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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي أساليب الدراس

ز
ي مناهج متفق عليها ف

ي ومنهج التحليل المكائز
ز
ات العالمية منها منهج شمولية الواقع الجغراف

ي جمع البيانات واإلحصاءات 
ز
ز ف .اعتمد الباحثي  ي

والمنهج اإلقليىمي باإلضافة اىلي المنهج االستدالىلي واالستقرائ 
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ة الت 
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بعضها البعض وهي تبدو كحلقة  دائرية مفرغة والت 
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اتها فز طبيغي وصخي وتواجم البلدان األقل نموا معوقات بتلك البلدان تبدو مؤرسر
ز األقل نموا هو  ك بي 

ي أصبحت بمثابة نقاط ضعف لتلك الدول.نجد القاسم المشي 
ي خصائصها الت 

تمثلت فز
ي 
اتيجيات المرحلية الت  ي واقتصاد الفقاعة واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات واالسي 

الفقر والهدر الديمغرافز
ي البد من إيجاد برامج تخدم من نشأنها معالجة ا

ي األئ 
ي الوقت الراهن والمستقبل تتمثل فز

لوضع القائم فز
األهداف التنموية السابقة بدال عن عمل برامج جديدة غي  محسوبة النتائج تماشيا مع ذلك البد من تطبيق 

ية وا ي النواحي الطبيعية والبرسر
طبيق منهج يضا تالمنهج اإلقليىمي كدراسة للمحتويات تلم البلدان خصوصا فز

التخطيط اإلقليىمي بأبعاده المختلفة منهجا وأسلوبا ونمطا حياتيا وذلك لتغي  خيارات الهجرة لدي المهاجرين 
ية الذي يعرف بنظام الهجرة  ز داخل المراكز الحضز ية مع استبدال أيضا خيارات المقيمي  اتجاه المراكز الحضز

ة نمية المستدامة بكافة إبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئيالعكسية اتجاه الريف وذلك تطبيقا لمنظومة الت
ي تلك البلدان. 

نة المستدامة وذلك لتخطي تلك العقبات اتجاه التنمية فز
 مما ينتج عنم تطبيق مفهوم الحضز
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Abstract  
The study of the concepts and characteristics of the least developed countries, focusing on the 

landlocked countries in Africa, aimed to diagnose the reasons and factors behind the multiplicity of 

those concepts and characteristics of the least developed countries. The study used several agreed 

approaches in the methods of global studies, including the comprehensive geographic reality approach, 

the spatial analysis approach, the regional approach in addition to the inferential approach. In 

collecting the data and statistics required for the study, the researchers relied on well-known sources 

such as geographical methodological books, reports and scientific publications issued by bodies 

related to the least developed countries, and the study concluded that there are several concepts that 

cannot be separated from each other and it looks like a vicious circle that led to Multiple 

characteristics were stigmas related to those countries whose indicators appear in what is economic, 

social, natural and healthy. The least developed countries face obstacles represented in their 

characteristics that have become weaknesses for these countries. We find the common denominator 

between the least developed countries is poverty, demographic waste and the bubble economy. The 

study concluded with a number of recommendations and strategies. The stages that we create to 

address the condition P. Existing at the present time and in the future is represented in the following. It 

is necessary to find programs that serve the previous development goals instead of creating new 

programs that have not calculated results in line with that. The regional approach must be applied as a 

study of the contents for countries, especially in the natural and human aspects, as well as applying the 

regional planning approach in its various dimensions. And a lifestyle and lifestyle in order to change 

immigration options among immigrants towards urban centers while also replacing the options of 

residents within urban centers, which is known as the reverse migration system towards the 

countryside, in application of the sustainable development system in all its social, economic and 

environmental dimensions, which results in the application of the concept of sustainable urbanization 

in order to overcome those obstacles towards development In those countries. 

Keywords: For the least developed countries, Concepts and characteristics, Iandlocked countries, 

Africa. 
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ي الداالشمل ويعالج هذا المنهج العالقات والمشكالت االقتصادية واال 
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 األقل نموا. 
ي تناولت الموضوع، والتقارير والدوريات، والشبكة العنكبوتية )5

 (. internet. الكتب والمراجع والبحوث الت 
:المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة:   

 المحور الثان 
 تعريف البلدان األقل نموا: 

كة  هي عبارة عن مجموعة من الدول ز بجملة من الخصائص المشي  ي تتمي 
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 البلدان األقل نموا )نظرة عامة(: 
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ي أدرجتها منظمة األمم المتحدة رسميا ضمن هذه الفئة من البلدان عىلي ضوء انخفاض

ا المحىلي ناتجه البلدان الت 
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ية ويتم قياسم بمؤرسر  ألصول البرسر
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الرسر
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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(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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
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ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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 2.127.825 1300 شبه جاف طولي 1966 بتسوانا 12

 10.936.181 625 شبه جاف المحتوي 1966 وليسو ت 13

 1.403.362 360 شبه جاف المحتوي 1968 سوازيالند 14

 13.182.908 300 شبه جاف طولي 1980 زمبابوي 15

 11.090.104 1420 المداري الرطب طولي 2011 جنوب السودان 16

 279.318.036 مجموع السكان

 م2015مطرود، المصدر: 
  للدول غتر الساحلية داخل قارة إفريقيا2الخريطة )

 
 ( التوزي    ع الجغراف

 
 م2019المرسال المصدر: 

 المفاهيم والخصائص للدول النامية:تتعدد الخصائص بالبلدان النامية  المحور الرابع: 
 عىلي الدول غي  الساحلية بإفريقيا المحور األول: 

ز كي 
 المفاهيم البلدان األقل نموا بالي 

ز وآخرون،   م(2018نظرة عامة حول اقتصاديات الدول النامية:كما تناولها )حسي 
 التخلف : 

ي  زمان هو انعكاس لحالة او لظاهرة اقت
صادية اجتماعية متدنية ومتأخرة عن مستوي تطورها  وتقدمها وتسود فز

ي تعريف التخلف وتحديد 
ز ولمجتمع او دولة معلومة او تجمع دول محددة ويختلف االقتصاديون فز ومكان معي 

 معناه منهم من يذكر انم: 
ي يكشف تطورها عىلي مدار الزمن -1

 عن ركود او تدهور اقتصادي.  إصالح يوصف بم كثي  من دول العالم الت 
البلد او المجتمع المعتمد أساسا عىلي االنتاج األوىلي ال عىلي االنتاج الصناغي او البلد تكون مواردها غي  مستغلة  -2

ي الحديث  او غي  مستخدمة استخداما كفئا وفقا للفن اإلنتاح 
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ي عرض رأس المال بالنسبة اىلي عن -3
ز
اض االنتاج االخري وخاصة عنض التخلف االقتصادي هو ندرة شديدة ف

العمل مع قياس ذلك عىلي أساس تحديد نصيب الفرد من السكان من ذلك الرأسمال  ومقارنتم باألرقام المماثلة 
ي الدول المتقدمة. 

ز
 ف
ي للفرد.  -4

ي لمتوسط الدخل الحقيف 
 التخلف االقتصادي يعكس انخفاض وتدئز

ز إفراد التخلف االقتصادي يعكس حالة انخفاض مستوي  -5 االنتاج مع عدم عدالة توزي    ع االنتاج القومي بي 
 المجتمع إضافة اىلي ركود النمو االقتصادي. 

 مسميات البلدان النامية: 
  انطلقت منها التسمية وه  عل  

اته ومفاهيمه التر قد أطلق عل  البلدان عدة تسميات منها لكل منها مؤشر
 :  النحو التال 

   بلدان العالم الثالث:  -1
 م(2019تناؤلها )بعيطيش،والتر

ز  ز والسياسيي  ز واالقتصاديي  ز واألكاديميي   شيوعا واستعماال لدي الباحثي 
ة واألكي   تعتي  التسمية األخي 

 البلدان المتأخرة:  -2
ي او االقتصادي او الدول اىلي تسودها 

ي لم تصل اىلي مستوي مرتفع من التقدم والغتز
وعرفت بأنها ) تلك الدول الت 

ز سكانها إال إن المستويات الم تب عىلي ذلك شيوع الفقر بي 
ي بحيث يي  ي التقدم االقتصادي والتكنولوح 

نخفضة فز
هذا التعريف تنقصم الدقة وال يوضح اإلبعاد الحقيقية لمشكلة التخلف إضافة اىلي عدم قبول مصطلح التأخر 

ين.    من طرف الكثي 
 الدول المتخلفة:  -3

لح الدول المتخلفة وهي تسمية غربية تعي  عن األيدلوجية عىلي اثر ذلك استبدل مصطلح التأخر بمصط
ي 
ي تبف 
ي تتناسب مع نهاية االستعمار حيث لجأت الدول االستعمارية اىلي الطرق الملتوية حت 

الرأسمالية الت 
ي ينخفض 

وجودها السياسي عن طريق المساعدات المالية وتضمن تبعية البلدان المستقلة لها ، وهي الدول الت 
ل الفردي عن متوسط دخل الدول المتقدمة،وبالتاىلي فان هذا التعريف يتضمن تواجد بإمكانيات النمو فيها الدخ

ز  اضا أيضا ال يفرق بي 
ي مصطلح التخلف اعي 

ي  تم االستقالل الكامل للموارد المتاحة بما وقد لف 
بهذه البلدان مت 

ي المجتمعات ولذلك استبدل باصطالح الدول النامية 
ز الركود والنمو،وان الركود والنمو فز تفاديا للخلط بي 

ي مستوي المعيشة إما 
استعمال لفظ التخلف يحمل نظرة سطحية للواقع يعتمد عىلي االرتفاع واالنخفاض فز
ز خصائص تلك البلدان.   ظاهرة التخلف ف ي تستوجب تحليال علميا تاريخيا وتبي 

 البلدان النامية:  -4
ي قبوال واسعا إال إن ي

ؤخذ عليم إن النمو ال يقتض عىلي الدول المتخلفة بل هو مصطلح عام رغم إن المصطلح لف 
ز النمو  وهذه وتلك وبالتاىلي فان هذه التسمية  -------يشمل الدول المتقدمة أيضا ، ولكن الفرق واسع بي 

إلصاقها  نالمتفائلة ال تعي  عن الحالة الحقيقية لهذه الدول،األمم المتحدة تعريفا رسميا لدولة نامية عىلي الرغم م
 الدول ال يقتض األمر ف فقط عىلي إن االختالف والتفاوت 159هذا االسم بنحو )

ز ( دولة فهناك تفاوت كثي  بي 
ز البلدان المتقدمة، وإنما عدم ثبات   البلدان النامية ويفوق بدرجة اعىلي عما هو عليم فيما بي 

ز ي معدل النمو بي 
فز

ي البلدان 
ي بلد ما يكون أيضا اعىلي فز

 النامية مقارنة بالبلدان المتقدمة.   النمو فز
 الدول األقل تقدما:  -5

( وتسىمي أحيانا LDCsباإلضافة اىلي مصطلح الدول النامية ثمة نوع آخر من الدول يطلق عليم )الدول األقل نماء()
ي العالم بالتنمية والدخل القومي وعدد هذ

ات األكي  انخفاضا فز الدول  هبالعالم الرابع تمتلك هذه الدول المؤرسر
( دولة وفقا لمنظمة األمم المتحدة ومن أشهرها افغاستان اليمن الصومال ماىلي بنغالديش وهي تسمية تقابل 49)
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز إن واقع الحال ان الكثي  من  ي حي 
ز
ي طياتها نسبية التقدم ف

ز
 تطورا وهي تحمل ف

الدول المتطورة بالدول األكي 
 الدول تعيش حالة جمود او تقهقر. 

 
 
 ة: الدول الفقتر  -6

ه عىلي الجوانب االقتصادية المادية إال انم 
ز ز بالحياد وتركي  ي مقابل الدول الغنية ، ورغم إن هذا المصطلح يتمي 

ز
ف

ة غنية بالموارد الطبيعية كالدول النفطية مثال وهذا ما دفع البعض إن  منتقد بسبب انم توجد بلدان نامية كثي 
ة حيث إن مستويات معيشتها منخفضة جدا وينطبق هذا  يطلقوا مصطلح الدول المتخلفة عىلي الدول الفقي 

 الوصف هو األخر عىلي البلدان النامية. 
 دول الجنوب:  -7

ي مؤتمر باريس للطاقة عام 
ز
ي للدول وقد ظهر ف

ز
ي مقابل دول الشمال وهذه التسمية تستند اىلي التصنيف الجغراف

ز
ف

 م. 1975
 دول المحيط:  -8
ي مقابل دول المركز الدول المتقدمة  
ويشي  المصطلح باألساس اىلي ان التخلف يرجع اىلي عالقات التبادل غي  فز

ي تكرس تبعية المحيط للمركز دائما. 
ز المركز والمحيط والت  ي تتم بي 

 العادل الت 
 دول العالم الثالث:  -9

ي المر 
بة تيغلب عىلي هذا المصطلح الطابع السياسي ويرتكز اىلي تقسيم العالم اىلي الدول الرأسمالية المتقدمة فز

ي المرتبة 
ي فز
ي المرتبة الثانية،ثم يأئ 

ي فز
ي انهيار االتحاد السوفيت 

ي كانت سائدة حت 
اكية الت  األوىلي وتليها الدول االشي 

 الثالثة بقية دول العالم موزعة عىلي القارات الثالث أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 
ي أطلقت عىلي هذه البلدان فان أي فيها تحكمم عوامل سياسية 

ورغم تعدد المفاهيم والمصطلحات الت 
ي الحقيقة فرق جوهري عدي  كل منهما عىلي اإلطالق بالتاىلي فان استخدام أيا منها 

واجتماعية مختلفة والتوجد فز
 مقبول طالما إن هناك اتفاق عىلي المضمون  

ي وانطالقا مما سبق يتضح لنا ه
ي حالة تخلف ولم تستطيع حت 

ي ماتزال تعيش فز
ة للدول الت  نالك تسميات كثي 

ز بشؤون التخلف  أالن تحقيق المستوي الالئق من الرفاهية لشعوب  ها لهذا لم يستطيع علماء االقتصاد المتهمتي 
 والتنمية الوصول اىلي تسمية موحدة لهذه الدول
  الدول األقل نموا: 

 
 نصيب الفرد من الدخل ف

: أول   
 : نصيب الفرد من الدخل الوطت 

ة ثالث سنوات حيث تم االتفاق عىلي 
ي لفي 
يحسب عىلي أساس التقدير المتوسط لنصيب الفرد من الدخل الوطتز

ي للخروج من مركز اقل 1190( دوالر كعتبة لإلضافات المحتملة اىلي القائمة ومبلغ )992)
( دوالر كحد ادئز

: البلدان نموا.وهذا اإلجراءات تمر بعدة   مراحل وهي عىلي النحو التاىلي
ية :   ثانيا : األصول البشر

ية ،وهو مؤرسر مركب يرتبط بنوعية الحياة ويتضمن المجاالت األساسية التالية:   ويشي  اىلي ضعف الموارد البرسر
 التغذية ويعي  عنها من خالل النسبة المئوية للسكان الذين يعانون نقص التغذية.  -1
 من خالل معدالت وفيات األطفال.  المستوي الصخي ويعي  عنم -2
ي الدارس ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدي  -3

المستوي التعليىمي وتقاس عن طريق المعدل اإلجماىلي للقيد فز
 . ز  البالغي 
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ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 

 ثالثا: الضعف القتصادي: 
ات األ  ية ساسيشي  اىلي انخفاض التنوع االقتصادي وضعف األداء ويشمل مؤرسر الضعف االقتصادي المؤرسر

 التالية: 
ي تقاس من خالل عدم استقرار االنتاج الزراغي ونسبة السكان ضحايا الكوارث  -1

الصدمات الطبيعية الت 
 الطبيعية. 

 الصدمات المتصلة بالتجارة المعي  عنها بمؤرسر عدم استقرار الصادرات من السلع والخدمات.  -2
ئد األسماك من الناتج المحىلي اإلجماىلي ومؤرسر التعرض االقتصادي للصدمات من خالل حصة الزراعة ومصا -3

 تركز الصادرات السلعية
ي المناطق المنخفضة .  -4

 التعرض المادي للصدمات الذي يشي  اىلي نسبة السكان الذين يعيشون فز
 م(. 2014صغر الحجم الذي يشي  اىلي عدد السكان )عثمان،  -5

 مفهوم الدول النامية: 
 ، ي ذكرها) عىلي

ي بداية ثلث العالم الن كل المقاييس المستعملة اليمكن  م( وهي إن2018الت 
ي فز
هذا المفهوم يعتز
 إن تودي اىلي تطابق العالم الثالث مع ثلث العالم

ي جعل مفهوم العالم الثالث متطابقا مع القارات الثالث أمريكا الالتينية أسيا إفريقيا ولذا 
كذلك هنالك صعوبة فز

ي علينا إن تستعمل محددات أخري 
: ينبغز ي

 )متفاوتة األهمية( لإلحاطة لهذا المفهوم وهي كاألئ 
1-  :  

 
 التحديد الجغراف

،ولكن غي  محدد فهو قبل المرحلة االستعمارية كل ما ليس أوربا ولكن خالل هذه  ز ي معي 
ويقصد بم انتشار جغرافز

ة وكندا يات المتحدالمرحلة انفصلت مجموعة من االقاليم من العالم الثالث وأصبحت تنتىمي اىلي أوربا مثل )الوال 
ي إفريقيا وأمريكا الجنوبية 

ي الواقعة فز
اليا( إما بعد زوال االستعمار فقد أصبح هذا المجال يشمل األراضز واسي 

ز العالم  ي الذي يربط بي 
واسيا حيث تشكل الشعوب غي  األوربية ويمكن إن نشي  هنا أيضا اىلي التحديد المناحز

ي والمداري ال
. الثالث والمناخ االستوائ  ي

ي معظم المساحات من هذا المجال الجغرافز
 غالب فز

ي:  -2  التحديد البشر
ي التنوع القومي ، العالم الثالث هو كل مكان ال يشكل فيم الشعوب 

ي هذه الزاوية فز
يجد العالم الثالث هويتم فز
 األوربية أغلبية السكان. 

 :  
 التحديد التاريخ 

اطوريات األوىلي قد  –الصينية  –لسومرية ا –يالحظ هنا إن مركز الحضارات القديمة )المضية  الهندية( واإلمي 
ي مجاالت جغرافية ينتىمي اليوم اىلي العالم الثالث. 

 شكلت فز
 :  التحديد السياس 

ي مواجهة 
،فالعالم الثالث فز ي التاري    خ الفرنسي

ز الطبقة الثالثة فز ز العالم الثالث وبي  هو التحديد الذي يطبق بي 
ي النبالء والكهنوت. الدول المتقدمة بنفس الدور 

اجوزية تجاه طبقت   الذي قامت بم الي 
 التحديد القتصادي: 

ي طريق النمو أم دول نامية. 
ي الدقة دول العالم الثالث هي دول متخلفة أم سائرة فز

 تتعلق األمر هنا بتحديد بتوحز
 العالم المتقدم والعالم المتخلف: 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يشكل العالم المتقدم رب  ع مساحة العالم وهو يضم أو 
ز
ي أسيا ونيوزيلندا الجديدة ف

ز
 ربا وأمريكا الشمالية واليابان ف

 اوقيانوسيا. 
ويمثل العالم المتخلف ثالث أرباع مساحة العالم وينتىمي إليم إفريقيا أسيا بدون اليابان أمريكا الوسطي والجنوبية 

سكان العالم ويسيطر من  %8م( إن العالم المتقدم عدد سكانم ال يزيد عن 2004اوقيانوسيا.كما أضاف)عمار،
من سكان األرض ال تزيد %82من الناتج اإلجماىلي للعالم إما عالم األمم المتخلفة الذي يشكل مانسبتم %80عىلي 

ي 3من التجارة الدولية والخريطة) %20حصتم عن 
( توضح العالم المتقدم والعالم المتخلف)الديوان الوطتز

 م(. 2006للتعليم والتكوين عن بعد ،
 دم والتخلف: مفهوم التق

ي المنظور الحضاري واالقتصادي اىلي الوضعيات و
ز
 ----يشي  مفهوم التقدم والتخلف كظاهرة اجتماعية ف

ة فبقدر ما تعكس الصورة األوىلي حالة النمو   المجتمعات المتقدمة الغنية والمتخلفة الفقي 
ز والمتناقضة أحيانا بي 

ز قطاعاتم اإلنتا جية وسلوكياتم الحضارية من الوفرة والكفاية اىلي حد إغراق االقتصادي المتوازن والمتكامل بي 
ي حالة المجتمعات المتخلفة الموصوفة 

السوق الدولية بفائض االنتاج من البضائع بينما نجد الصورة عكسية فز
بالعجز والركود االقتصادي واالكتفاء باالقتصاد التقليدي االستهالكي غي  المتوازن وهو ما يجعلم تحت طائلة 

اتيجية ال ي المواد المصنعة مقابل تصدير الخامات اإلسي 
تبعية المطلقة والمستديمة للسوق الخارجية وخاصة فز

ي للتعليم والتكوين عن بعد ،
ي ال تعطي أحيانا عائداتها نصف احتياجاتها الداخلية )الديوان الوطتز

 م(2006الت 
 (العالم المتقدم والعالم المتخلف3خريطة) 

 
ي للتعليم والتكوين عن بعد ، المصدر: 

 م 2006الديوان الوطتز
ي للتعليم والتكوين عن بعد ،

 م(2006معايي  التصنيف:كما تناولها  )الديوان الوطتز
اء المؤسسات والمنظمات االقتصادية األممية الدولية كالبنك العالىمي لإلنشاء  وضع خي 

( ومنظمة  OMC)(ومنظمة التجارة الدولية)OCDE(ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )BIRDوالتعمي 
( مجموعة من معايي  ومعايي  االنتماء عالىمي التقدم والتخلف وهي معايي  اقتصادية FAOالتغذية والزراعة الفاو)
 واجتماعية وثقافية. 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة ومن أبرزها:    ه  أكتر المقاييس المعتر
 حجم المبادلت التجارية:  -1

ة االنتاج الصناغي والزراغي ، وفيم يجمع 
ز الصادرات والواردات وهو تكشف ضخامة رؤوس األموال وكي  بي 

ز المتقدم والمتخلف.  ز العالمي   تظهر الفوارق الشاسعة بي 
  الخام:  -2

 حجم الدخل الوطت 
ي بلد ما خالل سنة معينة وبعد أكي  المقاييس 

ز
فاعم دقة، فارتوهو مجموع السلع المنتجة والخدمات المقدمة ف

، انتعاش القطاع السياحي والنقل والمواصالت ويسيطر العالم المتقدم عىلي نسبة  ي ضخامة االنتاج الصناغي
يعتز
 من إجماىلي الدخل العالىمي الخام. 90%
 كمية استهالك الموارد األولية:    -3

ة خمة لتطوره الصناغي وكي  يستهلك العالم المتقدم الموارد األولية المعدنية والطاقة )المحروقات( بصورة ض
ز نصيب العالم المتخلف محدود لضعف صناعتم.  ي حي 

ز
 وسائل نقلم ف

 ثانيا: المعايتر الجتماعية: 
ية:  -1  تقرير التنمية البشر

( ي
ف عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ( وقدمت معايي  التالية نسب UNDPهو نتاج دراسة علمية واسعة ارسر

 معدل الدخل الفردي السنوي.  –متوسط العمر –التعليم 
 متوسط العمر ومعدل الحياة :  -1

ي  مع تحقيق االكتفاء 
ي العالم المتقدم لتوفي  الرعاية الصحية الكاملة  باإلضافة اىلي االستقرار األمتز

المرتفع جدا فز
ز  اوح مابي 

ي وارتفاع المستوي التعليىمي الذي يي 
 دمة. للدول المتق %81.2للدول المتلفة و  %39.3الذائ 
 توفتر الرعاية الصحية:  -2

ي واآلرسة والمستشفيات واألدوية.   للسكان خاصة لطاقم الطت 
3-  : ( الذي تتصف بم دول  نسبة النمو الطبيع  ي

ا فارتفاعم يسىمي )باالنفجار السكائز ي تعد مقاسيا معي 
للسكان الت 

 العالم المتخلف. 
 الدخل الفردي السنوي:  -4

 ل قسمة الدخل المحىلي عىلي عدد السكان. الذي يرتبط بالرفاهية، وهو حاص
 ثالثا: المعايتر الثقافية: 

نت:  -1  عدد مستخدم  شبكة النتر
ي التكنولوجيا الحديثة. 

ائية والتحكم الرسي    ع فز ي وقوة القدرة الرسر
ز ارتفاع المستوي الثقافز  الذي يي 

 الواقع التنموي الراهن لدول العالم الثالث: 
ز الواقع التنموي الراهن  ز وآخرون، يتمي  ات 2018لدول العالم الثالث كما تناولها )حسي  م( بالتأخر وضعف المؤرسر

االقتصادية الكلية فالعديد من هذه الدول والدول اإلفريقية عىلي الخصوص نصيبها من التجارة الدولية ضعيف 
ي بأقل من ( مليون 300( من االستثمارات العالمية ، ويعيش أكي  من )%1(  تقريبا و)%2جدا ال يتعدي )

إفريف 
ز كل شعوب العالم فان اكي  نسبة من الفقراء) ي اليوم، وبي 

ي إفريقيا. %48دوالر واحد فز
 ( تعيش فز

وتعرف معظم هذه الدول تدهورا اقتصاديا وعدم استقرار ينعكس سلبا عىلي التنمية ، حيث تتضاعف المديونية 
ي تتبنها 

ي ظل غياب وانقطاع المساعدات  الخارجية بشكل جعل من الصعب تحقيق جهود اإلصالح الت 
وهذا فز

ي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
ام الدول األعضاء فز ز ( بتخصيص OCDEالدولية الفعلية حيث انم ورغم الي 

( %0.25( من ناتجها المحىلي الخام للمساعدات العمومية للتنمية إال إن المدفوعات لم تشكل  إال سوي )0.7%)
ز المبل م والمبلغ المدفوع فعال ب     وقدر الفارق بي  ز  ( مليار دوالر. 100غ الملي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات الكلية  ببعض الدول النامية كما يشي  إليم إحصائيات صندوق النقد الدوىلي ارتفاع 
ورغم تحسن بعض المؤرسر

ي فرضها 
معدالت النمو بهذه البلدان اىلي مستويات لم تعرفها من قبل ، وذلك بفضل اإلصالحات الهيكلية الت 

ة وإذا   عليها  ي آثار اجتماعية وخيمة وخطي 
ز
صندوق النقد الدوىلي ال ان  هذه التحسينات كانت مكلفة وانعكست ف

ي البلدان النامية هو )
 
( %7كان معدل النمو الالزم لكن تتدارك دول البلدان النامية إفريقيا مستوي كالحياة لباف

ي بعيدة جدا عن تحقيق هذا الهدف. 
 فان هذا البلدان تبف 

ه    ( إن معظم مشاكل البلدان النامية ليست ناشئة من الجهل بالسياسات 1415يا مع ذلك أضاف )احمد،وتماش
ي البلدان 

ز
تبة عىلي اإلهمال هذه السياسات باإلضافة فان كبار السن ف

االقتصادية المالئمة لها بقدر ماهي مي 
ي عجلة من أمرهم عند وضع السياسات االقتصادي

ز
ها او تعديلهالنامية عادة ما يكون ف ا ة عىلي األوراق او عند تغيي 

ي 
ز
ه او تعديلم )عىلي عكس الحال ف ي سواء فيما يقدمون عليم او فيما يقومون بتغي 

ز
مهم ال يتمهلون غالبا بشكل كاف

ي 
ي اتجاه سياسات التنمية الصناعية وحت 

ز
ي الستينيات بشكل جارف ف

ز
التنفيذ( هكذا سارت معظم البلدان النامية ف

ي انها وضعت أر  اض من العالم الخارح 
قاما فوق طاقاتها التمويلية لمعدالت االستثمار المطلوبة فاضطرت لالقي 

ي الثمانينات تريد التوقف عند هذا االتجاه إلعطاء المزيد من االهتمام للقطاعات غي  الصناعية وعىلي 
فإنها فز

 رأسها القطاع الزراغي الذي قيل انم أهمل بغي  حق
: الخصا ي

 عىلي الدول غي  الساحلية بإفريقياالمحور الثائز
ز كي 
 ئص البلدان األقل نموا بالي 

 :  
  األنر

 
اته ف   تبدو مؤشر

 أول:الخصائص القتصادية:والتر
 سوء التخطيط ضالة الدور التنموي  -1
 االفتقار اىلي عناض الموارد الطبيعية  -2
ي الزراعةانخفاض معدالت االنتاج واإلنتاجية وذلك العتمادها كليا عىلي نظم ا -3

 القتصاد التقليدي المتمثل فز
 .  والرغي
ي  -4 ي حصيلة النقد األجنت 

 عظم المديونيات الخارجية مع االنخفاض المستمر فز
ي للتنمية دون االنتباه اىلي مناطق  -5

كز الحضز التفاوتات التنموية داخل البلد الواحد مما يظهر بما يسىمي الي 
 أخري

اض ومأزق الستدانة:   القتر
ي تناولها )العزاوي،

اض ومأزق االستدانة الت  ز 2016االقي  ي صعوبة إيجاد توازن مابي 
م( تمثل مأزق األقطار النامية فز

ورية بتمويل االستهالك واإلنتاج   ي تمويل الواردات الضز
ز االستمرار فز خدمة هذه الديون )اإلقساط + الفوائد( وبي 

حيث إن الديون بشكل رسي    ع تفوق معدالت النمو لتجاوز او  واالستثمار وهذه تقدر فوق مقدرة الدول النامية
تراكم رأس المال وتزداد نسبة الديون اىلي الناتج القومي اإلجماىلي وينتج عن ذلك تباطؤ النمو الداخىلي تحت تأثي  

 العوامل الخارجية. 
 اقتصاد الفقاعة: 

ي ترفع فها األسعار وتأخ هو مسار اقتصادي يندفع فيم الجميع بشدة اىلي مسار المضاربات العنيفة
ذ صفة الت 

ي نهاية المطاف مما 
ي تصاعد مستمر من اجل الرب  ح ألسعري مما تحقق خسائر فز

ة من الزمن وهو فز الدوام لفي 
يودي اىلي انهيار األنظمة الحاكمة لحركة األسواق وفقدان الثقة وانعدام الرؤية االستثمارية المصاحبة للخسائر 

ي الذي يعد اقتصاد الضخمة عن انفجار الفقاعة
، واقتصاد الفقاعة هو اقتصاد عكس االقتصاد الهيكىلي الحقيف 

ي عليها البنية الفوقية وهو اقتصاد يعتمد عىلي االنتاج السلغي والخدمي 
ي تم إنشاؤها والت 

كات الفعلية الت  الرسر
ي المعامالت فيم حقيقية وفعالة ومؤ 

ادرة عىلي ثرة وقوالفكري الذي يمكن إضافتم اىلي السوق وبالتاىلي تأئ 
ي 
ي إن اخطر مافز

ي السوق وليس المضاربات السعرية المدمرة لكل سر
ات ومستجدات التعامل فز استيعاب متغي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هدر القيم وهدر القيمة وتفكيك النظام 
ز
اقتصاد الفقاعة ما يمارسها اقتصادها ضد أي نظام فهو يمارس دورة ف

 ي،ب،ت(. وإعطاب آليات هو ما يودي اىلي إشاعة اليأس..)الخضي  
ي،ب،ت(.   خصائص اقتصاد الفقاعة: كما تناؤلها )الخضي 

 
 هشاشة النظام االقتصادي وحرية اإلفراد الكاملة فيم.  -1
2-  . ي

ام أي سر ي وعدم احي 
 استهتار اإلفراد بكل سر

ي من جانب الدولة.  -3
اف الدولة حقيف   عدم إرسر

 عدم وجود معايي  ومقاييس حقيقية للنشاط  -4
ي كاملة و  -5

ي االستثمار وتحول االستثمار اىلي مضاربة عنيفة. فوضز
ز
 انعدام للضوابط األخالقية ف

ي والمبالغات الدعائية.  -6
 استخدام محفزات الضخ والنفخ الدعائ 

 استخدام الكذب والخداع والزيف والمكر والدهاء لصنع الفقاعة ثم التنصل منها والهروب من مسئولياتها .  -7
ي ت8

 وجيهاتم. .اقتصاد متخلف تماما فز
 . اقتصاد زائف ال يعطي قيمة مضافة حقيقية بل هو قائم عىلي رفع األسعار 9
 . اقتصاد خياىلي وهىمي 10
 . اقتصاد ال يعتمد عىلي عوامل االنتاج 11
 . اقتصاد قائم عىلي الخداع النقدي لالنفالت السعر لألصول المضارب عليها12
 .اقتصاد قائم عىلي الرسعة. 13
 االقتصاديةضعف النظم  -14
 ضعف البنيات األساسية15
 الفساد اإلداري -16

 :  
  األنر

 
اتها ف   تبدو مؤشر

 ثانيا: الخصائص الجتماعية: والتر
وة والدخول الشخصية للسكان -1  سؤ توزي    ع الي 
 ضعف الفرص التعليمية من حيث )الكفاية والكفاءة( -2
 الهجرة+اللجوء(ارتفاع نسب الكثافات السكانية بواسطة )المواليد+  -3
ي )وهي عاطلة الفئات المتعلمة( -4

 انتشار أنواع البطالة المختلفة وخاصة وهي ذات سمة البؤس الحضز
سيطرة النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية عىلي مفاصل أجهزة الدولة مما يودي اىلي انتشار  -5

 المحصاصات الحزبية والعشائرية والقيادات المحلية. 
ي جميع مفاصلم ضمن أصناف الهدر ا -6

ي تصيب مجتمع ما فز
ي يقصد بها الخسارة والضياع الت 

ي والت 
لديمغرافز

ي والصخي الذي يكون بصور متعددة تضافرت جميعها لتولد الهدر 
متعددة كالهدر التعليىمي واالجتماغي والتعسفز

ي مثل الرسوب والجريمة والعنف والمرض واإلعاقة و إذا تهدر الطاقات 
وات وتفقد التنالديمغرافز مية وتضيع الي 

 ،  م(2020والمستقبل مما يوثر سلبا عىلي المجتمع )الصحاىلي
 هجرة األدمغة

وح الداخىلي 
ز  الهجرة واليز

اعات المسلحة ز  الضاعات واليز
 المخصاصات العشائرية والحزبية
 الجرائم والمنظمات اإلرهابية

اف الموارد ز  أستيز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 

  تبدو 
:  ثالثا: الخصائص الطبيعية: والتر  

ر
  األن

 
اتها ف  مؤشر

ي النطاقات الصحراوية وشبم الصحراوية  -1
ز
 وقوع البلدان النامية ف

ي إفريقيا مثال(  -2
ز
ي ف
 معاناة تلك بلدان النامية من تكرار نوبات الجفاف)مناطق الساحل السودائز

ق أسيا(.  -3  معاناة البلدان النامية من الفيضانات والسيول )مناطق جنوب رسر
: رابعا:الخصائص   

ر
  األن

 
اتها ف   تبدو مؤشر

 السياسية: والتر
ز )حكم عسكري وديمقراطية مشوهة ( -1  عدم االستقرار السياسي مابي 
اعات المسلحة  -2 ز  الحروب األهلية واليز

ات المناخية  التغيي 
 التلوث

ي 
 التدهور البيت 

        :  
  األنر

 
اتها ف   تبدو مؤشر

 رابعا: الخصائص الصحية: والتر
 والوافدة األمراض المتوطنة

 ضعف الرعاية األولية
 ضعف الخدمات الصحية          
 نقص المعينات العالجية          

 المحور الخامس:الخاتمة  والنتائج والتوصيات
 الخاتمة : 

 تتعدد المفاهيم والخصائص للبلدان األقل نموا حسب المعايي  والتقسيمات الدولية. 
 أول: التعليق عل  المفاهيم: 

:  إن جميع  المفاهيم ذات الصلة بالدول األقل نموا تتصف بالتال 
ة(.  -1  بعضها يتسم بالبعد والنظرة التشاؤمية مثل الدول )المتأخرة ،المتخلفة ، الفقي 
 بعضها يتسم بالبعد والنظرة التفاؤلية  مثل الدول) األقل نموا، النامية( -2
ي مثل الدول)الشمال،الجن -3

 وب، المحيط(بعضها يتسم بالبعد الجغرافز
 بعضها ينظر إليم بنظرة استعمارية مثل الدول)المحيط( -4
5-  ) ي

ي، التاريخز ، البرسر  كما توجد مفاهيم أخري غي  دقيقة المدلول مثل الدول)االقتصادي، السياسي
 ثانيا: التعليق عل  الخصائص: 

بعضها البعض دائرية متصلة يهذا الخصائص بمثابة نتائج متحصلة  تعيشها تلك البلدان األقل وهي تبدو كحلقة 
ي لكل منها تفاصيلها الفرعية: 

ي األئ 
اتها فز  تبدو مؤرسر

 الخصائص االقتصادية  -1
 الخصائص االجتماعية -2
 الخصائص الطبيعية -3
 (يدعم خصائص الدول النامية1الخصائص الصحية الشكل ) -4
 



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
     – 15                                                             (   -  111 92) ص:  لثامنالبحث ا –األول العدد  – الثامنالمجلد 

 
  م 2021 – كانون الثان

 

108 
 عل  الدول غتر الساحلية بإفريقيا المفاهيم والخصائص للبلدان األقل نموا                                                               خوجل       

كتر 
 بالتر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 
 
 

 ( خصائص الدول النامية1الشكل )

 

 )بخاري ،د،ت( المصدر: 
 النتائج 
1-  . ي وسياسي

ي وتاريخز
 تعددت المفاهيم من محددات عديدة منها ماهو اقتصادي وجغرافز

ي أصبحت بمثابة نقاط ضعف لتلك الدول.  -2
ي خصائصها الت 

 تواجم البلدان األقل نموا معوقات تمثلت فز
ي واقتصاد الفقاعة.  -3

ز األقل نموا هو الفقر والهدر الديمغرافز ك بي 
 نجد القاسم المشي 

ي العالم األقل نموا يتم عىلي أسس اقتصادية او سياسية أواخري كتخلف مثال.  -4
 تقسيم الدول فز

 التوصيات 
 كيف يمكن تجاوز هذه العقبات: 

1-  ( ي أن تقوم عليم التنمية المتكاملة هو أن ترتكز خطط التنمية الريفية عىلي المدي البعيد عىلي
أول أساس ينبغز

ي التخطيط 
( فز ي كل نطاق من المنهج اإلقليىمي

تبحث تطور مناطق اإلنتاج حسب الموارد الطبيعية المتاحة فز
ة النسبية لكل  ز ية المحلية وحسب المي  ات البرسر ها حسب النوع المكتسب من الخي  النطاقات من مناخ وتربة وغي 

ة نسبية موجودة أو منظورة مبنية عىلي توفر ال
ز وارد منطاق ، وعىلي المخطط والمنفذ أن يعتمد عىلي وجود مي 

الطبيعية وعىلي اعتبارات اقتصادية واجتماعية وجغرافية ) اإلنتاج حسب المناطق االيكولوجية( وأيضا أن تعمل 
ز النطاقات الجغرافية المختلفة . وليس  هذه التنمية اإلقليمية عىلي تحقيق هدف التكامل واالعتماد المتبادل بي 

ي كل
ي فز
 أو غي  ذي جدوي  عىلي أساس أن تقوم كل منطقة باالكتفاء الذائ 

ً
 ما يعد أمر مستحيال

ً
سر  ألن هذا غالبا

 اقتصادي. 
ز الصارمة-2  تطبيق التخطيط اإلقليىمي منهجا وأسلوبا ونمطا حياتيا عي  القواني 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نة المستدامة:  -3  الحض 
ي نحو 

ز ومساندة الفقراء بالمعتز ز الجنسي  ي تشجع عىلي إتباع مدخل متكامل يراغي الفوارق بي 
)هي العملية الت 

الركائز االجتماعية واالقتصادية والبيئية لالستدامة ،وهي تقوم عىلي التخطيط وعمليات صنع القرار التشاركية 
 : نة المستدامة ما يىلي

 واإلدارة الشاملة( وتشمل مبادئ الحضز
ي والبنية التحية والخدمات والنقل واإلسكان المالئمة -1

 إتاحة األراضز
 يئية وانبعاث الكربونبيئة بنائية تراغي السالمة الب -2
 تنمية شاملة اجتماعيا ،ومراعية للنوع االجتماغي وصحية وآمنة -3
ي التخطيط وصنع القرار  -4

ز
 المشاركة ف

 اقتصاديات محلية حيوية قادرة عىلي المنافسة ،وتعزز العمل الالئق وسبل كسب العيش -5
ي المدينة .  -6

ز
ي الحقوق ف

ز
ز والمساواة ف  ضمان عدم التمي 

ز  -7  المدن والمجتمعات من التخطيط واإلدارة الفعالة لالزمات والتغي  من اجل بناء قدرات تمكي 
 م(2012المجابهة.)دليل القيادات الحكومات المحلية،

ح تحقيق المستدامة:   مقتر
نجد إن  نشأة المشاري    ع وإداراتم من حيث دراسة الجدوى لديها تهتم باإلنسان حيث تجعلم محور التنمية 

ي من شأنها أن المستدامة 
ء يذكر فيما يتعلق بالتنمية الريفية الت  ي

ي توضح أن تلك المشاري    ع  لم تسهم بسر
والت 

ورية لقيام التنمية المستدامة  ترفع اإلنتاج الزراغي وبالتاىلي زيادة العائدات االقتصادية ومن ثم إدخال اللوازم الضز
ز مست  إىل تحسي 

ً
ء الذي يؤدي حتما ي

ها السر ي تحتية وغي 
( 2وى المعيشة وقلة مشاكل اإلنتاج والشكل )من بتز

ي تعد المصدر للهجرة غي  
ي دفع عملية التنمية المستدامة  بالمناطق الريفية والت 

أيضا من شانم إن يساهم فز
ي بدورها تنعكس ايجابيا عىلي السكان المناطق الريفية تحقيق التوازن اإلقليىمي 

ية الت  المنظمة اتجاه المراكز الحضز
ي الفرص و تحقيق وتقليل الف

ي عىلي أساس التكافؤ فز
ز الواليات والمركز الحضز وارق االقتصادية واالجتماعية بي 

ز .  ز المواطني   مبدا العدالة االجتماعية  بي 
 ( آليات و أولويات تحقيق التنمية المستدامة2الشكل )

 

 جهاز شئون البيئة ،مض،) دت( المصدر: 
 التوصيات: 

: بناًء عل  النتائج  توص    
 الدراسة بالنر
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ي السودان من خالل زيادة حجم االستثمارات وإقامة المشاري    ع االقتصادية وإيجاد -1
ز
محاربة الفقر والعطالة  ف

ز مستويات دخول اإلفراد  فرص عمل جديدة وتحسي 
ية اىلي المناطق -2

ي السودان البد من الهجرة العكسية التلقائية من المناطق الحضز
ز
ألحداث تنمية حقيقية ف

ي دواخلها المالمح التالية )التخطيطية   
ز
ي عمل سيناريوهات مستقبلية  تحمل ف

ز
الريفية  التفكي  بصورة جادة ف

يعا وتطبيقا(.   المعيارية   التنفيذية   القانونية ترسر
 تتم المعالجات بصورة تخطيطية شاملة  وليس جزئية وذلك لعدم جدوي الخطة الجزئية المنفذة. إن  -3
وح  -4 ز اعات والنواتج المتعلقة منها وب  ها مثل اليز ز ايدة مثل الجفاف والتصحر واليز ز االهتمام بإشكاليات البيئة المي 

 والهجرة وإيجاد الحلول االيجابية لها. 
 ثنية بدال من نظام المحليات وذلك للمراقبة الذاتية والمتابعة تطبيق نظام الفيدرالية اإل  -5
ي المحليات الطرفية .   -6

ز
 التدريب والوغي التخطيطي التنموي خاصة ف

 البد من إيجاد برامج تخدم األهداف التنموية السابقة بدال عن عمل برامج جديدة غي  محسوبة  -7
 ألوضاع االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية والبيئية والثقافية. مراجعة الرؤى واألساليب التنموية لمعالجة ا -8

 المراجع: 
ي اطر 1415احمد، عبد الرحمن يرسي،)

ي البلدان النامية تنميتها ومشاكل تمويلها فز
ة فز ه    ( : الصناعات الصغي 

ث الزائرين بحو نظم وضعية وإسالمية ، البنك اإلسالمي للتنمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، سلسلة 
 ( ،جدة،السعودية. 1رقم )

 . ي
 بخار،علبة عبد الحميد، )د،ت(: خصائص الدول األقل نموا ، التنمية والتخطيط االقتصادي، الجز الثائز

ي ظل العولمة ، جامعة الجزائر )2019بعيطيش ، يوسف)
( ، مجلة 3م(: تحديات ورهانات الدول النامية فز

 ( ،الجرائر. 701    674( ص ص )1( العدد)10جلد )العلوم القانونية والسياسية ، الم
ي مض .الجهود 

االحتياجات، رئاسة مجلس الوزراء ،وزارة  –جهاز شئون البيئة ،مض،) دت(: التنمية المستدامة فز
 الدولة لشؤون البيئة ،القاهرة ، مض. 

ز وآخرون،) ي الدول النامية ، مجلة ن2018حسي 
ما لالقتصاد والتجارة ، عدد م(: إشكالية االنطالق االقتصادي فز

 (86 -75( ص ص )1خاص، المجلد رقم)
ي،محسن احمد)ب،ت(:اقتصاد الفقاعة وفقاعة االقتصاد رؤية فعالة لما حدث وتحذير أكي  فاعلية مما -الخضي 

اك للطباعة والنرسر والتوزي    ع.  ز  سيحدث،منتديات مجلة االبتسامة ، ابي 
ي م:كي2012دليل قيادات الحكومات المحلية ،

 قدرة عىلي مجابهة الكوارث، مساهمة فز
ف نجعل المدن أكي 

ي تستعد، جنيف ،األمم المتحدة. 2015-2010الحملة العالمة 
 م،مديتز

ي للتعليم والتكوين عن بعد )د، ت( الجزائر
 الديوان الوطتز

ي العالم
ي للدول النامية فز

-https// mugtama.com/ translations/item/79415 الرابط:التوزي    ع الجغرافز
2018-11-28-16-23-00.htmh 

، سمي  محمد، ) ، دار جامعة الخرطوم للنرسر ، 2005الرديسي ي
اتيجيات تقييم وتحليل البحث الميدائز م(: اسي 

 الخرطوم، السودان. 
، سمي  محمد،|) ، دار جامعة الخرطوم للنرسر ، 2005الرديسي ي

اتيجيات تقييم وتحليل البحث الميدائز م(: اسي 
 الخرطوم، السودان. 

، ماجد معيوف جيش،) ي مدينة الزبي  وسبل معالجتها ، 2020الصالخي
ي لفئات صغار السن فز

م(: الهدر الديمغرافز
 رسالة ماجستي  غي  منشورة،كلية اآلداب، قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة البضة ، العراق. 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

ي الوعاء 
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 الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز 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 اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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