
 حوليم ف

ز متوسطات a< 0.05الداللة ) أظهرت نتائج الفرضية األوىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ( بي 
ي عيادات 

ي فز استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لدى عينة الطاقم الطت 
ي مدينة القدس تبعا لمتغي  الجنس. 

 كوبات حوليم فز

 ( لإلناث. 45.5%( للذكور، ونسبة ) 54.5%أفراد عينة الدراسة حسب متغي  الجنس إن نسبة )  توزي    ع

 ( اختبار  تم  الجنس  بمتغي   يتعلق  ز T-testفيما  بي  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابة  الحسابية  والمتوسطات   )
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم 

ي مدينة القدس حسب
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز (، ومستوى 0.374متغي  الجنس، بأن الدرجة الكلية )   الطت 
ز متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات 0.709الداللة )  (، أي انه ال توجد فروق بي 

لمتغي   تعزى  القدس  مدينة  ي 
فز عيادات كوبات حوليم  ي 

فز ي  الطت  الطاقم  لوباء كورونا عىل  والنفسية  االجتماعية 
 الجنس. 

 تم رفض الفرضية األوىل.  وبذلك 

ي توصلت إىل التعرف عىل الضغوطات المهنية تبعا  2020اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة النرصاوي ) 
( الت 

 لمتغي  الجنس، وان األطباء يعانون من الضغوطات المهنية ولم تكن هناك فروق تبعا لمتغي  الجنس. 

ي لكونهم يواجهون نفس الضغوطات أستنتج أنه قد تعزى هذه النتيجة إىل عينة الدرا   من الطاقم الطت 
ز سة الجنسي 

ي ظل وباء كورونا. 
 النفسية واالجتماعية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الفرضية الثانية: 

  عيادات كوبات 
 
هل تختلف المتوسطات للضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

ات )العمر(؟   مدينة القدس حسب متغير
 
 حوليم ف

ز متوسطات a< 0.05أظهرت نتائج الفرضية الثانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 
ي عيادات 

ي فز استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لدى عينة الطاقم الطت 
ي مدينة القدس تبعا لمتغي  العمر. 

 كوبات حوليم فز

ز أفراد عينة   ، 30( حت  ) 38%الدراسة وفقا لمتغي  العمر أن نسبة ) بي  ي ( هي أعىل فئة عمرية لدى الطاقم الطت 
( سنة فأكير 51( من ) 12%( سنة، ونسبة ) 41-50( من ) 19.5%( سنة، ونسبة ) 31-40( من ) 30.5%ونسبة ) 

 هي أقل فئة عمرية. 

تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد عينة  تم االختبار بواسطة المتوسطات الحسابية و فيما يتعلق بمتغي  العمر  
ي عيادات كوبات حوليم 

ي فز الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ز متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة   ي مدينة القدس تعزى لمتغي  العمر، وهناك وجود فروق ظاهرية بي 

فز
 تبعا لمتغي  العمر. 

( أي أنه ال يوجد a< 0.05( وهي أكي  من مستوى الداللة ) 0.906( ومستوى الداللة ) 0.186وان الدرجة الكلية ) 
ز متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية  فروق دالة إحصائيا بي 

ي مدي
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز  نة القدس يعزى لمتغي  العمر. لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 وبالتاىلي رفض الفرضية الثانية. 

 (. 2021اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة جربو وقندوزي ) 

ي عيادات كوبات حوليم لديهم مستوى متقارب من العمر. 
ي فز  أستنتج أنه ربما تعزى هذه النتيجة إىل أن الطاقم الطت 

 الفرضية الثالثة: 

  عيادات كوبات هل تختلف 
 
المتوسطات للضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

ات )المهنة(؟   مدينة القدس حسب متغير
 
 حوليم ف

ز متوسطات a< 0.05أظهرت نتائج الفرضية الثالثة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 
ي عيادات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل  

ي فز مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لدى عينة الطاقم الطت 
ي مدينة القدس تبعا لمتغي  المهنة. 

 كوبات حوليم فز

ز متغي  المهنة أن نسبة )  ، ونسبة ) 15%( ممرض، ونسبة ) 35%( طبيب، ونسبة ) 25%وبي  ( موظف 25%( مختي 
 إداري. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ت الحسابية وتحليل التباين األحادي الستجابة أفراد عينة الدراسة  فيما يتعلق بمتغي  المهنة تم اختبار المتوسطا
ي مدينة 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ز متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا   لمتغي  القدس تعزى لمتغي  المهنة، وهناك وجود فروق ظاهرية بي 
( أي أنه a < 0.05( هي أكي  من مستوى الداللة ) 0.896(، ومستوى الداللة ) 0.206المهنة، وان الدرجة الكلية ) 

ز متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية   ال توجد فروق دالة إحصائيا بي 
ي 
ي فز  عيادات كوبات حوليم تعزى لمتغي  المهنة. والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 وبذلك رفض الفرضية الثالثة. 

 (. 2020اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة النرصاوي ) 

ي يختلف باختالف المهنة.   أستنتج مما سبق أنه ربما قد تعزى هذه النتيجة إىل أن أداء الطاقم الطت 

 الفرضية الرابعة: 

  عيادات كوبات هل تختلف المتوسطات للضغوطات اال 
 
جتماعية والنفسية لوباء كورونا عل الطاقم الطب   ف

ات )الحالة االجتماعية(؟   مدينة القدس حسب متغير
 
 حوليم ف

ز متوسطات a< 0.05أظهرت نتائج الفرضية الرابعة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 
ي عيادات استجابات أفراد عينة الدراسة عىل مستوى 

ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لدى عينة الطاقم الطت 
ي مدينة القدس تبعا لمتغي  الحالة االجتماعية. 

 كوبات حوليم فز

 ( أن نسبة  الحالة االجتماعية  ز متغي   ) 26%وبي  ) 53%( للعزاب، ونسبة  ، ونسبة  ز وجي  ز
،  16%( للمي  ز للمطلقي   )

. 5%ونسبة )  ز  ( للمنفصلي 

ا يتعلق بمتغي   التباين األحادي الستجابة أفراد فيما  المتوسطات الحسابية وتحليل  تم اختبار  لحالة االجتماعية 
ي عيادات كوبات 

ي فز عينة الدراسة عىل مستوى الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  الحالة االجتماعية، وهناك وجود فروق ظاهرية

ز متوسطات استجابات   حوليم فز بي 
(، وهي 0.309( ومستوى الداللة ) 1.206أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغي  الحالة االجتماعية، وان الدرجة الكلية ) 

ز متوسطات استجابات أفراد عينة a< 0.05أكي  من مستوى الداللة )  (، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بي 
ي عيادات كوبات حوليم الدراسة عىل مستوى  

ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
ي مدينة القدس يعزى لمتغي  الحالة االجتماعية. 

 فز

 وبذلك تم رفض الفرضية الرابعة. 

   Wang &  Jia, 2021).اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة وانغ وجيا ) 

ي  أستنتج مما سبق إىل أن الضغوطات االجتما  عية والنفسية قد ال تزيد من الحالة االجتماعية لدى الطاقم الطت 
 خالل وباء كورونا. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الفرضية الخامسة: 

  مدينة القدس تعزى لمتغير  
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
توجد فروق بير  الضغوطات االجتماعية والنفسية ف

 ضغط العمل؟ 

إحص داللة  ذات  طردية  ايجابية  عالقة  يوجد  أنه  النتائج  ) أظهرت  الداللة  مستوى  عند  ز a< 0.05ائية  بي   )
ز  ي مدينة القدس وبي 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي عيادات 
ي فز حدة ضغط العمل، أي كلما زادت الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي مدينة 
 القدس زاد من مستوى حدة ضغط العمل، والعكس صحيح. كوبات حوليم فز

عينة   أفراد  المعيارية الستجابات  واالنحراف  الحسابية  المتوسطات  اختبار  تم  العمل  بمتغي  ضغط  يتعلق  فيما 
ي للدرجة الكلية )  (،  0.536( وانحراف معياري ) 3.55الدراسة عىل مستوى ضغط العمل أن متوسطات الحسائ 

 (. 71.2%وى ضغط العمل جاء بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية ) وهذا يدل عىل أن مست

 (. 2020اتفقت هذه الدراسة مع دراسة النرصاوي ) 

 ( الزورس  للمعرفة  Lazarus, 1966نظرية  نتيجة  تكون  الضغوط  أن  أي  النتيجة،  تفسي   عىل  ساعدت  ي 
الت   )

ي يقوم بها الفرد وعالقته بالبيئة، فالخ
ي يجب القيام بها هي تقييم واإلدراك والتفكي  والطريقة الت 

طوة األوىل الت 
 الحالة، أما الخطوة الثانية فهي اتخاذ القرار. 

، وبالتاىلي يتأثر ضغط العمل  ي استنتج أنه قد تعزى ظهور وباء كورونا عىل زيادة مستوى أداء العمل لدى الطاقم الطت 
ات الخارجية.   بالمؤرسر

 الفرضية السادسة: 

  مدينة القدس تعزى لمتغير  توجد فروق بير  الضغوطات االجت 
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
ماعية والنفسية ف

؟   العزل االجتماع 

ز الضغوطات a< 0.05أشارت النتائج انه توجد عالقة ايجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ( بي 
ي  
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز ز حدة العزل االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت  مدينة القدس وبي 
ي عيادات كوبات حوليم 

ي فز ، فكلما زادت الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت  االجتماغي
 . ي مدينة القدس زاد ذلك من مستوى العزل االجتماغي

 فز

يارية الستجابات أفراد عينة فيما يتعلق بمتغي  العزل االجتماغي تم اختبار المتوسطات الحسابية واالنحراف المع
ي للدرجة الكلية )  (،  0.813( وانحراف معياري ) 2.88الدراسة عىل مستوى العزل االجتماغي أن متوسطات الحسائ 

 (. 57.7%وهذا يدل عىل أن مستوى العزل االجتماغي جاء بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية ) 

 . 2020)اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة لونيس ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ) 
عات الثالث نزعة التحرك ضد الناس Horny, 1952نظرية هورئز ز ي ساعدت عىل تفسي  النتيجة، تمثلت باليز

( الت 
، ونزعة التحرك نحو  وس، ونزعة التحرك بعيدا عن الذات خالل الحجر الصخي لفرض الوقاية لمنع انتشار الفي 

ة الحجر الصخي )العزل(.   الذات بعد انتهاء في 

ي كلما كانت لديهم أستنتج أنه قد تعز  ى هذه النتيجة إىل أن كلما زادة الضغوطات االجتماعية والنفسية لطاقم الطت 
 . وس مما يؤدي ذلك للعزل االجتماغي  العرض لإلصابة بالفي 

 

 الفرضية السابعة: 

  مدينة القدس تعزى لمتغير  
 
  عيادات كوبات حوليم ف

 
توجد فروق بير  الضغوطات االجتماعية والنفسية ف

 ؟القلق

ز الضغوطات a< 0.05أشارت النتائج انه توجد عالقة ايجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 
ز حدة القلق،  ي مدينة القدس وبي 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز االجتماعية والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي مدينة  فكلما زادت الضغوطات االجتماعية والنفسية لوباء كور 
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز ونا عىل الطاقم الطت 
 القدس زاد من مستوى حدة القلق. 

فيما يتعلق بمتغي  القلق تم اختبار المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل  
 ( الكلية  للدرجة  ي  الحسائ  متوسطات  أن  القلق  ) 3.40مستوى  معياري  وانحراف  أن  0.512(  عىل  يدل  وهذا   ،)

 (. 68.2%مستوى القلق جاء بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية ) 

 (. Tshang, 2020(، تشانغ ) Mattila & Marko, 2021اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة ماتيل وماركو ) 

ور فالقلق لديه  Aaron Beck, 1967نظرية ارون بيك )  يتوقف أساسا عىل ( فرست توقع الفرد لألخطار والرسر
 كيفية إدراكه لتلك المخاطر وتقديره لها، فالفرد بحالة القلق يكون مهموما باحتمال تعرضه للخطر أو األذى. 

ي نعيشها سواء عالمية أو محلية، الذي فرضها علينا وباء 
أستنتج أنه قد تعزى هذه النتيجة بالرجوع إىل األوضاع الت 

، زاد ذلك من مواجهة هذا الوباء. كورونا، فكلما زاد قلق الخوف لدى ا ي  لطاقم الطت 

 استنتاجات الدراسة: 

ز الضغوطات االجتماعية  a< 0.05_ توجد عالقة ايجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 1 ( بي 
ز ضغط  ي مدينة القدس وبي 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  العمل. والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ز الضغوطات االجتماعية  a< 0.05_ توجد عالقة ايجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 2 ( بي 
 . ز العزل االجتماغي ي مدينة القدس وبي 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ز الضغوطات االجتماعية  a< 0.05وى الداللة ) _ توجد عالقة ايجابية طردية ذات داللة إحصائية عند مست3 ( بي 
ز القلق.  ي مدينة القدس وبي 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  والنفسية لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية a< 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4 ( بي 
ي  ي مدينة القدس تعزى لمتغي  الجنس. لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ي عيادات كوبات حوليم فز
  فز

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية a< 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 5 ( بي 
ي مدينة القدس تعزى لمتغي  العمر. 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية a< 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) _ ال توجد فروق ذ6 ( بي 
ي مدينة القدس لمتغي  المهنة. 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  لوباء كورونا عىل الطاقم الطت 

ز الضغوطات االجتماعية والنفسية a< 0.05_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 7 ( بي 
ي مدينة القدس لمتغي  الحالة االجتماعية. ل

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي فز  وباء كورونا عىل الطاقم الطت 

 ثالثا: التوصيات 

ي مدينة القدس. 1
ي عيادات كوبات حوليم فز

ي فز  _ تأكيد االهتمام بالجانب االجتماغي والنفسي للطاقم الطت 

وس كورونا )كوفيد2 .  ( 19-_ إجراء المزيد من البحوث حول في  ي  المتعلقة بالمجال االجتماغي والنفسي الطت 

الحاالت 3 ي 
فز العمل  ي كيفية مواجهة ضغوط 

ي عيادات كوبات حوليم فز
ي  فز الطت  للطاقم  ي  تدريت  برنامج  _ عمل 

 الطارئة. 

 المراجع والمصادر

 أوال: المراجع العربية 

ي من منظور الممارسة العامة،  2018أحمد، نجوي )  ي االجتماغي بالمجال الطت 
مجلة الخدمة (. تقويم دور األخصائ 

 ، القاهرة. (60(، العدد )2االجتماعية، المجلد )

ة للنرسر والتوزي    ع، عمان: األردن المهارات اإلرشادية. (. 2009أحمد، أبو السعد )   دار المسي 

 ( أمل  القلق  2001األحمد،  وسمة  القلق  حالة  العلىمي (.  والتخصص  الجنس  بمتغي   جامعة  وعالقاتهم  مجلة   ،
 . دمشق. 17)(، المجلد )1دمشق، العدد )

 عمان: جامعة آل البيت.  ،]رسالة ماجستي  [ضغوط العمل وأثرها عل األداء. (. 2006أبرهم، جالل ) 

ق للنرسر والتوزي    ع، عمان، العزلة االجتماعية (.  2003إسماعيل، الحمد )   األردن. . دار الرسر

 ( ، ي
  سيكولوجية العزلة الوجدانية (. 2013إيمان محمد الطائ 

 
 . دار الجنان للنرسر والتوزي    ع: بغداد. دراسات ف

 ( ان  خي  أبو  عل  (.  2017إيمان  ددين  المي  والسكري  الشطان  مرض   لدى  االجتماعية  العزلة  مستوى 
  محافظة الخليل

 
. ، جامعة القدس، فلس]رسالة ماجستي  [. المستشفيات ف ز  طي 

، معمرية )    )االكتئاب، اليأس، القلق الموت(. (.  2009بشي 
  الذكاء الوجدان 

 
المكتبة العرصية    دراسات نفسية ف

 للنرسر والتوزي    ع: مرص. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( وردة   ، ي
. 2017بلحسيتز النفسي ي  البيولوح  التنظي   قوة  ز  بي  الهلع  اضطراب  أسباب  اإلنسانية    (.  العلوم  مجلة 

 الجزائر.  (،31االجتماعية، العدد )

 ( عادل  .  2002البنا،  االجتماغي بالقلق  وعالقتها  الشفهي  االتصال  مخاوف  العربية، (.  بية  الي  مستقبل   مجلة 
 ، مرص. القاهرة (،2(، العدد )17المجلد )

يف، وريان، مداسي )  اتيجيات مواجهة الضغوط المهنية وعالقتها بالرضا    (. 2019توفيق، عمار، نرص الدين، رسر اسي 
ي الطور الثانوي. 

بية البدنية فز ي لدى أساتذة الي 
 الجزائر. (، 2(، العدد )1مجلة علوم األداء، المجلد )المهتز

، عىلي )   . دار المعرفة: دمشق. الطب النفس  االجتماع  (. 2010جبىلي

ز )  ي خفض أعراض القلق من (. برنامج إرشادي  2021حنان، محمد أبو العني 
لتعزيز الصحة النفسية وقياس أثره فز

وس كورونا بمدينة نجران السعودية ، مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات كورونا لدى عينة من ارس مرضز في 
 ، المملكة العربية السعودية. (67االجتماعية، العدد )

 ( النرصاوي  ا2020حيدر  األطباء  لدى  المهنية  الضغوطات  الحكومية(.  المستشفيات  ي 
فز يعملون  مجلة لذي   .

بوية والنفسية، المجلد )  العراق.  (،65(، العدد )17البحوث الي 

، طه )  ز   (. 2009حسي 
 
 . اإلسكندرية: دار الوفاء. 1، طالعالج النفس  المعرف

 ( غنية  . (.  2016حافري،   
المرض  النفس  علم  مقياس    

 
ف البيداغوح    الدعم  ،    مطبوعة  العاىلي التعليم  وزارة 

 ، جامعة سطيف.  ]أطروحة دكتوراه[

 ( سويدان،  المجيد  عبد  دور  2020حمد  لتفعيل  الجماعة  خدمة  لطريقة  ي 
الوقائ  المنظور  من  ح  مقي  برنامج   .)

ي لمواجهة كورونا ي الفريق الطت 
ي االجتماغي فز

. دراسات الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية، العدد األخصائ 

 مرص.  (،2المجلد )(، 52)

، عاطف )  ي
. القلق المستقبل والعالج بالمعب  (. 2001الحسيتز ي  . القاهرة: دار الفكر العرئ 

، بالل )  ي
 . القاهرة: مطبعة اإلشعاع. إدارة األفراد والسلوك، السلوك التنظيم  (. 2002حنفز

، زينب )  ي ي خفض القلق االجتماغي لدى طلبة جام2009خفاح 
بية العملية فز مجلة العلوم عة البرصة:  (. اثر الي 

بوية، المجلد )  البرصة، العراق. ،  4)(، العدد )42الي 

 . عالم الكتب، القاهرة. القلق االجتماع  (. 2001رضوان، سامر ) 

  علم النفس النمو (. 2003زهران، حامد ) 
 
 . عالم الكتب للنرسر والتوزي    ع والطباعة: القاهرة، مرص. دراسات ف

ي . القلق( 2016زيدنر، وماثيوس ) 
ز عبد المنعم(. الكويت: المجلس الوطتز ز سيد عبد هللا والحسي  . )ترجمة معي 

 للثقافة والفنون واآلداب للنرسر والتوزي    ع. 

بية األساسية، (. العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة األوىل اإلعدادية. 2006سكر، حيدر كريم )  مجلة كلية الي 
 ، بغداد. ، الجامعة المستنرصية(48(، العدد )9المجلد )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يل العمور)    محافظة الخليل(.  2021سخاء، جي 
 
، ]رسالة ماجستي  [.  مستويات فوبيا كورونا لدى السيدات ف

 . ز  جامعة الخليل، فلسطي 

وس كورونا المستجد.  2020سعيد، محسن االسمري )  ىلي اثر في 
ز (. مهددات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر الميز

 الرياض.   (،36(، العدد )2المجلة العربية للدراسات األمنية، المجلد )

، الغزاوي )  الكتاب السنوي القلق االجتماع  والشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات جامعة دياىل.  (.  2010سامي
 لة واألمومة، العراق. لمركز أبحاث الطفو 
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ي ) 
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  االجتماع  الطب   ف
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. القلق وإدارة الضغوط النفسية(. 2001عثمان، فاروق )  ي  . القاهرة: دار الفكر العرئ 

ي البيئة(.  2006عبد العال، فتحية ) 
بية، المدرسية.    القلق االجتماغي لدى ضحايا مشاغبة األقران فز مجلة كلية الي 

 مرص.  (،164العدد )

( قندوزي    وضعية كوفيد (.  2021عائشة جربو، وفتحية 
 
ف األطباء  عينة من  لدى  القلق  دراسة   19-مستوى 

 ر. ، جامعة محمد بوضياف، الجزائ ]رسالة ماجستي  [، ميدانية بمستشق  الزهراوي

، ماهر أبو المعاىط )  مدخل الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للتعامل مع المشكالت والظواهر   (. 2000عىلي
 ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. ]رسالة ماجستي  [االجتماعية، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وت: دار الرتب مجاالت اإلرشاد النفس  والعالج النفس  (. 2001العيسوى، عبد الرحمن )   الجامعية. . بي 
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، جامعة األردن، ]رسالة ماجستي  [،  السلوك التنظيم  ف
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الضغط المهب 
 لجزائر. ، جامعة ورقلة، ا]رسالة ماجستي  [

ة )  ز قسم علم النفس تخصص قلق الموت الناتج عن جائحة كورونا لدى ممارس  الصحة.  (.  2021لعماري كيز
 ، جامعة محمد بوضياف. ]رسالة ماجستي  [توجيه وإرشاد،

غ، ليون )  وت. التحليل النفس  للمبهم(. 2008غريني  : بي   . ترجمة: تحرير السماوي، دار المدى للثقافة والنرسر

) فاطمة محم ي زمن كوفيد  2020ود 
فز بوية  الي  وأثاره  االجتماغي  التباعد   .)19،  ( المجلد  بوية،  الي  (، 75المجلة 

 جامعة سوهاج، مرص. 

، محمد السيد )    المجال الطب   (.  2011فهىمي
 
. الطبعة األوىل. اإلسكندرية: دار  ممارسة الخدمة االجتماعية ف

 .  الوفاء للنرسر

 ( حنان  العمومية.  .  2014)قوراري،  الصحة  أطباء  لدى  االنجاز  بدافعية  وعالقته    
المهب  رسالة [الضغط 

، الجزائر. ]ماجستي    ، جامعة محمد خضي 

اث. قوة التكيف مع أصعب الظروف(. 2013كمال، إيهاب )   . القاهرة: دار الحرم للي 

 ( يعقوب  ال2002الكندري،  األرسة  ي 
فز الدم  لمعدالت ضغط  االجتماغي وعالقته  الدعم  العلوم   كويتية. (.  مجلة 

 الكويت. (، 2(، العدد)30االجتماعية، المجلد )

. تطوير التنظيم  أساسيات ومفاهيم حديثة(. 2003اللوزي، موس )   . عمان: دار وائل للنرسر

ي الوقاية من األمراض2020محمد، لونيس ) 
مجلة التمكير  المعدية.    (. أهمية الحجر الصخي والتباعد االجتماغي فز

 ،  الجزائر.  (،2العدد )االجتماع 

ح من منظور  2020محمد يونس )  ز بالمستشفيات وتصور مقي  ي تواجه العاملي 
(. الضغوط االجتماعية والنفسية الت 

ي الخدمة االجتماعية
  الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، المجلد )  . الممارسة العامة فز

 
 (، 1مجلة دراسات ف

 مرص. 

تبة عل جائحة كورونا المستجد لدى عينة من طالب وطالبات المشكالت الن(.  2020محمد كمال، )  فسية المي 
 ، جامعة سوهاج. ]رسالة دكتوراه[، الجامعة بمرص

. 2009معمرية، بشي  )   تونس. (، 23مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد )(. القلق االجتماغي

: مدخل بناء (. 2003ماهر، احمد )  . المهاراتالسلوك التنظيم   . اإلسكندرية: الدار الجامعية للنرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

تبط بمسببات فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي ا
لوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

.  2012النقيب، مؤيد عبد الكريم )  ي
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