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

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ملخص البحث: 

ي المملكة العربية السعودية  بالتطبيق عىل ا
نساء لتهدف هذه الدراسة عىل تحلي  ظاهرة تأنيث الفقر فز

ي وصف وتحلي  الماهرة 
ي والتحليىلي المسخي  فز

ي مدينة جدة. تستند الدراسة عىل المنهج الوصفز
ات فز الفقي 

واستعراض اخأدبيات ذات العالتة  معتمدة عىل االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات. أظهرت النتائج 
كان جتماعية.  اب االتتصادية  فاخأسلاب اال التأثي  الواض  لألسلاب التنميمية عىل تأنيث الفقر  تليها اخأسل

وع ياص السبب اخأ  ي للدء مرسر
  عدم وجود دعم كافز

،
  وارتفاع تااليف المعيشة اخأبرز اتتصاديا

،
برز تنميميا

. أما عن آثار تأنيث 
،
ز أبرز اخأسلاب اجتماعيا ز الجنسي  ز بي  بينما مثلت العادات والتقاليد القائمة عىل التميي 

ي مستوى المعيشة وزيادةالفقر  فاتض  أن 
اللطالة هما من أبرز اآلثار االتتصادية  وأن الضغوط  تدئز

اعات اخأرسية تعد  ز اآلثار اخأبرز اجتماعيا. أكدت النتائج عىل وجود عالتة من النفسية والخالفات واليز
ا   تأثي 

 أسلاب تأنيث الفقر وآثاره  وأن اخأسلاب االتتصادية هي اخأكير
ز  اآلثار ىل عارتلاطية موجلة بي 

وط وإجراءات الضمان  دراسةاالجتماعية واالتتصادية. وعليم  أوصت ال ي رسر
ورة إعادة النمر فز بضز

 مما 
،
ز المرأة اتتصاديا ورة تمكي  االجتماغي  وحسن توجيم الجهات الممولة للمشاري    ع الناشئة  إضافة إىل ضز

    .
،
 يكف  تمكينها اجتماعيا

ز الكلمات المفتاحية:   النوغي  تأنيث الفقر  فقر النساء  أسلاب الفقر  آثار الفقر.  الفقر  التمي 

Abstract: 

This study aims to analyze the phenomenon of feminization of poverty in the Kingdom of 

Saudi Arabia, applied on poor women in Jeddah city. It is based on the descriptive and 

analytical survey method, to describe and analyze the phenomenon and to review the relevant 

literature. The questionnaire is the main tool for data collection. The results showed 

significant impact of organizational causes on the feminization of poverty, followed by 

economic causes, then social causes. The lack of sufficient support to start a private enterprise 

was the most prominent organizational cause; the high cost of living was the most economical 

cause; while gender-based customs and traditions represented the most prominent social 

cause. Considering the feminization of poverty’s impacts, it was clear that the low standard of 

living and the increase in unemployment are among the most prominent economic impact; 

psychological stress, and family’s conflicts and disputes were the most prominent social 

impact. The results confirmed that there is a positive correlation between the causes of 

feminization of poverty and its impacts. Economic causes are the most influencing on the 
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

social and economic impacts. Accordingly, the study recommended the necessity of 

reviewing the conditions and procedures of social security, and proper direction of the 

funding bodies for emerging projects. In addition, empowering women economically in 

needed to ensure their empowerment socially. 

Key words: Poverty, Gender discrimination, Feminization of poverty, Women's poverty, 

Causes of poverty, Poverty’s Impacts. 

 المقدمة

ز ضد ا لمرأة وال تزال أحد أهم القضايا العالمية التنموية إىل جانب إن كانت تضية عدم المساواة والتميي 
 و تضية الفقر  فرغم أن الفقر يؤثر عىل الرجال والنساء واخأطفال غي  أن 

،
را أكير النساء بشا  عام أكير تضز

ي نساء العالم من الفقر أكير من الرجال  النخفاض تدر 
ي الوصول إىلاصلة بالفقر. تعائز

ز
 تهن وفرصهن ف

وة الحيوانية والدي  مقارنة بقدرات وفرص الرجال الموار  د االتتصادية والتحام فيها مث  اخأرض والير
(World Economic Forum, 2020) ورغم الجهود الدولية المنصلة حول القضاء عىل الفقر كأهم .

ز ال يزال أحد أكير الحواجز أمام  ز الجنسي  ز بي  يةأهداف اخألفية اإلنمائية  إال أن التميي  وتد أكد  . التنمية البرسر
ز يمسة مواضيع مهمة ترتلط برفاهية  ي عىل هذا الجانب  ياصة بعد تضمي 

برنامج اخأمم المتحدة اإلنمائ 
ي الحياة  

ز فز ز الجنسي  ية  الفجوات بي  : جودة التنمية البرسر ية  وهي
ات التنمية البرسر اإلنسان ضمن مؤرسر

ز المرأة  االستدامة البيئة  واالستدامة اال   . (UNDP, 2018)جتماعية واالتتصادية تمكي 

ي مؤتمر عن اخأزمة  -نائلة رئيس البنك الدوىلي لمنطقة أفريقيا- Obiagelii Ezekwesili ضحت
فز

  وأن لألزمة Poverty has a female faceأن للفقر وجم أنثوي ب 2009االتتصادية العالمية عام 
ة ياصة عىل الفتيات انيات  االتتصادية العالمية عواتب كبي  ز حيث تقل  من الديول الفردية وتحد من مي 

ي التعليم والعم  اخأرس. 
ز فز ز الجنسي  ز المرأة والمساواة بي  والكسب  غي   ورغم كافة النداءات الدولية لتمكي 

ي 
ي مجال حض ظاهرة تأنيث الفقر ال يزال بطيئا  فال تزال النساء أكير عرضة للعيش فز

أن التقدم المحرز فز
ة غنية تنمو ثروتها بشا  كبي  Oxfamر يشي  تقريفقر.  ي تمة االتتصاد العالىمي هناك نخلة صغي 

  إىل أنم فز
ي فقر وتهميش ويخصصن وبجهد ضئي 

ي تاع االتتصاد  يعشن فز
مليار  12.5  وذلك مقاب  نساء وفتيات فز

ورة عملهن لدعم اخأرس المزدهرة والقوى العاملة    رغم ضز
،
الصحية ساعة من الرعاية اليومية مجانا

ي العالم ما تملكم كافة نساء القارة  22وتفوق ثروة أغتز  . (Coffey, et al., 2020) والمنتجة
رج  فز

ي فقراء العالم من النساء  حيث ال تزال النس اخأفريقية بااملها. كما تؤكد التقارير الدولية
اء عىل أن حواىلي ثلتر
ي الحصول عىل العم  و 

ز فز ز من مختلف أشاال التميي  اء المشاركة االتتصادية  وال يزال ما تكسلم النسيعاني 
ي  %24يق  عما يكسلم الرجال بنسلة 

 أت  من الرجال فز
،
ز أجرا عىل المستوى العالىمي  وال تزال النساء يتقاضي 

ي سن العم -من النساء  %42نفس الوظيفة وبنفس المستوى المهاري المطلوب. هناك 
يارج القوى  -فز

ي اخأعمال ذات القيمة المضافة المنخفضة  من الرج %6العاملة مقاب  
 ما تتم مشاركة النساء فز

،
ال  وغاللا
ز والوظائف غي  الرسمية ويمثلون فنجد رب  ع النساء العامالت هن من   %20منها ) %80العمال المحليي 

ي  %26.4من اخأشخاص فوق سن التقاعد دون معاش  كما أن  %65تمث  النساء رجال(. 
فقط ممن هن فز

    مشموالت بمعاشات التأمينات االجتماعية )المرجع السابق(. سن العم

ي تمث  نصف المجتمع  أصلحت تضية فقر النساء من القضايا من هنا  و 
ونمرا الرتلاط الفقر بالمرأة والت 

ي تحظز بنقاشات واسعة النطاق تحت 
ي ينصب عليها اهتمام الحكومات والمنممات الدولية  والت 

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

" Women and Developmentتنمية"شعارات "المرأة وال  Women andو"المرأة والنوع االجتماغي
Gender   "و"تأنيث الفقرFeminization of Poverty .   ز كي 

ي الي 
ز
بدأت الدراسات النمرية والتطبيقية ف

أول من استخدم تعبي  "تأنيث Diana Peace (1978) عىل فقر النساء أو ما عرف بتأنيث الفقر  فاانت 
ي الواليات المتحدة اخأمريكية  فأشارت إىل أن الفقر"  

ز
عندما الحمت أن الفقر تد أصب  مشالة نسائية ف

ي حقوتهن
ز
ات ف ي أن النساء فقي 

 .   (Goldberg, 2010)تأنيث الفقر إنما يعتز

ي المملكة العربية السعودية  
ز
ي المجتمع كا   وف

ز
تعتير ظاهرة الفقر من المشاالت المجتمعية المؤثرة ف

 لوجود العديد من المعوالمرأ
،
ي حال مقارنتها مع الرج   نمرا

ز
 باعتلارها العنض اخأضعف ف

،
تات و ة تحديدا

ي من تلعات الفقر أكير من الرج   مما يقل  فرص يروجها 
ي تد تجع  المرأة تعائز

االجتماعية والثقافية الت 
ز المرأة   لتمكي 

،
ي بذلتها الدولة مؤيرا

زال ورفع مشاركتها االتتصادية  فال تمن دائرة الفقر. ورغم الجهود الت 
ي المركز 

ز
ي التقرير العالىمي لفجوة النوع االجتماغي  أدرجت المملكة ف

ز
نسلة المشاركة أت  من الطموحات. ف

 من حيث المشاركة االتتصادية للمرأة  والمركز  148
،
ي الصحة وإماانية الحياة للمرأة  والمركز  139عالميا

ز
ف

 السياسي ل 136
ز ي التمكي 

 االجتماغي واالتتصادي للمرأة السعوديةفز
ز  لمرأة. اخأمر الذي يعكس حتمية التمكي 

(World Economic Forum, 2020) وعىل الرغم من عدم وجود بيانات أو إحصائيات لمستوى الفقر .

ي أت  معدل للفقر  غي  أن هناك من يعت
ة عالميا واخأوىل عربيا فز ي المملكة  ورغم أن المملكة هي العارسر

 ير فز
ي المملكة مشالة يفية نادرا ما ترد حولها بيانات واضحة  مما يجع  عملية رصدها وح  تداعياتها 

الفقر فز
 .
،
 صعلا

،
 أمرا

ي هذا اللحث بهدف 
ي أسلابم؛ وعىل ذلك  يأئ 

 فز
ً
الخروج بفهم واض  لفقر المرأة "تأنيث الفقر"  متمثال

تستعرض اللاحثتان أدبيات تأنيث الفقر  مع والمشاالت المتولدة عنم. وللوصول إىل الهدف الرئيس  
ي التحليىلي  تم تطبيق 

 عىل المنهج الوصفز
،
ز عىل الدراسات الخاصة بفقر المرأة السعودية. واعتمادا كي 

الي 
ي مدينة جدة. وتد تم إعداد 

ات فز ن أنفسهن فقي  ي يعتير
الماهرة من يالل استلانة وزعت عىل النساء الالئ 

  االستلانة بحيث يمكن تحلي
،
ات  وأسلاب فقرهن )اتتصاديا لها للتعرف عىل يصائص النساء الفقي 

ز اخأسلاب واآلثار   تلة عليم  مع تحلي  العالتة بي 
(  واآلثار االتتصادية واالجتماعية المي 

،
  وتنميميا

،
اجتماعيا

ي وضع حلول 
ي من شأنها المساعدة فز

ي وضع التوصيات الت 
ي سبي  الخروج بنتائج منطقية تساعد فز

ساهم تفز
ي المملكة العربية السعودية. 

ي ظاهرة تأنيث الفقر فز
ي الحد من تفسر

 فز

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

اخأدبيات إىل صور متعددة للفقر كالفقر المطلق  الفقر المدتع  فقر الدي   فقر الحالة  الفقر أشارت 
ها. وتد كانت  ي  والفقر المؤنث )تأنيث الفقر(  وغي  أول من استخدم Diana Peace (1978) الحضز

ي Feminization of Povertyتعبي  "تأنيث الفقر" 
  عندما الحمت أن الفقر تد أصب  مشالة نسائية فز

ي عام 
( من الفقراء الذين تزيد أعمارهم 2/ 3كان حواىلي )  1976الواليات المتحدة اخأمريكية  فأشارت إىل أنم فز

أسها النساء  مع اتجاه هذه المقاييس   سنة هم من النساء وأن ما يقارب نصف 16عن  ة تي  العائالت الفقي 
ايد مع مرور الزمن ز . وعىل الرغم من أهمية موضوع تأنيث الفقر غي  أن  (Goldberg, 2010)إىل النمو والي 

 
،
ي كان  اهتمام اخأدبيات بم يعد متواضع نسبيا

مقارنة بأهميتم  حيث طورت العديد من النمريات المفرسة  الت 
ي الكشف عن حالة الملم والقمع اللذين تتعرض لهما النساء. أما الدراسات  أساس

وجودها الرغلة فز
تناولت موضوع تأنيث الفقر كماهرة تستحق اللحث حيث تم رسر  مفهومها وأبعادها بتوسع  التطبيقية  ف

ها عىل الفرد والمجتمع. ولكن يمكن القول بأن الماهر  لف  االهتمام ة لم تمع تعرض اللعض خأسلابها أو لتأثي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي اخأسلاب أو اآلثار من مختلف الجوانب  هذا عىل الرغم من 
ز
ز بدراسات متعمقة ف ي من تل  اللاحثي 

ز
الكاف

 أهمية دراسة أسلاب أي ظاهرة للتمكن من تشخيصها والحد منها ومن آثارها. 

 
ا
ي الفقر  -أول

 
وتأنيث األدبيات النظرية ف  

اء Adam Smithكان   الفقر بأنم عدم القدرة عىل رسر
،
ي مناتشة الفقر  معرفا

ز
أول مفكري االتتصاد ف

ي تتطلبها الطبيعة أو العرف 
وريات الت  أن حجة Gilbert (1997). ويرى (Jung & Smith, 2007)الضز

 للعار  اإلتصاء االجتماغي  واالضطرا
،
ي نمرية المشاعر اخأيالتية تشي  إىل أن الفقر كان سبلا

ز
بات سميث ف

 للحرمان االتتصادي. وض  سميث أن الالمساواة 
،
طا  من كونم حالة اتتصادية أو رسر

ً
النفسية  بدال

ي المجتمعات التجارية فلن تكون هناك 
ز
االتتصادية هي جزء من ك  المجتمعات من الصيد إىل الرغي  أما ف

  لحص
،
 حقيقيا

،
ز بأجر لن يواجهوا بؤسا ولهم عىل احتياجاتهم من مشالة للفقر المدتع  حيث أن العاملي 

أحد اخأهداف المحورية  . وبصفة عامة كان القضاء عىل الفقر يالل اخأجور المكتسلة من اخأغنياء 
 
،
 إىل رج  فقي  نسبيا

،
ز اخأوائ   فهم يرون أن "انتقال الدي  من رج  ثري نسبيا ز الكالسيكيي  لالتتصاديي 

ز إىل (Jung & Smith, 2007: 32)يجب أن يزيد من مجموع الرضا"  . ومن جانب آير يشي  الكالسيكيي 

أن المساواة الكاملة من شأنها أن تؤدي إىل إنتاجية منخفضة  مما يقل  من الرفاهية االجتماعية. وعىل الرغم 
ز اخأفاار االتتصادية  ات بي  من أن اآلراء التاريخية المنبثقة عن االتتصاد الكالسيكي فيما يتعلق بالتغيي 

قر مفيدة  إال أنها ال تتناول كيفية تأثي  هذه اآلراء عىل السياسات العامة أو االتتصادية  والمواتف تجاه الف
ي تحقيق هدف 

ي تستهدف عىل وجم التحديد استئصال الفقر وفعاليتها فز
وياصة السياسات العامة الت 
 . (Persky, 2004)المساواة 

ي -يرى االتتصاديون الكالسيكيون الجدد 
الفقر عىل مفهوم اإلنتاجية الحدية للعمالة مع استناد نمريتهم فز

ي الدي  -واخأجور
ي ظ  وجود التلادل والنمو  ينخفض انعدام المساواة فز

ولذلك إذا تم االعتناء بمعدل   أنم فز
ي حالة 

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي  فلسوف يتم االهتمام بالفقر. ويؤكد مؤيدو النمرية عىل أنم فز
النمو فز

ي استمرار وجود ايتالف ز ي  فإن االتتصاد الكييز
ي الدي  بعد تشغي  آليات التعدي  التلقائ 

ات غي  مرغوبة فز
ائب واإلعانات إلعادة توزي    ع الدي  والحد أو حت  القضاء عىل الفقر    كاالعتماد عىل الضز

ً
يقدم يطا بديال

(Agola and Awang, 2014) . 
المنبثقة عن مفهوم النوع االجتماغي الذي  أما عن الفقر المؤنث  فقد طورت بصدده العديد من النمريات

ي 
  والعقد الذي تاله )العقد الدوىلي اخأول للمرأة(  ليشي  إىل "اإلدراك 1975ظهر مع اإلعالن الدوىلي للمرأة فز

 فالفروق البيولوجية هي تلك الفروق المرتلطة 
ز الذكر واخأنتر اف بالفروق البيولوجية واالجتماعية بي 

واالعي 
ي ترتلط بالبتز االجتماعية" )بحري  بينهما أما ا

(. تل  71: 2016لفروق االجتماعية ف ي تلك الفروق الت 
الية  Liberal Feminism theoryذلك  ظهرت النمرية النسوية الليير ي أوروبا  

ي أوائ  القرن الثامن عرسر فز
فز

ي تم است
ي يتمتع بها الغربية  فلدأت موجتها اخأوىل للمطاللة بمن  النساء الحقوق العامة الت 

 ثنائها منها والت 
ز  ي الفرص بي 

ي اخأوضاع المادية للنساء ما هو إال نتيجة الالمساواة فز
الرجال  حيث ترى النمرية أن تدئز

ز عىل اعتلار أن التعليم هو   متساويا للجنسي 
،
. دعت النمرية إىل تحقيق مجتمع عادل يقدم تعليما ز الجنسي 

ي أوضاع أحد الوسائ  اخأساسية لتحوي  المجتمع ن
ي العم  ياصة مع تدئز

حو المساواة  وإىل حق المرأة فز
ي عض الثورة الصناعية )حوسو  

(. 2009النساء فز  
الية تصورها للحرية   ين  ورغم تحقيق المرأة للعديد من حقوتها  وضعت النمرية الليير ي أوائ  القرن العرسر

وفز
ي تختارها بنفسها  و 

ي تشكي  كاستقالل شخصي للمرأة لتعيش الحياة الت 
  وتشارك فز

،
تكون مستقلة سياسيا

ي عرفت بالنسوية الجديدة 
ي الخمسينيات  ظهرت الموجة النسوية الثانية والت 

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

New Feminism ت ز ي العناض: المرأة  الطبيعة  وتحرر القوميات. تمي 
ي ثالئر

  لتقوم عىل أساس فلسفز
اتها  ز اخأنتر ويير ي تم طمسها مما أدى إىل ايتالل مسار الحضارة. أكد هذا التوجم الموجة بكشفها عن تمي 
الت 

 من 
ً
ز اإلناث والذكور بدال عىل ايتالف النساء عن الرجال من يالل مفهوم النوع االجتماغي  فتناول الجنسي 
ز عىل المرأة وحقوتها فقط.  أما الموجة الثالثة للنمرية  فعرفت بنمرية ما بعد النسوية  كي 

-Postالي 
Feminism Theory ي المجتمع. وتعرف بأنها تلك  

ز
ي مثلت صيغة جديدة لشخصية المرأة ودورها ف

والت 
ي تقي   

ي السلعينيات والثمانينيات  والت 
ز
ي تم من ياللها تقويض المااسب النسوية ف

العمليات النشطة الت 
الة بشا  مضز فيما أنم من يالل مجموعة من المؤامرات  فإن عناض الثقافة الشعبية المعاضة تكون فع

 . (McRobbie, 2004)يتعلق بح  مشاك  النسوية 
ز هو Marxist Feminist Theoryأما النمرية النسوية الماركسية  ز الجنسي  ي بي 

ى أن االضطهاد الطلف    في 
ها توة عم  احتياطية  ي مواتع عم  دونية وأجور ضئيلة  ويعتير

ز
سبب الفقر المؤنث  لكونم يضع المرأة ف

ي اخأعمال المتدنية اخأجر يتم استخد
ز
ورة أو ف امها عند الضز (Hussain, et al., 2016) تامت النمرية عىل .

ز   ي النمام الرأسماىلي كشا  من أشاال القمع الذي يخدم النمام  فمي 
 Karl Marxتفسي  يضوع النساء فز

Friedrich Englesو جوازية   ي الطلقة الير
ز حالة المرأة ووضعها فز )أنصار المدرسة النسوية الماركسية( بي 

ي الثانية من يالل 
ي اخأوىل كزوجة  بينما تقمع وتضطهد فز

ي الطلقة العمالية. تعم  المرأة فز
ز وضعها فز وبي 

ي مواتع دونية وبأجور متدنية لصال  الطلقة الرأسمالية. ولع  من أهم ما طالب 
بم أنصار هذه العم  فز

لية تعد جزءا  ز ىلي ورعاية اخأطفال  باعتلار اخأعمال الميز
ز ي إعطاء النساء أجرا مقاب  العم  الميز

النمرية يتمث  فز
 عىل التقاليد الماركسية  جاءت النمرية 

،
. واعتمادا ي الناتج المحىلي اإلجماىلي

ال يحتسب رغم مساهمتم فز
Radical Theoryاالتتصادية الرادياالية     لتنم

،
ز  ر إىل المجتمع باعتلاره نماما  لألبوية والذي يهمي 

،
أساسيا

فيم الرجال عىل النساء  وعليم سعت لتحرير المجتمع من تحدي اخأعراف والمؤسسات االجتماعية القائمة  
 كمصادر لالضطهاد ضد النساء.  

Feminist Theory of Povertyظهرت النمرية النسوية للتنمية  ي منتصف السلعينيات  
نتيجة لغياب  فز

ي الحياة االتتصادية. وتندرج تحت النمرية ثالث مداي  
المرأة عن الممارسات التنموية وتجاه  دورها فز

ز تضايا  ي التنمية. ربط المدي  اخأول بي 
ي التنمية  المرأة والتنمية  والنوع االجتماغي فز

رئيسية: المرأة فز
 مساغي التنمية  مؤكدا عىل

ز ز وبي  ز الجنسي  بوي المساواة بي  ي للمرأة إضافة إىل دورها الي   الدور اإلنتاير
ي االعتلار بمساهمة المرأة تد أدى إىل فش  الجهود 

واخأرسي  وذلك ذلك نتيجة اإلدراك بأن عدم اخأيذ فز
ز المرأة والتنمية عىل اعتلار أن المرأة تد 2016التنموية )بحري   ي عىل العالتة بي 

(. ويركز المدي  الثائز
ي عمليا

ب والغذاء أدمجت فز ت التنمية  فالبد من تلبية احتياجاتها اخأساسية  من المياه الصالحة للرسر
ز والوتوف عىل  ز الجنسي  ز جاء المدي  الثالث بهدف تحديد العالتة بي  ي حي 

والخدمات العامة. هذا فز
ي المجتمع )المرجع نفسم(. وبشا  عام  ترى 

 دونية وهامشية فز
،
ي تمن  المرأة أدوارا

النمرية اخأسلاب الت 
ز عىل النساء  كي 

ي الي 
ي الدول النامية إنما يتمث  فز

النسوية للتنمية أن مفتا  التغلب عىل مشاك  التنمية فز
ات  فاما يشي   ز التنمية Amartya Senالفقي  ز المساواة للنساء وبي    هناك عالتة ثنائية االتجاه بي 

ز تدرة المرأة عىل الوصول إىل مق ي تحسي 
ومات التنمية السيما من يالل الصحة االتتصادية  تتمث  فز

. هذا وتشي  النمرية النسوية (Sen, 1992)والتعليم وفرص الكسب ورسيان الحقوق والمشاركة السياسية 

ز اتتصاديا وياصة النساء  مع التأكيد  ورة تقوية رو  الملادرة واخأعمال للمجتمعات واخأفراد المهمشي  إىل ضز
ي الطبيعة  وبالتاىلي يعانون من الفقر بشا  مختلف. عىل حقيقة أن النساء والرجال لي

ز فز سوا متجانسي   
 
 
الدراسات السابقة:  -ثانيا  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الفقر بشا  عام و"تأنيث الفقر" بشا  ياص  سواء من حيث 
ز
حميت اخأدبيات بالعديد من الدراسات ف

ز النس ايد الفقر بي  ز
ي هذا الجزء من اللاحث  ماهيتم وأنماطم  أو من حيث العوام  المسبلة لي 

ز
اء. وف

ي تأنيث الفقر 
ز
ز عىل الدراسات المهمة ف كي 

ي ربطت بن الفقر وتأنيثم  مع الي 
تستعرض أهم الدراسات الت 

  وإلقاء مزيد من الضوء عىل تلك الخاصة بالمملكة العربية السعودية. وتد لوحظ 
،
 وإتليميا

،
ز عالميا تركي 

ز النساء مقارنة بمعدالت الرجال  والتوص  إىل مفهوم واض  الدراسات اخأوىل عىل نسلة معدالت الفق ر بي 
ي تياس الفقر المطلقلتأنيث الفقر 

ز
. كما ركزت (Christensen, 2019)   مستندة عىل عتلات الفقر ف

الدراسات عىل العوام  واخأسلاب المحتملة لتأنيث الفقر من الجوانب االجتماعية واالتتصادية  كهيا  
ي القوى العاملة  وتأثي  دولة الرفاهية )المرجع السابق(. ومع بداية اخأرسة  ومعدالت 

ز
المشاركة االتتصادية ف

ز بدراسة الفقر  اخألفية الجديدة وما ترتب من جهود لتحقيق أهداف اخألفية التنموية  زاد اهتمام اللاحثي 
 وعالتتم بالمرأة ومن مختلف الجوانب. 

ز )تامت  ي الدول العربية  ( بتحلي  2004دراسة أبو العيني 
ز
ايد عدد الفقراء ف ز اخأسلاب المختلفة المؤدية لي 

ي الدول العربية من أهم اخأسلاب المؤدية إىل استلعاد وتهميش المنطقة العربية 
فتوصلت إىل أن حدة الفقر فز

ي اتتصاد عالىمي موحد. كما أشارت الدراسة إىل أن الدول العرب
ي عض العولمة واالندماج فز

ية من المشاركة فز
ي  
ي تؤثر عىل نوعية الفقر وتركيبتم كالنمو الساائز

ي من سلسلة متصلة من مماهر الفقر ومسبلاتم الت 
تعائز

ي تتلعها 
اتيجيات الت  ي تؤدي إىل تأنيث الفقر  وأن معمم السياسات واالسي 

وعدم المساواة حسب النوع الت 
ي إطار برامج اإلصال  ا

ة اخأج  فز التتصادي الهياىلي  وهو أمر ال يتناسب الدول العربية سياسات كلية تصي 
(  فكشفت عن تأثي  الفقر عىل 2005دراسة عىلي ) مع هدف القضاء عىل الفقر كهدف طوي  اخأج . أما 

ي الدول العربية. وباستخدم اللاحث مؤرسر عدد الرؤوس حسب يطوط الفقر القطرية 
إضعاف النساء فز

  توص  إىل أن انتشار فقر الدي 40لعينة من 
،
ي المتوسط إىل إضعاف النساء كما يعير عنم تطرا

  يؤدي فز
ي  ويتسم هذا التأثي  بمعنوية إحصائية مرتفعة للغاية  وأن انتشار فقر الدي  يؤدي 

ز الجنسائز مؤرسر التمكي 
ي مجال شغ  اخأعمال المهنية 

لمانات الوطنية  وفز ي الير
ي مجال التمثي  فز

ي المتوسط إىل إضعاف النساء فز
فز

إضعاف النساء فيما يتعلق بالسيطرة عىل الموارد االتتصادية مقارنة بالرج .  والفنية  وكذلك  
ي النساء من الفقر أكير من الرجال وخأسلاب مختلفة عنهم  فضال عن تدراتهن المختلفة لمقاومة الفقر 

تعائز
ز الذكو  ي فقر الدي  بي 

ر مقارنة بالرجال. ورغم عدم وجود دالئ  توية عن وجود ايتالفات واضحة فز
ز يجع  النساء أكير عرضة للفقر  ز الجنسي  ز بي  واإلناث  إال أن الدراسات تؤكد عىل أن عدم المساواة والتميي 
(Grown, 2014)المدتع  دراسة . وب  هدف الكشف عن العوام  المسبلة للفقر وعالتتم باخأنثوية  توصلت 

ه عليها مر 2014سليمان ) تلط بعدة مسبلات  من أهمها ( إىل أن الفقر من حيث عالتتم بالمرأة وتأثي 
اخأسلاب المجتمعية والمتمثلة بنمرة المجتمع تجاه المرأة  باإلضافة إىل العوام  الدولية المؤثرة بصورة 

ي المجتمعات العربية. 
ي الدول  عامة عىل مستويات تقدم المرأة ودعمها فز

وحول مدى حدوث تأنيث الفقر فز
تالغنية   ز دراسة  مي  Goldberg (2010) ي تأنيث الفقر من يالل أربعة جوانب: أحوال العو  

ام  المؤثرة فز
وتد وضحت الدراسة أن سوق العم   سياسات المساواة  الرفاهية االجتماعية  والعوام  الديموغرافية. 

ي تشكي  ظاهرة تأنيث الفقر  يليها سوق 
الرفاهية االجتماعية والعوام  الديموغرافية هي سبب رئيس فز

اواة  ثم مدى االستفادة من الرعاية االجتماعية. العم  وسياسات المس  
ي تناول دراسة محرم )

ي تمث  نصف ساان العالم ما 2012وفز
( لماهرة تأنيث الفقر  أكدت عىل أن المرأة الت 

ي  وانخفاض معدالت من يجدن منهن القراءة والكتابة فضال عن انخفاض نسلة 
ي من الفقر الغذائ 

زالت تعائز
هور أحوالهن الصحية  اخأمر الذي أصب  تأنيث الفقر معم ظاهرة حقيقية. أشارت المتعلمات منهن  وتد

ات منها: معدل القيد بالتعليم  ي عدد من المؤرسر
ز اإلناث والذكور فز الدراسة إىل وجود ايتالف وفجوات بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المهن العلمية والفنية. كما وأن الفقر يمتد أ
ز
 داي  نفس العاىلي  نسلة القوى العاملة  ونسلة العامالت ف

،
فقيا
 من جي  إىل جي . هذا و 

،
ز اخأجيال وكأنم أصب  موروثا  بي 

،
تؤكد دراسة الجي  بالزواج ورأسيا Lund, et al. 

(2008) ويياراتها للخروج من دائرة الفقر تتقلص بسبب الموروثات الثقافية عىل أن فرص المرأة  
ي جوانب حياتها 

ز
ي تتحام ف

اتيجية إنتاج االتتصادية واالجتماعيةواإلصالحات الهيالية الت  ي تحلي  اسي 
ز
. وف

ي كيب كاوست بغانا  وجدت 
ز
ات ف اتيجية رئيسة لكسب الرزق للنساء الضعيفات والفقي 

رتائق الحجر كاسي 
ة  كزة عىل النساء بالشا  اخأكير  مشي 

ي كانت مقتضة عىل الرجال  أصلحت مي 
الدراسة أن هذه الصناعة الت 

 إىل أن هذه االسي  
،
ي مجاالت العم  اخأكير ربحية  مما جعلها سبلا

ز
اتيجية تمنع النساء من اكتساب تجارب ف

ي تأنيث الفقر. 
ز
 ف
،
ي سوق العم  أحد العوام  المسؤولة عن زيادة رئيسا

ز
ز أو عدم المساواة ف وبذلك يكون التحي 

د وترتفع المخاطرة تعرض النساء للفقر؛ إذ تشغ  النساء غاللا أعماال غي  رسمية  حيث تنخفض العوائ
(Grown, 2014) دراسة أظهرت نتائج . وتد  Chant (2014) ة عىل عاتقهن   أن النساء لديهن أعلاء كثي 
ز المرأة  وأغلبها غي  مدفوع اخأجر أو أجره تلي   وأن " تأنيث الفقر" يعير عن عدم تحقيق المساواة بي 

ي نماذج
ي  والرج   اخأمر الذي يتطلب تجنب االنحياز النوغي فز

التنمية االتتصادية  ووضع السياسات الت 
ز المرأة.  ي الللدان النامية  واتلاع سياسة التموي  الصغي  لتمكي 

 تخفف من حدة الفقر فز
ز ضد المرأة  ركزت دراسة  ز والتحي    عىل أهم ثالثة أسلاب Moghadam (2005)وبالمث  وحول التميي 

ي ترأسها ام
ز ضد النساء  ترتلط بفقر النساء: انتشار اخأرس الت  رأة  عدم المساواة داي  اخأرس والتحي 

ي 
واإلصالحات الهيالية والسياسات االتتصادية. توصلت الدراسة إىل أن تأنيث الفقر يرتلط بانتشار اخأرس الت 
ي صنع القرار  وأن المرأة 

ز ياصة فز ز الجنسي  ترأسها نساء  وأن تعرض المرأة للفقر يرتلط بعدم المساواة بي 
ي وانخفاض اخأجور واخأمية والزواج الملكر والحم  أكير عرضة 

ي اخأراضز
للفقر بسبب نقص حقوق الملكية فز

ي الطالق والتعليم. 
ي هذا السياق  تشي  دراسة العزازي )وانعدام الحقوق فز

( إىل أن سياسات 2001وفز
ي عىل أوضاع المرأة المضية  من حيث ارتفاع نسلة ال ز النساء التكيف الهياىلي كان لها تأثي  سلتر  لطالة بي 

ي القطاع 
ي القطاع الحكومي  كما انخفضت فرص العم  للنساء فز

ي التشغي  فز
وانخفاض نصيب النساء فز

ز الرجال. كما تشي  الدراسة إىل أن متوسط اخأجر الذي تحص  عليم  الخاص بينما ارتفعت هذه الفرص بي 
ي القطاع الخاص يمث  

ات الدراسة محدودية   من اخأجر الذي يدفع للذكور.  %82النساء فز كما توض  مؤرسر
ي صنع القرار. 

 مشاركة المرأة فز
ة  تستهدف دراسة الكفاوين )  فقي 

،
أسن أرسا ي يي 

ي تواجم النساء الالئ 
( فهم أهم 2015وعن المشاالت الت 

ي تواجهن  حيث أجريت الدراسة الميدانية عىل عينة تصدية مكونة من 
ي  140المشاالت الت 

ة فز امرأة فقي 
ز من اخأردن ة يعاني   فقي 

،
أسن أرسا ي يي 

. وتد توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أظهرت أن النساء الالئ 

مشاالت اتتصادية واجتماعية ونفسية تنتج عن الفقر. ومن أهم تلك المشاالت العنف اخأرسي باافة 
تلة عليم  وغياب   عنف الزوج ضد الزوجة  والطالق واآلثار المي 

،
الزوج بأشاالم المختلفة أشاالم وتحديدا

ي 2014)السجن  الهجر ...(. وبالمث  تناولت دراسة العضايلة )
ي تعائز
( المشاالت االجتماعية والنفسية الت 

ية  فتوصلت إىل أن من أهم تلك المشاالت  الماانة االجتماعية  ي الهوامش الحضز
ة فز منها المرأة الفقي 

ة التشاؤمية  وصعوبات والشعور بالدونية  وعدم القدرة عىل التخطيط  للمستقل ؛ بسبب نمرة المرأة الفقي 
ز متطللاتهم.  ز تحلي  اخأسلاب المؤدية 2014دراسة رحيمة )أما  تربية اخأبناء وتنشئتهم وتأمي  ( فجمعت بي 
 عىل عالتة تأنيث الفقر بالتدهور الصخي للنساء واخأطفال 

ز كي 
تلة عليها  مع الي  ز اآلثار المي  لتأنيث الفقر وبي 

ي 
ة فز بوالية تلمسان الجزائرية. أظهرت الدراسة أن اتاال الرجال عىل دي  النساء أصلحت سابقة يطي 

ي انخفاض التعليم  سوء التغذية  ضعف 
المجتمع الجزائري. وحددت الدراسة أهم أسلاب الفقر المؤنث فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها. أما عن اآلثار المي   تلة عىل الفقر فتصدرها اخأنممة الصحية  اللطالة  عدم توفر السكن الالئق  وغي 
 العنف اخأرسي  الترسب المدرسي  واآلفات االجتماعية. 

,et al. (2016) Khanوحول سل  عالج وح  تأنيث الفقر  تامت دراسة  ريف فيص  آباد لبتحري حالة  
ز المرأة يمكن أن يحد من الفقر ويزيد من رفاهية اخأرسة  وأن اخأ   )والية البنجاب( رس فتوصلت إىل أن تمكي 

. كما كشفت النتائج عن وجود عالتة 
ً
ي اتخاذ القرارات تكون أفض  حاال

ز
ي تتمتع فيها المرأة بسلطة أعىل ف

الت 
ز والحد  ز التمكي  ز ك  من عمر المرأة  التعليم  سلطة اتخاذ القرار  ومشاركة العم  بأجر  وبي  ة بي  إيجابية كبي 

ز  فعىل الرغم من مساهمة النساء  من الفقر. أكدت الدراسة عىل أن التعليم هو أهم عام  ي التمكي 
ز
ف

ي مستوى التعليم. و 
ي الحد من الفقر  إال أن معممهن يواجهن مشالة تدئز

ز
ة دراستعزز الريفيات بشا  كبي  ف

(2017 ) Nadim & Nurlukman من رأي    Khan et al. (2016) ز المرأة سال  مهم لتخفيف ب  أن تمكي 
ي وصوله  كما و حدة الفقر 

ز
ي ذلك الوظائف أنم يساعد ف

ز
ا إىل الموارد االتتصادية وكذلك الفرص  بما ف

والخدمات المالية والممتلكات إىل جانب اخأصول اإلنتاجية وتنمية المهارات يخفف حدة الفقر. وتعد 
ز أمران أساسيان من أج  تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من السيطرة أكير  المشاركة االتتصادية للمرأة والتمكي 

ي وعلد الحميد  دراسةها وكذلك ممارسة النفوذ داي  المجتمع. هذا وتد أظهرت نتائج عىل حيات
صوفز

 واتتصاديا 2017)
،
ة اجتماعيا ز المرأة الريفية الفقي  ي تمكي 

( أثرا واضحا الستخدام سل  المعيشة المستدامة فز
ز االتتصادي الذي يتحقق من يالل سل  المعيشة  يكف   ي مض  فذكرت أن التمكي 

للمرأة تمكينها فز
ة ودعمها وتمويلها  إضافة إىل أهمية عم  دراسات  ز عىل المشاري    ع الصغي  كي 

اجتماعيا. وأوصت الدراسة بالي 
ي المجتمعات الريفية. 

ي ترتبت عىل فقر المرأة فز
 لتحديد المشاالت االجتماعية الت 

ي المملكة العربية السعودية  اعتير الفقر أحد المواهر االجتماعية اله
 بالتنمية. وفز

،
 وثيقا
،
ي ترتلط ارتلاطا

امة الت 
ز الملك علد هللا بن علد  يفي  ز الرسر ي تبناها يادم الحرمي 

حيث كانت تضية الفقر إحدى أهم القضايا الت 
 منم بمعاناة الفقراء رحمم هللا  -العزيز

،
المرأة  رغم ذلك لم تحظ مشالة الفقر بشا  عام وفقر . و استشعارا
ي 
. بشا  ياص باالهتمام الكافز ز   من تل  اللاحثي 

ي 2006رصدت دراسة لجامعة الملك علد العزيز )
ي دلت عىل أن كير مشالة الفقر فز

ات الت   من المؤرسر
،
( عددا

المملكة  من أبرزها: اللطالة  ارتفاع عدد المتقاعدين ممن يتقاضون معاشات محدودة  ضعف معاشات 
ائية للفرد واخأرس  ي المملكة. كما الضمان االجتماغي  انخفاض القدرة الرسر

ة  وارتفاع نسلة الفئة المستهلكة فز
ي  1120أشارت الدراسة إىل أن يط الفقر للمواطن السعودي يللغ 

ل  فز ز ريال/شهر  بدون تالفة أجرة الميز
ز يللغ حد الكفاف  را من الفقر مقارنة  1660حي  ريال/شهر. هذا وأوضحت الدراسة أن النساء أكير تضز

ي المجتمع السعو 
زيادة أعداد النساء المستفيدات من مخصصات الضمان دي  والدلي  عىل ذلك بالرجال فز

االجتماغي سواء المعاشات أو المساعدات االجتماعية  وكونهن يشالن أغلب الحاالت المتقدمة للجمعيات 
ية طللا للمعونة.  إحدى ( 2014)هذا وكانت دراسة مركز إيفاد للدراسات واالستشارات والمؤسسات الخي 

ة والعوام  أهم  ي ترتلط بالموضوع  حيث هدفت إىل التعرف عىل سمات اخأنتر الفقي 
الدراسات القالئ  الت 

ي المجتمع السعودي. توصلت الدراسة إىل أن 
حات للحد من الماهرة فز المسبلة لفقرها  والوصول إىل مقي 

ي تياسا بأوضاع المجتمع ومستويات  ي المجتمع السعودي هو فقر نستر
الدي . أما أهم أسلاب فقر اخأنتر فز

ورة استفادة الفقراء من فرص  ي التهميش االجتماغي واالتتصادي. وتوضي الدراسة بضز
كز فز تأنيث الفقر فتي 

ي المناطق اخأت  نموا  وتأهي  
بما يكف  لها سل  العيش وتحويلها من معالة إىل المرأة التعليم السيما فز

ورة وضع مخصصات الضما ي الحسلان مستويات عنضا منتج فعال  مع ضز
ن االجتماغي عىل أسس تأيذ فز

. التضخم من ناحية وحد الكفاية من الناحية اخأيرى  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذا الصدد  
ز
ات 2015تامت شديد )وف ( بدراسة اخأوضاع االجتماعية واالتتصادية والثقافية للنساء الفقي 

ة للفقر وأسلا ي فهم المرأة الفقي 
ز
ي المجتمع السعودي  وسعت إىل التعمق ف

ز
ي حياتها ف

ز
بم وآثاره ومالمحم ف

ي إعادة إنتاجم أو التقلي  من حدتم. واعتمدت الدراسة عىل منهج االثنوغرافيا 
ز
اليومية  إضافة إىل دورها ف

ا من المروف القاهرة 
،
النسوية من يالل المقابلة المعمقة كأداة رئيسة لللحث. وتد ذكرت الدراسة عدد

 الحض: المعاناة من المرض  هجران اخأزواج  انعدام العائ  أو لعينة الدراسة منها عىل سبي  المثال ال 
 عن توفي  متطللات 

،
ات ومسؤوالت كعائ  رئيس احيانا اهمالم  والعبء النفسي الذي يتحملنم كونهن فقي 

ية )أفراد أرسهن. و  ( إىل عدم تاافؤ الفرص االجتماعية 2017أشارت دراسة مؤسسة الملك يالد الخي 
ز  وأن ضعف الحرية االتتصادية للمرأة واالتتصادية ال ز الجنسي  ز مستويات المعيشة بي  الزمة لتحسي 

ي المرتلة 
ز
السعودية تصعب عليها الخروج من دائرة الفقر. وتستدل الدراسة عىل ذلك بتصنيف المملكة ف

رس من اخأ  %5دولة وفقا لمؤرسر المشاركة االتتصادية للمرأة. وتد أظهرت الدراسة أن  145من أص   138
م  سبب رئيس للفقر  مما يدل عىل اعتماد المرأة بشا  كبي  عىل الرج  

السعودية تعيلها امرأة  وأن الي 
ز النساء السعوديات.   باإلضافة إىل ارتفاع نسلة اخأمية ومعدل اللطالة بي 

ي المملكة  حيث كشفت عن سمات 2018وأكدت دراسة المساعد )
( عىل وجود ظاهرة تأنيث الفقر فز

ات وظروفهن المختلفة. توصلت اللاحثة إىل أن تأنيث الفقر يعكس هشاشة الوضع النسا  ء الفقي 
ي تتحول من حالة االستقرار االتتصادي إىل الفقر بسبب تغي  وضعها 

االتتصادي للمرأة السعودية  والت 
ي مستوى التعليم و 

. ومع تنوع أسلاب الفقر االجتماعية  يم  العام  اخأهم هو تدئز عدم توافر االجتماغي
فرص العم . هذا إضافة إىل نمرة المؤسسات الرسمية للدولة إىل المرأة كناتصة أهلية وتابعة للرج   مما 

ي حالة مستمرة من الحرمان والعوز. تؤكد الدراسة عىل أن رؤية المملكة "
" تعكس 2030يجع  المرأة فز

ز حقوق النساء والفقراء  ( فتناولت مماهر الفقر بشا  2015ن )أما دراسة اللحيدا. صورة إيجابية لتحسي 
ي المجتمع السعودي بشا  ياص  وما لها من آثار 

تلة عىل فقر المرأة فز عام والمشاالت االجتماعية المي 
ي المملكة  

ة فز وتلعات عىل المجاالت التنموية. توصلت الدراسة إىل أن ظاهرة تأنيث الفقر باتت منترسر
ي التعليم وا

ز  وأن نتيجة عدم تاافؤ الفرص فز ز الجنسي  لعمالة وملكية اخأصول  واتساع فجوة الفقر بي 
ي سوق العم  من اخأسلاب الرئيسة لتأنيث الفقر. أوصت الدراسة باتلاع 

اللطالة وعدم مشاركة المرأة فز
ة ومتناهية الصغر للتخفيف من حدة الفقر ومساعدة المرأة  باإلضافة إىل اتخاذ  أسلوب القروض الصغي 

بعيد المدى من يالل يطة التنمية الوطنية واتجاه تصي  المدى من يالل يطط متوسطة الدولة التجاه 
ورة تدريبها بما يتوافق مع احتياجات سوق العم .  ة  مث  تنميم برامج توعوية بحقوق المرأة وضز  وتصي 

ز  تناولت الخليف ) ز المرأة السعودية كح  لمشالة الفقر المؤنث  حيث 2015ومن منمور التمكي  ( تمكي 
ة  يليها الخدمات المقدمة  ي آليات مواجهة المرأة الفقي 

ز المرأة تتمث  فز أظهرت اللاحثة أن أهم تضايا تمكي 
ة  ثم تضايا مستوى الدي   فدور المنممات الحكومية والج معيات اخأهلية. وكما استخلصت للمرأة الفقي 

ة  وبناء المهارات والقدرات  ي تعليم المرأة الفقي 
ورة االستثمار فز اللاحثة  فقد أوصت معمم الدراسات بضز

ة.  ي المجتمع  والقضاء عىل أمية المرأة الفقي 
 النسائية الفعالة فز

ي 
 التأصي  العلىمي وبناء هذا ومن استعراض اللاحثتان للدراسات السابقة  كان لك  دراسة منها أهميتها فز

ي الدراسات العربية  مع 
ي مجال تأنيث الفقر  ياصة فز

ز وجود تواضعا نسبيا لللحث فز اللحث. وتد تبي 
ي تحلي  الماهرة أو دراسة أبعادها أو أسلابها أو 

ي فز ي واالستعراض اخأدئر
انحياز معمم الدراسات للمنهج الوصفز

ي دراسة تداعياتها. وبشا  عام  يمكن القول بأن م
ي فز
عمم الدراسات السابقة اعتمدت عىل المنهج الوصفز

ز الدراسات  . وعىل الرغم من وجود تشابم بي  تأنيث الفقر  مع اعتماد القلة عىل المنهج الكىمي والتحليىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها  وتحديدا فيما يختص  ت الدراسة الحالية عن غي  ز السابقة والدراسة الحالية؛ إال أن هناك ايتالفات مي 
تلة عليم وربط السبب باخأثر. بشمول الدر  اسة لمفهوم فقر المرأة وأسلابم واآلثار المي   

 مشكلة البحث وأسئلته وفرضياته

يعد الفقر مشالة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اتتصادية وانعااسات سياسية متعددة اخأبعاد ال 
ز يخلو منها أي مجتمع  وتزداد حدة عندما تكون مرتلطة بالنساء  فم ي العالم ممن  1.5ن بي 

ز
مليار شخص ف

ي فقر مدتع )دوالر واحد أو أت /يوم( تشا  النساء واخأطفال الغالبية منهم
ز
 ,Christensen)يعيشون ف

اتيجيات  -رغم عدم تحديدها بدتة-. وعليم فإن هذه المشالة  (2019 يمكن أن تشا  تحديا أمام االسي 
ز اإل ن حيث أ ودية التنموية المستقللية للمملكة العربية السع ناث حجم مشالة "تأنيث الفقر" أو الفقر بي 

ي ظ  اإلصالحات االتتصادية الجديدة  ما لم تحدد مشالة الفقر بوضو   وما لم تحدد 
ز
يمكن أن يتفاتم ف

را منها.  ي تشي  إىل صعوبة الفقر الواتع عىل كاه  المرأة  الفئات اخأكير تضز
ات الت  ولع  من أهم المؤرسر

ي المجتمع السعودي  زيادة أعداد المستفيدات من مخصصات الضمان االجتماغي  بصورة أكير 
من الرج  فز

بلغ إجماىلي المستفيدين من الضمان  حيث، سواء المعاشات أو المساعدات االجتماعية مقارنة بالرجال
ذكر )وزارة العم   75,131أنتر  و 119,830مستفيد  منهم 194,961م 2017بمنطقة مكة المكرمة عام 
وع بورجن" (. 2017والتنمية االجتماعية   ي ذلك يشي  تقرير "مرسر

إىل أن هناك حواىلي  Borgen projectوفز
ي فقر )أت  من  4

ز سعودي يعيشون فز ز  %20  وإىل أن (Lee, 2018)والر شهريا( د 530ماليي  من السعوديي 
ز  ي فقر شديد  وأن هناك ما بي 

ي مدينة الرياض وحدها  4إىل  2يعيشون فز
. (Jewayni, 2014)مليون فقي  فز

ي المملكة  وبناء عليم تكون النساء أكير عرضة الدراسات وتشي  
إىل أن اللطالة أحد اخأسلاب الرئيسية للفقر فز

من معدل بطالة الرجال(. وتشي  منممة المرأة العربية  %25.9ل بطالة النساء أعىل بمقدار للفقر )معد
  بينما ال تتعدى %21.1( إىل أن نسلة الساان الذين يعيشون تحت يط الفقر من النساء تص  إىل 2018)

ز الذكور  ي المملكة. %2.5هذه النسلة بي 
   مما يؤكد عىل وجود مشالة تأنيث الفقر فز

هنا جاء هذا اللحث ليتناول مفهوم تأنيث الفقر كماهرة لها تداعيات ال يمكن إغفالها  وبالتاىلي التعرف ومن 
ي مدينة 

ات فز ي المملكة العربية السعودية  مع التطبيق عىل النساء الفقي 
عىل ماهيتها ومسبلاتها وآثارها فز

 جدة. 

 أسئلة البحث: 

ي سبي  تحقيق الهدف من هذا اللحث  
ي تحلي فز

ي المملكة العر  والمتمث  فز
بية واتع ظاهرة تأنيث الفقر فز

 السعودية  تسغ اللاحثتان إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 

ي المملكة العربية السعودية؟ . 1
 ما هو واتع ظاهرة تأنيث الفقر فز

ي المملكة العربية  ما هي  . 2
( فز
،
  وتنميميا

،
  اجتماعيا

،
 السعودية؟أسلاب تأنيث الفقر )اتتصاديا

 ما هي اآلثار )االتتصادية واالجتماعية( الناجمة عن تأنيث الفقر؟ . 3
ز أسلاب تأنيث الفقر واآلثار الناجمة عنم؟ . 4  بي 

،
 ه  توجد عالتة ارتلاطية دالة إحصائيا

ي المملكة من يالل  . 5
ه  يمكن التنبؤ باآلثار االجتماعية واالتتصادية الناجمة عن ظاهرة تأنيث الفقر فز

 جتماعية واالتتصادية والتنميمية؟أسلابها اال 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية البحث

ي تحظز باهتمام  ترجع أهمية اللحث إىل
ي تعد من القضايا الحرجة الت 

ز النساء والت  أهمية تضية الفقر بي 
بالغ عىل المستوى العالىمي  لما ينتج عنها من آثار عىل حياة اخأجيال الحالية وكذلك اخأجيال القادمة. كما 

ورة االهتمام بالمرأة تتوافق أهمية الل ي تؤكد عىل ضز
حث مع االتجاهات العالمية والمؤتمرات الدولية الت 

 
،
ز المرأة اتتصاديا ي تحقيق أهداف اخألفية الثالثة والمرتلطة بتمكي 

ز
ة  وأهمية ذلك ف وياصة المرأة الفقي 

ي توا
ز
 للتقلي  من حدة الفقر. وعىل المستوى المحىلي  تامن أهمية اللحث ف

،
جهات فقم مع تو واجتماعيا

اتيجيات التنمية والرؤى  ي المملكة العربية السعودية  ومع اسي 
ز
السياسات االجتماعية واالتتصادية ف

ي المتضمن االهتمام بشئون المرأة وتطوير  اتيخر
المستقللية للدولة  ياصة تلك المرتلطة باخأساس االسي 
ي النشاطات التنموي

ز
ي بم القيم والتعاليتدرتها وإزالة المعوتات أمام مشاركتها ف

ي إطار ما تقصز
ز
م ة  وذلك ف

ي عرض صورة حقيقية عن فقر 
ز
ي تد تساعد ف

ي نتائجم الت 
ز
اإلسالمية. هذا وتامن اخأهمية التطبيقية لللحث ف

ي اخأدبيات أو التقارير الرسمية  ومن ثم محاولة الوصول إىل صورة 
ز
ي المملكة  والذي تلما تم تناولم ف

ز
النساء ف

ة ظاهرة تأنيث الفقر من يالل بيانات واستنتاجات تقوم عىل أسس واتعية. ومن أوض  لسل  مواجه
ي مجال فقر المرأة   

امج فز ي رسم السياسات والير
المأمول أن تساعد نتائج هذا اللحث الجهات ذات العالتة فز

 كون الفقر عقلة أساسية للتنمية المستدامة وأحد أسلاب انهيار المجتمعات. 

 محددات البحث

: تتمث    فيما يىلي
،
يا   وبرسر

،
  ماانيا

،
  زمانيا

،
  حدود اللحث موضوعيا

ي إطار ما يعرف بماهرة "تأنيث  الحدود الموضوعية: 
ي تحليلم لمشالة الفقر عىل النساء فز

يقتض اللحث فز
 الفقر". 

ة توزي    ع أداة الدراسة "االستلانة" لجمع البيانات  وهي  الحدود الزمانية: 
ي في 
 29ن متتمث  الحدود الزمنية فز

  م. 2018سبتمير  25يوينو إىل 

ي المملكة العربية السعودية  مع التطبيق عىل مدينة  الحدود المكانية: 
يستهدف اللحث دارسة الماهرة فز

 جدة. 

ية:  ات. الحدود البشر ن أنفسهن فقي   تختص الدراسة بالنساء محدودات الدي  أو من يعتير

 مصطلحات البحث

يقصد بالفقر  الفقر :  Poverty وريات  ويعرف  نقص الضز
،
ي -عموما

وفقا لتقرير البنك الدوىلي عن التنمية فز
عىل أنم عدم القدرة عىل تحقيق الحد اخأدئز من مستوى المعيشة  -(2001/ 2000العالم ) (World Bank, 

2000) ي  عىل أنم "االفتقار إىل الدالفقر . ويعرفم مؤتمر القمة العالىمي للتنمية االجتماعية لألمم المتحدة 
المادي والموارد اإلنتاجية الكافية لضمان سل  العيش المستدامة؛ تجنب الجوع وسوء التغذية؛ عدم 
الوصول إىل التعليم والخدمات اخأساسية اخأيرى؛ زيادة انتشار اخأمراض والوفيات الناجمة عن المرض؛ 

ز االجت ؛ البيئات غي  اآلمنة؛ االستلعاد والتميي  ي
د والسكن غي  الكافز ي صنع القرار الترسر

؛ وعدم المشاركة فز ماغي
ي الحياة االجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية." 

 . (United Nations, 1995: 38)فز
الفقر بمعناه المطلق الفقر المطلق:  Absolute Poverty كما يعرفم مؤتمر القمة العالىمي للتنمية  

ز بالحرمان الشديد من االحتياج ي ذلك الغذاء ومياه االجتماعية هو "حالة تتمي 
ات اإلنسانية اخأساسية  بما فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ب المأمونة ومرافق الضف الصخي والصحة والمأوى والتعليم والمعلومات" )المرجع السابق(. وال 
الرسر

عىل الدي  فحسب  ب  يمتد ليشم  إماانية الوصول إىل  -وفقا للتعريف السابق-يعتمد هذا الفقر 
 بأنم ويعرف الفقر  الخدمات االجتماعية. 

،
الفقر الذي يشي  إىل "عدم القدرة عىل الوفاء بالحد  المطلق أيضا

ية  ب.ت.:  ورية" )مؤسسة السبيغي الخي 
(  فعندما يعجز 53اخأدئز الالزم للفرد من االحتياجات الضز

 
،
ا فقرا ب وملبس ومسكن وعالج وحت  التعليم يعد فقي  وريات الحياة من مأك  ومرسر اإلنسان عن توفي  ضز

 
،
. مطلقا  

الفقر المدتع الفقر المدقع:  Extreme Poverty هو الفقر الشديد والذي يطلق عليم أيضا الفاتة  
Pauperism أو الفقر المزري   Disruptive Poverty ( إىل أن حالة الفقر 2017. ويشي  تصنيف اخأسكوا )

ي يكون "مستوى حرمانها يساوي أو يزيد عن ثلث أتص د
رجة حرمان ممكنة" المدتع تصنف بها اخأرسة الت 

: 2017سكوا  )اخأ  viii  . ي بعدين من أبعاد الحرمان أو أكير
ز
ي من الحرمان ف

ي تعائز
وعندما "ال  (  أو تلك الت 

من الحد اخأدئز الحتياجاتم من السعرات الحرارية" يكون عندها تد  %80يتمكن الفرد )أو اخأرسة( من توفي  
ي فقر مدتع )الدامغ  

(. 50: 2014وتع فز  
يختلف فقر الدي  فقر الدخل:  Income Poverty ي كونم يركز عىل الجوانب النقدية للفقر دون  

فز
الجوانب غي  النقدية )فقر القدرة(  فيقصد بم "افتقار اإلنسان إىل الدي  المناسب أو الموارد الكافية لكي 

ي مجتمعم  علما بأن هذه 
ي وضع اجتماغي الئق طلقا لمستويات المعيشة فز

المستويات تختلف من يعيش فز
(. 24: 2010ماان إىل آير ومن وتت إىل آير" )العذاري والدعىمي    

يعير يط الفقر خط الفقر:  The Poverty Line  فقراء وغي : ز عن الخط الذي يقسم المجتمعات إىل تسمي 
ن من فقراء  وهو بذلك يعتمد عىل فقر الدي   أو ذلك المستوى من الدي  الذي يعد الفرد الذي ال يتمك

ا. ووفقا للبنك الدوىلي يعير يط الدي  عن "المستوى من الدي  الشخصي أو  الوصول إليم شخصا فقي 
ز   المقدر للدي  الالزم لتأمي 

" وهو أيضا "الحد اخأدئز العائىلي الذي يكون أت  من أي فرد يصنف عىل أنم فقي 
وريات الحياة"  وتد حدد يط الفقر العالىمي بما يعادل 

ي اليوم للشخص الواحد دوالر  1.90ضز
فز (World 

Bank, 2017: 1-2) . 
يعرف حد الكفاية حد الكفاية وحد الكفاف:  Adequacy Level بأنم "الحد الذي يمكن عنده لألرسة  
ية   (  وهو "الحد 25: 2017المكونة من يمسة أشخاص أن تعيش حياة كريمة" )مؤسسة الملك يالد الخي 

دد عىل الذي دونم ال يستطيع اخأفراد أو ا ز  أو الي  خأرس العيش حياة كريمة  تغنيهم عن استجداء المحسني 
ي تقدم مساعدات  أو التسول" )الدامغ  

ية الت  (  وهو بذلك ال يقتض عىل المأك  36: 2014الجمعيات الخي 
ي تكف  كرامة اإلنسان. ويتضمن حد الكفاية

ب  إنما يتعداهما إىل سائر االحتياجات اإلنسانية الت  ما  والمرسر
  ولكنم يفوتم من حيث التمتع بمقومات الحياة الكريمة. ويفرس Subsistence Levelيعرف بحد الكفاف 
ي تاموس 

Penguinحد الكفاف فز وريات   بأنم "مستوى المعيشة الذي ال يملك فيم المرء أكير من الضز
 . (Allen, 2001: 1404)اخأساسية للحياة" 

ية الصادر عن اخأمم المتحدة يشي  تقرير التنمية الب تأنيث الفقر:  رسر (UNDP, 1997) إىل أن تأنيث الفقر  
Feminization of Poverty ي عدم تاافؤ الفرص 

يعتز ي التعليم والعم  وملكية   
المتاحة أمام المرأة فز

ة  ي احتمال أن تكون المرأة فقي 
ي اتاحة فرص أت  للمرأة. يقصد بتأنيث الفقر زيادة فز

اخأصول  أي أنم يعتز
ز فقراء العالم مقارنة بالرجال"  بالنسلة للرج   إي أنم "ظاهرة تمثي  النساء واخأطفال بشا  غي  متناسب بي 

(Christensen, 2019:1) .  ز اخأرس ي مستويات الفقر بي 
ويعرف تأنيث الفقر أيضا بأنم "زيادة الفرق فز

 " ز ي يرأسها ذكور وزوجي 
ي ترأسها إناث واخأرس المعيشية الت 

 :Mederios & Costa, 2008)المعيشية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

116) بشا  عام يتضمن مفهوم تأنيث الفقر ثالث أمور: أن النساء هن أكير عرضة للفقر من الرجال؛ أن و  . 
ي تزايد. 

ز
  فقرهن أشد من فقر الرجال؛ وأن اتجاه الفقر بينهم ف

 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهج
ي لجمع ودراسة يعد هذا اللحث من اللحوث الوصفية التحليلية  حيث 

استخدمت اللاحثة المنهج الوصفز
  وتفرس واتع الماهرة مح  اللحث. هذا إضافة إىل استخدام المنهج التحليىلي 

ي ترسر
المعلومات واخأدبيات الت 

 
،
ي الوات ع وي  هت م بوصفه ا وصفا

ز
ي  والذي يعتمد عىل دراسة الواتع أو الماهرة كما هي ف

ي الجزء التطبيف 
ز
المسخي ف
 ويع
،
 )علاس وآيرون  دتيق ا

،
 أو كمي ا

،
 كيفيا
،
ا (. 2014ير عنها تعبي   

 مجتمع وعينة البحث: 
 %49.9طلقت الدراسة عىل مدينة جدة  عىل اعتلارها أكير مدن منطقة مكة المكرمة وأعالها كثافة ساانية )

من إجماىلي ساان المنطقة(. وتعد منطقة مكة المكرمة هي المنطقة ذات العدد اخأكير من مستفيدات الضمان 
من إجماىلي مستفيدات  %22.3مستفيدة  مما يشا   119,830االجتماغي  حيث بلغ عدد المستفيدات 

ي النساء ذوات الدي  
. ولذلك ايتارت اللاحثة مجتمع اللحث  ليتمث  فز المملكة من الضمان االجتماغي

ي مدينة جدة. ولتحقيق هدف الدراسة  تم جمع البيانات الالزمة بأسلوب العينة  حيث تم توزي    ع 
المحدود فز

ي  مع Purposive Sampleاالستلانة وفقا خأسلوب العينة الغرضية 
وئز . وزعت االستلانة عير رابط إلكي 

ات )محدودات الدي (  وبالتاىلي فقد أجاب عىل  ورة أن تتم اإلجابة عليها من تل  النساء الفقي 
تحديد ضز

ة. بدأ فت  الرابط  ي العم  2018يونيو  29االستلانة ك  امرأة ترى من وجهة نمرها أنها فقي 
  وتم اتفالم لللدء فز

ي 
  أي ما يقارب ثالثة أشهر. ونمرا لعدم وجود احصائيات رسمية حول 2018سبتمير  25 عىل البيانات فز

ي مدينة جدة  كما لم تتمكن اللاحثتان من الحصول عىل 
ات فز المجتمع اخأصىلي  أي العدد الفعىلي للنساء الفقي 

الهدف من بيانات التواص  مع مستفيدات الضمان االجتماغي  فقد تم إعداد استلانة صممت بما يحقق 
اللحث  ومن ثم تم توزي    ع االستلانة مع استهداف الحصول عىل أكير تدر ممكن من االستجابات.  تللغ عدد 

دة  .  378االستلانات المسي  ي
استلانة  جميعها صال  وجاهز للتحلي  االحصائ   

وأدوات جمع البيانات:  مصادر   
التقارير الرسمية(  بهدف إثراء موضوع اللحث اعتمد اللحث عىل مصادر البيانات الثانوية )الكتب واخأبحاث و 

ي تم 
ي سبي  الحصول عىل المعلومات الالزمة لللحث الميدائز

 عىل أسس علمية موثوتة. وفز
،
وتأصيلم نمريا

اعتماد مصادر البيانات اخأولية لإلجابة عن تساؤالت اللحث وتحقيق أهدافم  اعتمدت اللاحثة عىل االستلانة  
 عىل الصيغة ذات اإلجابات مقيدة النهاية كأداة أساسية لجمع البي

،
انات. تم تصميم وكتابة االستلانة اعتمادا

واللدائ  المختارة )صيغة اخأسئلة المغلقة(. هذا مع مراعاة الموضوعية ووضو  العلارات المستخدمة 
ز اخأسئلة  وكذلك الوتت الالزم لتعبئة االستلانة  فضال عن الحرص عىل االبتعاد  ابط بي 

عن اخأسئلة والي 
 لحساسية موضوع اللحث. 

،
 المحرجة نمرا

ي تشم  )العمر  الحالة 
ز  يتضمن اخأول البيانات العامة للعينة  والت  ز أساسيي  اشتملت االستلانة عىل جزئي 

 الجوانب االتتصادية )الدي  الشهري لألرسة  
،
(  وتشم  أيضا االجتماعية  عدد أفراد اخأرسة  المؤه  التعليىمي

ز  أهم االحتياجات المادية  مدى استقالل ية الدي   مصادر الدي   إعالة أفراد اخأرسة  حجم اإلعالة  المعالي 
الحالة الوظيفية  وأهم احتياجات المستجيلة لزيادة فرص الحصول عىل وظيفة(  حيث يستدل من هذه 

ي من االستلانة فيختص 
ي السعودية. أما الجزء الثائز

ة عىل واتع تأنيث الفقر فز بالهدف الرئيس لللحث  اخأيي 
حيث يتناول أسلاب وآثار تأنيث الفقر  وذلك من يالل بعدين رئيسة. يتعلق اللعد اخأول بأسلاب تأنيث الفقر 

ي المملكة  ويتكون من )
( علارة تم تقسيمها إىل ثالثة محاور: محور اخأسلاب االجتماعية  محور اخأسلاب 23فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي فيتعلق باآلثار الناجمة عن ظاهرة تأنيث الفقر  االتتصادية  ومحور اخأسلاب التنميمية. 
أما اللعد الثائز

( علارة تم تقسيمها إىل محورين: محور اآلثار االجتماعية  ومحور اآلثار االتتصادية. 16ويتكون من )  
: صدق وثبات أداة البحث  

 
ا
تياس ما وضعت لقياسم  يتحقق صدق أداة اللحث )االستلانة( إذا ثبتت تدرتها عىل صدق االستبانة:  -أول

ز بوظيفة اخأداة )علاس وآيرون   (. تم التحقق من 2014بمعتز أنم يتحدد من يالل عالتة أداء المستجيبي 
ي صورتها اخأولية

ز
. تم عرض االستلانة ف  وصدق االتساق الدايىلي

ز  عىل صدق المحامي 
،
 صدق االستلانة اعتمادا

ي المجال اال
ز
ز ف ز المختصي  ي  وذلك بهدف الحام عىل مدى عىل ثالثة من المحامي 

تتصادي واإلحصائ 
صالحية علارات االستلانة  ومدى انتماء ك  منها للمحور الذي تقيسم  والدتة اللغوية والسالمة العلمية 

ز فيما يتعلق بالصياغة اللغوية وصحة المحتوى  تم تعدي   لعلارات االستلانة. وباخأيذ بمالحمات المحامي 
 صدق االتساق الدايىلي والخروج بالصورة النهائية من االستلانة. كما تم ايتلار بعض علارات االستلانة  

ي العينة اخأساسية لللحث   35بتطبيق االستلانة عىل عينة استطالعية توامها )
ز
( امرأة من غي  المشاركات ف

سون Pearson's Correlation Coefficient "وتم حساب معام  ارتلاط "بي  للتحقق من مدى االرتلاط  
ز  ز درجة ك  محور والدرجة الكلية لللعد  ثم بي   ك  علارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتىمي إليم  ثم بي 

ز بي 
ز درجة ك  علارة والدرجة درجة اللعد والدرجة الكلية لالستلانة. أكدت النتائج  أن جميع معامالت االرتلاط بي 

 عند مستوى معنوية  جاءتالكلية للمحور الذي تنتىمي إليم 
،
  مما يؤكد عىل أن جميع %5و %1دالة إحصائيا

 . ة من الصدق الدايىلي  علارات االستلانة تتمتع بدرجة كبي 
 
 
 أن "تعظي اخأداة نتائج متقاربة أو  ثلات اخأداةيقصد بيشي  الثلات إىل اتساق المقياس  ف ثبات االستبانة:  -ثانيا

ي ظروف متماثلة" )علاس وآيرون  نفس النتائج إذا طلقت أكير من مر 
(. تم التأكد من ثلات 266: 2014ة فز

Cronbach’s Alpha Coefficientاالستلانة باستخدام معام  الثلات ألفا كرونلاخ  ز أن معامالت و    تبي 
ز    مما يؤكد عىل أن جميع المحاور الفرعية لالستلانة 0.886 - 0.736الثلات لمحاور االستلانة تراوحت بي 

  أي أنها تتمتع بدرجة 0.913تتمتع بدرجة مرتفعة من الثلات  وكذلك بلغ معام  الثلات العام لالستلانة كا  
 مرتفعة من الثلات. 
 النتائج والمناقشة

 
ا
الخصائص الديموغرافية:  -أول  

ي وصف عينة اللحث من
ي االستلانة يتمث  فز

يث ح لع  أول ما يمكن اللدء بم بعد تفري    غ البيانات الواردة فز
خصية من يالل البيانات العامة )الش -بما يرتلط بأهداف اللحث-يصائصها الديموغرافية  وتحديد طبيعتها 

ي الشا  )-أظهرت النتائج واالتتصادية(. وتد 
الفئة العمرية  هن منأن النسلة اخأعىل للمستجيلات  -(1كما فز

ز  ي  %68.2سنة  ونسبتهن  41وأت  من  21بي 
ز شالت الفئة العمرية من المستجيلات  فز فأت  ما  20حي 

. كما %7.7سنة بنسلة  61إىل أت  من  41من إجماىلي العينة  تليها وبفرق واض  الفئة من  %23.3نسبتم 

ز من الشا  ) ز  %53.2( أن أكير من نصف العينة هن عازبات؛ فيمثلن 2يتبي  ي حي 
من المستطلعات. هذا فز

وجات  ز . %2.1  ثم اخأرام  بنسلة %5.6يهن المطلقات بنسلة من المستجيلات  يل %38.3مثلت المي 

 . %0.8وشالت النساء المنفصالت عن أزواجهن النسلة اخأت  واللالغة 

 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                  (   -  149 141) ص: و  البحث األ –الثان

 

128 
ي المملكة العربية السعودية: دراسة مسحية عىل مدينة جدة                                                                                                 بخاري و حريري           

 
 تأنيث الفقر ف

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( توزي    ع العينة وفقا للفئة العمرية1شكل رقم )

 

 ( توزي    ع العينة وفقا للحالة االجتماعية2شكل رقم )

   

ز إىل أرس متوسطة  -(3الشا  )-أما عن عدد أفراد اخأرسة  فيمهر  ي الغالب ينتمي 
أن النساء المستطلعات فز

  حيث تنتىمي 
،
ي  8-7من المستطلعات إىل أرس ذوات  %28.3الحجم نسبيا

أفراد  تليها نسلة النساء الالئ 
ز إىل أرس ذوات  ز إىل أرس ذوا%26.2أفراد ) 6-5ينتمي  ي ينتمي 

(. أما النساء %24.4أفراد ) 4-3ت (  ثم الالئ 
ي يعشن بمفردهن أو مع فرد واحد )أي 

وفيما من النساء المستطلعات.  %9.5فرد( فيمثلن  2-1الالئ 
  حيث 4يتض  من الشا  )  يتعلق بالمستوى التعليىمي 

،
 عاليا
،
( أن غالبية المستطلعات متعلمات تعليما

(. شالت النساء من %75.9حواىلي ثالثة أرباع العينة )شالت الحاصالت عىل اللاالوريوس والماجستي  
(  يليهن الحاصالت عىل المؤه  الثانوي %59.2ذوات المؤه  الدراسي الجامغي النسلة اخأعىل )

 (. %16.7(  فالحاصالت عىل الماجستي  )20.4%)

ي األرسة3شكل رقم )
 
 ( توزي    ع العينة وفقا لعدد األفراد ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  وفقا للمؤهل الدراسي ( توزي    ع العينة 4شكل رقم )

 

 
 
ي المملكة:  -ثانيا

 
 تحليل واقع تأنيث الفقر ف

: "ما هو واتع  ي
ز
تحل  الدراسة واتع تأنيث الفقر  من يالل اإلجابة عن التساؤل اخأول لللحث المتمث  ف

ي المملكة العربية السعودية؟". تم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة
ز
 ظاهرة تأنيث الفقر ف

ز التكرارات. 2اللحث من النساء المستطلعات  واستخدم ايتلار مرب  ع كاي " كا " لحساب داللة الفروق بي 
 عند 52.698المحسوبة  2بالنسلة للدي  الشهري لألرسة  اتض  من النتائج أن تيمة كا

،
  وهي دالة إحصائيا

ز ال0.01مستوى معنوية  تكرارات حول مستوى الدي    مما يؤكد عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ريال  وشالت  1433( أن الفروق لصال  اخأرس ذوات الدي  أت  من 5الشهري لألرسة. يوض  الشا  )

 من إجماىلي العينة.  29.1%

وبتحلي  نتائج استقاللية الدي  الشخصي  سجلت كا
ا  مما يؤكد عدم 0.095 2   وهي تيمة غي  دالة إحصائي،

ز االستجابات حول استقاللية الدي  الشهري  وأن الفروق لصال  عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ا 210.83بلغت  2استقالل الدي . وأظهرت نتائج مصادر الدي  المستق  أن كا   وهي تيمة دالة إحصائي،

ما يؤكد عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مصدر الدي  المستق     م0.01عند مستوى معنوية 
ي  حيث بلغ نسلة الموظفات 

(.  6من إجماىلي من لديم دي  مستق  )الشا   %53.8لصال  الراتب الوظيفز
يحصلن  %3.7  و%8.6كما ويتض  أن المستفيدات من معاشات الضمان االجتماغي ال تتعدى نسبتهن 

 ت غي  حكومية. عىل إعانات ومساعدا

 )ريال( ( الفروق بير  التكرارات حو  الدخل الشهري لألرسة5شكل رقم )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( الفروق بير  التكرارات حو  مصدر الدخل المستقل6شكل رقم )

 

 )معنوية 78.265المحسوبة بلغت  2أظهرت نتائج إعالة أفراد اخأرسة أن تيمة كا
،
  وهي تيمة دالة إحصائيا

ز تكرارات االستجابات حول كون المستطلعات 0.01 (  مما يؤكد عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي ال يعلن أرسهن بمفردهن  حيث يمثلن 

هن العائالت الوحيدات لألرسة. وكانت الفروق لصال  النساء الالئ 
  11.893المحسوبة بلغت  2لعينة. وحول حجم اإلعالة  أشارت النتائج أن تيمة كامن إجماىلي ا 72.8%

 )معنوية 
،
ز تكرارات االستجابات 0.01وهي تيمة دالة إحصائيا  بي 

،
(  مما يؤكد عىل وجود فروق دالة إحصائيا

ي يقمن باإلعالة الجزئية بنسلة مئوية 
من  %67.0حول حجم اإلعالة. وكانت الفروق لصال  النساء الالئ 

ي يقمن باإلعالة  بينما تقوم 
ز  %33إجماىلي النساء الالئ  من النساء وحدهن بإعالة أرسهن بالكام . كما تبي 

ز  حيث بلغت تيمة كا   54.86المحسوبة  2وجود فروق دالة إحصائية الستجابات العينة حول المعالي 
ي يعلن أبن

من  %37.3امرأة وبنسلة مئوية  56ائهن وكانت الفروق لصال  اخأبناء  حيث بلغ عدد النساء الالئ 
ي يقمن باإلعالة )كما يتض  من الشا  

 (. 7إجماىلي النساء الالئ 

 ( الفروق بير  التكرارات حو  المعالير  7شكل رقم )

 

ات والموضحة بالشا  ) (  كانت هناك فروق ذات 8وبسؤال المستطلعات عن أهم احتياجاتهن كنساء فقي 
ل ملك وعم  يتناسب مع المؤهالت والمروف )داللة إحصائية  ولصال    ز  من ميز
ً
لك  منهما(   %32.5كال

ا عند مستوى معنوية 85.196المحسوبة  2حيث بلغت تيمة كا . جاء بعد 0.01  وهي تيمة دالة إحصائي،

ا الدي  الشهري الثابت والمناسب.   ذلك  الحاجة إىل اإلعانة الحكومية الكافية  وأيي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 وق بير  التكرارات حو  أهم االحتياجات المادية( الفر 8شكل رقم )

 

ي الوتت الحاىلي  بلغت تيمة كا
ز
ا عند 144.8المحسوبة  2وبالسؤال عن وجود عم  ف   وهي تيمة دالة إحصائي،

ي الوتت 0.01مستوى معنوية 
ز
 الستجابات العينة حول وجود عم  ف

،
  مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائيا

ي ال يعملن ويشالن 
. وتد كانت الفروق لصال  النساء الالئ  من إجماىلي المستطلعات. وحول  %81الحاىلي

ة الحصول عىل وظيفة  كانت الفروق لصال  "فرصة عم  مناسلة من احتياجات المستطلعات لزيادة فرص
   %34.7  يليها فرصة عم  مناسلة من حيث الراتب بنسلة %41.2حيث المروف وأوتات العم " بنسلة 

ا عند مستوى 172.07المحسوبة  2(. بلغت تيمة كا9كما هو موض  بالشا  )   وهي تيمة دالة إحصائي،
ز التكرارات المشاهدة الستجابات العينة   مما يؤكد ع0.01معنوية  ىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

 حول أهم االحتياجات لزيادة فرصة الحصول عىل وظيفة. 

 ( الفروق بير  التكرارات حو  أهم االحتياجات لزيادة فرصة الحصو  عىل وظيفة9شكل رقم )

 

 
 
ي المملكة:  -ثالثا

 
 أسباب تأنيث الفقر ف

ي المجتمع والمرتلطة بالتساؤل  من تحلي  نتائج
االستلانة  توصلت اللاحث إىل أسلاب ظاهرة تأنيث الفقر فز

ي المملكة العربية 
( فز
،
  وتنميميا

،
  اجتماعيا

،
ي لللحث حول "ما هي أسلاب تأنيث الفقر )اتتصاديا

الثائز
عد اخأول عىل الل السعودية؟". تم حساب المتوسطات الحسابية واخأوزان النسبية الستجابات أفراد العينة

من االستلانة والمتعلق بتحديد أسلاب الفقر  وكذلك حساب المتوسط العام لللعد باالعتماد عىل 
ي ضوء تيم متوسطاتها. 

 فز
،
ي اشتم  عليها  مع ترتيب هذه المحاور تنازليا

اءت ج متوسطات المحاور الت 
ي الجدول الالحق )

(  حيث أتض  أن المتوسط 1النتائج اإلجمالية لللعد اخأول "أسلاب تأنيث الفقر" كما فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي العام لهذا اللعد تد بلغ    مما يؤكد عىل أن اخأسلاب الكامنة لفقر النساء %76.2وبوزن نستر  3.81الحسائر
ي مجتمع الدراسة. احتلت "اخأسلاب التن

ز
ة ف ز أسلاب تأتتوافر بدرجة كبي  نيث الفقر ميمية" المرتلة اخأوىل بي 

ي المملكة  بمتوسط عام 
ز
ي  %81.6وبوزن نستر  4.08ف

ز
ة. وجاءت "اخأسلاب االتتصادية" ف وبدرجة كبي 

ة. أما "اخأسلاب االجتماعية"  فشغلت  %80.0وبوزن نستر  4.00المرتلة الثانية بمتوسط عام  وبدرجة كبي 
ز  ة بي  وبدرجة  %67.2وبوزن نستر  3.36أسلاب تأنيث الفقر  بمتوسط عام  المرتلة الثالثة واخأيي 

 متوسطة. 

ي المملكة من وجهة نظر العينة 1جدو  رقم )
 
 ( النتائج اإلجمالية لتحديد أسباب تأنيث الفقر ف

 أسباب تأنيث الفقرالبعد األول: 
عدد 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 3 متوسطة 67.2 3.36 8 األول: األسباب االجتماعية المحور

 2 كبيرة 80.0 4.00 11 المحور الثاني: األسباب االقتصادية

 1 كبيرة 81.6 4.08 4 المحور الثالث: األسباب التنظيمية

 بدرجة كبيرة 76.2 3.81 23 األسباب ككل

 
ا
 النتائج المتعلقة باألسباب االجتماعية:  -أول

ز من  ي العام للمحور اخأول "اخأسلاب االجتماعية" بلغ 2الجدول الالحق )يتبي   3.36( أن المتوسط الحسائر
  وهي تيم تدل عىل أن اخأسلاب االجتماعية لماهرة تأنيث الفقر تتوافر بدرجة %67.2وبوزن نستر 

ي "العادات والتقاليد القائمة عىل ا
ي مجتمع الدراسة. جاءت العلارة المتمثلة فز

ز متوسطة فز ز  لتميي  بي 
ي   اخأسلاب االجتماعية لماهرة تأنيث الفقر  بمتوسط حسائر

ز ي المرتلة اخأوىل بي 
" فز ز وبوزن  4.04الجنسي 
ز جاءت علارة "عدم تاافؤ الفرص %88.0نستر  ي حي 

ة. هذا فز ز اإلناث والذكور -وبدرجة كبي  ي  -بي 
 فز

ي  ي المرتلة الثانية بمتوسط حسائر
" فز ة.  %76.6زن نستر وبو  3.83تخصصات التعليم العاىلي وبدرجة كبي 

اث ع )النفقة  الكسوة  المي  ي كفلها لها الرسر
المرتلة  " عىل..(وحصلت علارة "تلة وغي المرأة بحقوتها الت 

ي   اخأسلاب االجتماعية بمتوسط حسائر
ز ة. ويوض  الجدول  %71وبوزن نستر  3.55الثالثة بي  وبدرجة كبي 

 الفقر وفق أهميتها. ترتيب سائر اخأسلاب االجتماعية لتأنيث 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لألسباب االجتماعية لتأنيث الفقر 2جدو  رقم )  ( نتائج المتوسطات الحسابية والوزن النسب 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الحكم

 الترتيب

 1 كبيرة 88.0 1.10 4.04 العادات والتقاليد القائمة على التمييز بين الجنسين.

بين اإلناث والذكور في تخصصات  عدم تكافؤ الفرص
 التعليم العالي.

 2 كبيرة 76.6 1.28 3.83

قلة وعي المرأة بحقوقها التي كفلها لها الشرع )النفقة، 
 الكسوة، الميراث..(

 3 كبيرة 71.0 1.29 3.55

 4 متوسطة 67.2 1.25 3.36 تعدد الزوجات )من قبل األب أو الزوج(.

 5 متوسطة 66.2 1.42 3.31 المرأة من التعليم.منع 

 6 متوسطة 65.6 1.35 3.28 العنف ضد المرأة.

 7 متوسطة 64.6 1.30 3.23 عدم استقاللية المرأة بذاتها وحاجتها الدائمة للرجل.

 8 ضعيفة 45.2 1.28 2.26 تمتع المرأة بقدرات أقل من الرجل.

 بدرجة متوسطة 67.2 1.27 3.36 المتوسط الحسابي العام

ا  النتائج المتعلقة باألسباب االقتصادية:  -ثاني 

ي "اخأسلاب االتتصادية" بلغ 3يتض  من الجدول )
ي للمحور الثائز وبوزن نستر  4.00( أن المتوسط الحسائر

ي مجتمع الدراسة. 80.0%
ة فز   وهي تيم تدل عىل أن اخأسلاب االتتصادية لتأنيث الفقر تتوافر بدرجة كبي 

ي تصدرت عل وبوزن نستر  4.53ارة "ارتفاع تااليف المعيشة" تائمة اخأسلاب االتتصادية  بمتوسط حسائر
ا. وشغلت علارة "يروج المرأة للعم  يتطلب نفقات ال تقوى المرأة عىل تحملها"  90.6%

،
ة جد وبدرجة كبي 

ي  ي  %87.6وبوزن نستر  4.38المرتلة الثانية  بمتوسط حسائر
ا. أما فز

،
ة جد المرتلة الثالثة فاانت وبدرجة كبي 
ي  ي  4.18علارة "عدم توافر الفرص الوظيفية المالئمة لمروف المرأة"  بمتوسط حسائر . %81.2وبوزن نستر

ي المرتلة الرابعة كانت علارة "
ه )زوج  أخ  وفز إعالة المرأة نفسها وأبنائها نتيجة غياب دور العائ  أو تقصي 
 أب(. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لالستجابات حو  األسباب االقتصادية 3جدو  رقم ) ( نتائج المتوسطات الحسابية والوزن النسب 
 لتأنيث الفقر 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الحكم

 الترتيب

 90.6 0.81 4.53 ارتفاع تكاليف المعيشة.
كبيرة 

 جًدا
1 

 87.6 1.01 4.38 ال تقوى المرأة على تحملها. خروج المرأة للعمل يتطلب نفقات
كبيرة 

 جًدا
2 

 3 كبيرة 83.6 1.04 4.18 عدم توافر الفرص الوظيفية المالئمة لظروف المرأة.

إعالة المرأة نفسها وأبنائها نتيجة غياب دور العائل أو تقصيره 
 )زوج، أخ، أب(

 4 كبيرة 81.2 1.03 4.06

النساء )كتركز عمل المرأة في التمييز في سوق العمل ضد 
 الوظائف التي ال تدر دخالً عاليًا(

 5 كبيرة 80.4 1.11 4.02

عدم استقرار المرأة في عملها بسبب المسؤوليات األسرية )مثل 
 الحمل والوالدة ورعاية األبناء(.

 6 كبيرة 79.8 1.17 3.99

عدم توفر عمل دائم للمرأة واعتمادها على العمل المؤقت الذي 
 ال يوفر الدخل الكافي والمستقر.

 7 كبيرة 79.4 1.04 3.97

 8 كبيرة 78.6 1.20 3.93 التفاوت في األجور بين المرأة والرجل.

 9 كبيرة 78.2 0.98 3.91 ارتفاع البطالة بين اإلناث.

 10 كبيرة 71.2 1.14 3.56 ارتفاع البطالة بين الذكور

فال تملك إدارة انتزاع حق تصرف المرأة في دخلها المادي 
 أموالها )تحكم الرجل في أموالها(.

 11 كبيرة 69.2 1.31 3.46

 بدرجة كبيرة 80.0 1.08 4.00 المتوسط الحسابي العام

ا
 
 النتائج المتعلقة باألسباب التنظيمية:  -ثالث

نستر وبوزن  4.08( أن المتوسط العام للمحور الثالث "اخأسلاب التنميمية" بلغ 4تشي  نتائج الجدول )
ي مجتمع الدراسة. تتصدر 81.6%

ة فز   مما يدل عىل أن اخأسلاب التنميمية لتأنيث الفقر تتوافر بدرجة كبي 
ي  وعها الخاص" تائمة اخأسلاب التنميمية  بمتوسط حسائر

ي للمرأة للدء مرسر
علارة "عدم وجود دعم كافز

ا  يليها "عدم تخصيص راتب شه %85.4وبوزن نستر  4.27
،
ة جد ل" وبدرجة كبي  ز ري من الدولة لربة الميز

ي  ة. وشغلت علارة "عدم اتخاذ الدولة لحلول  %83.0وبوزن نستر  4.15بمتوسط حسائر وبدرجة كبي 
 واتعية لمشالة الفقر" المرتلة الثالثة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لالستجابات حو  األسباب التنظيمية  (4جدو  رقم ) نتائج المتوسطات الحسابية والوزن النسب 
 لتأنيث الفقر 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الحكم

 الترتيب

 85.4 0.94 4.27 عدم وجود دعم كافي للمرأة لبدء مشروعها الخاص.
كبيرة 

 جًدا
1 

 2 كبيرة 83.0 1.15 4.15 عدم تخصيص راتب شهري من الدولة لربة المنزل.

 3 كبيرة 82.6 1.01 4.13 عدم اتخاذ الدولة لحلول واقعية لمشكلة الفقر.

 4 كبيرة 75.0 1.30 3.75 عدم وجود حماية قانونية لحقوق المرأة.

 بدرجة كبيرة 81.6 1.10 4.08 المتوسط الحسابي العام

 
 
ي المملكة:  -رابعا

 
 آثار تأنيث الفقر ف

االتتصادية )أظهرت نتائج تحلي  آثار تأنيث الفقر  والمرتلطة بالتساؤل الثالث لللحث حول "ما هي اآلثار 
واالجتماعية( الناجمة عن تأنيث الفقر؟  بحساب المتوسطات الحسابية واخأوزان النسبية الستجابات 

ي باالعتماد عىل متوسظي المحورين اللذين تضمنهما هذا اللعد  
العينة وبحساب المتوسط العام لللعد الثائز

ي العام لللعد تد بلغ (. اتض  أن المت5وجاءت النتائج اإلجمالية كما يوض  الجدول )  3.99وسط الحسائر
ي مجتمع الدراسة. وتد %79.8وبوزن نستر 

ة فز   وهي تيم تدل عىل أن آثار تأنيث الفقر متواجدة بدرجة كبي 
 %81.6وبوزن نستر  4.08استأثرت "اآلثار االتتصادية" لتأنيث الفقر" المرتلة اخأوىل بمتوسط عام 

ة  تلتها "اآلثار االجتم . %78.0وبوزن نستر  3.90اعية" بمتوسط عام وبدرجة كبي 
،
ة أيضا  وبدرجة كبي 

 النتائج اإلجمالية لتحديد آثار تأنيث الفقر من وجهة نظر العينة  (5جدو  رقم )

اآلثار الناجمة عن وجود البعد الثاني: 
 ظاهرة تأنيث الفقر

عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التوافر

 الترتيب

 2 كبيرة 78.0 3.90 13 المحور األول: اآلثار االجتماعية

 1 كبيرة 81.6 4.08 3 المحور الثاني: اآلثار االقتصادية

 بدرجة كبيرة 79.8 3.99 16 الدرجة الكلية للبعد الثاني

ز من الجدول )فيما يتعلق باآلثار االجتماعية   ي العام للمحور بلغ 6يتبي   3.90( أن المتوسط الحسائر
ي %78.0وبوزن نستر 

ة فز   وهي تيم تدل عىل أن اآلثار االجتماعية لتأنيث الفقر متواجدة بدرجة كبي 
ز اآلثار  مجتمع الدراسة. تصدرت علارة "الضغوط النفسية للمرأة نتيجة الفقر" المرتلة اخأوىل بي 

ي  ة  %86.4وبوزن نستر  4.32االجتماعية الموضحة بالجدول  بمتوسط حسائر ا. وبدرجة كبي 
،
جد
ي  اعات االرسية نتيجة الفقر" عىل المرتلة الثانية  بمتوسط حسائر

ز  4.21وحصلت علارة "الخالفات واليز
ي المرتلة الثالثة علارة "الخج  االجتماغي وعدم الثقة  %84.2وبوزن نستر 

ا  تلتها فز
،
ة جد وبدرجة كبي 

ي  ي  4.10بالنفس" بمتوسط حسائر ة.  %83.2وبوزن نستر  وبدرجة كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لالستجابات حو  اآلثار االجتماعية  (6م )جدو  رق نتائج المتوسطات الحسابية والوزن النسب 
 الناجمة عن تأنيث الفقر 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الحكم

 الترتيب

 1 كبيرة جًدا 86.4 0.80 4.32 الضغوط النفسية للمرأة نتيجة الفقر.

 2 كبيرة جًدا 84.2 0.90 4.21 والنزاعات االسرية نتيجة الفقر.الخالفات 

 3 كبيرة 83.2 0.97 4.16 الخجل االجتماعي وعدم الثقة بالنفس.

 4 كبيرة 81.8 0.96 4.09 تدني مستوى التأهيل المطلوب لسوق العمل.

 5 كبيرة 81.4 0.94 4.07 االفتقار للتدريب لعدم المقدرة.

 6 كبيرة 79.4 1.09 3.97 بحثا عن ظروف معيشية أفضل.الزواج في سن مبكر 

 7 كبيرة 76.8 1.12 3.84 ترك التعليم من أجل العمل وكسب الرزق.

 8 كبيرة 75.8 1.11 3.79 انخفاض مستوى تعليم األبناء.

 9 كبيرة 75.4 1.13 3.77 تدني مستوى التعليم.

 10 كبيرة 74.8 1.07 3.74 الضعف البدني والصحي لألبناء.

 11 كبيرة 74.2 1.10 3.71 سوء وضع المرأة الصحي نتيجة الفقر وسوء التغذية.

 12 كبيرة 70.0 1.23 3.50 االنحراف واتباع السبل غير القانونية للحصول على دخل كافي.

 13 كبيرة 69.8 1.24 3.49 اللجوء إلى طلب المعونة والتسول للحصول على المال.

 بدرجة كبيرة 78.0 1.05 3.90 المتوسط الحسابي العام

ز من الجدول الالحق ) ي بلغ 7يتبي 
ي العام للمحور الثائز   %81.6وبوزن نستر  4.08( أن المتوسط الحسائر

ي مجتمع الدراسة. حصلت 
ة فز وهي تيم تدل عىل أن اآلثار االتتصادية لتأنيث الفقر متواجدة بدرجة كبي 

ي مستوى المعيشة كا " عىل المرتلة
ز اآلثار االتتصادية الناجمة عن ظاهرة تأنيث الف علارة "تدئز قر اخأوىل بي 

ي  ة. وجاءت علارة "الحد من تيمة مساهمة المرأة  %83.4وبوزن نستر  4.17بمتوسط حسائر وبدرجة كبي 
ي  ي المرتلة الثانية بمتوسط حسائر

ي التنمية الوطنية" فز
ة  بينما  %80.8وبوزن نستر  4.04فز وبدرجة كبي 

ز اآلثار االتتصادية الناجمة عن شغلت "زيادة ال لطالة نتيجة انخفاض المهارات والقدرات" المرتلة الثالثة بي 
ي  ة.  %80.4وبوزن نستر  4.02ظاهرة تأنيث الفقر بمتوسط حسائر  وبدرجة كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لالستجابات حو  اآلثار االقتصادية  (7جدو  رقم ) نتائج المتوسطات الحسابية والوزن النسب 
 ث الفقر الناجمة عن تأني

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الحكم

 الترتيب

 1 كبيرة 83.4 0.90 4.17 تدني مستوى المعيشة ككل.

 2 كبيرة 80.8 0.96 4.04 الحد من قيمة مساهمة المرأة في التنمية الوطنية.

 3 كبيرة 80.4 1.07 4.02 زيادة البطالة نتيجة انخفاض المهارات والقدرات.

 بدرجة كبيرة 81.6 0.98 4.08 المتوسط الحسابي العام

 
 
 عالقة السبب باألثر:  -خامسا

ي 
ي إىل تحري عالتة أسلاب تأنيث الفقر بآثارها  واإلجابة عىل باف 

سعت اللاحثتان من يالل التحلي  اإلحصائ 
ز أسلاب تأنيث   بي 

،
تساؤالت اللحث. ولإلجابة عن التساؤل القائ : "ه  توجد عالتة ارتلاطية دالة إحصائيا

جتماعية والقائ : "ه  يمكن التنبؤ باآلثار اال الفقر واآلثار الناجمة عنم ؟"  وكذلك التساؤل المرتلط بالتنبؤ 
ي المملكة من يالل أسلابم االجتماعية واالتتصادية والتنميمية؟"  تم صياغة 

واالتتصادية لتأنيث الفقر فز
ز التالية:   الفرضيي 

ز أسلاب تأنيث الفقر وآثاره  الفرضية األوىل:   بي 
،
 جتماعية". اال "توجد عالتة ارتلاط موجلة ودالة إحصائيا

ز أسلاب تأنيث الفقر وآثاره االتتصادية".  الفرضية الثانية:   بي 
،
 "توجد عالتة ارتلاط موجلة ودالة إحصائيا

سون"    ي الجدول الالحق )اليتلار صحة الفرضية اخأوىل  تم استخدام معام  ارتلاط "بي 
(. اتض  أن 8كما فز

ز محاور أسلاب تأنيث الفقر وآثاره االجتماعية وفق أهميتها: االتتصادية  االجتماعية   معامالت االرتلاط بي 
ا  0.291  0.446  0.482والتنميمية بلغت  عىل التواىلي  مما يدل عىل وجود عالتة موجلة دالة إحصائي،
ز أسلا 0.01عند مستوى معنوية  ز بي  ب تأنيث الفقر المختلفة وآثار االجتماعية. وبلغ معام  االرتلاط بي 

ا عند 0.517اخأسلاب كا  واآلثار االجتماعية    وهي تيمة تؤكد عىل وجود عالتة موجلة دالة إحصائي،
ز الدرجة اإلجمالية خأسلاب تأنيث الفقرة وآثاره االجتماعية.   0.01مستوى   بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

سون" للعالقة بير  أسباب تأنيث الفقر وآثاره االجتماعية  ( نتائج م8جدو  رقم )  عامل ارتباط "بير

                         
 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة معامل االرتباط

المحور األول: األسباب 
 االجتماعية

 0.01دال عند  0.00 0.446

الثاني: األسباب المحور 
 االقتصادية

 0.01دال عند  0.00 0.482

المحور الثالث: األسباب 
 التنظيمية

 0.01دال عند  0.00 0.291

 0.01دال عند  0.00 0.517 األسباب الكامنة ككل

ي الجدول )
سون"  كما فز اتض  أن . (9واليتلار صحة الفرضية الثانية  تم استخدام معام  ارتلاط "بي 

ز محاور أسلاب تأنيث الفقر وآثار معامالت  دية  االتتصاوفق أهميتها: االتتصادية  هاالرتلاط بي 
  مما يدل عىل وجود عالتة عىل التواىلي  0.280  0.384  0.422   بلغتاالجتماعيةو التنميمية  و 

ا عند مستوى  ز أسلاب تأنيث الفقر وآثار  0.01موجلة دالة إحصائي، االتتصادية  كما بلغ معام   هبي 
ز اخأسلاب كا  واآلثار االتتصادية  ز بي    وهي تيمة تؤكد عىل وجود عالتة ارتلاط 0.434االرتلاط بي 

ا عند مستوى  ز الدرجة اإلجمالية خأسلاب تأنيث الفقرة وآثار  0.01موجلة دالة إحصائي،  ية.  االتتصاد هبي 

سون" للعالقة بير  أسباب تأنيث الف9جدو  رقم )  صاديةقرة وآثاره االقت( نتائج معامل ارتباط "بير

                         

                                      
 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.01دال عند  0.00 0.280 المحور األول: األسباب االجتماعية

 0.01دال عند  0.00 0.422 االقتصاديةالمحور الثاني: األسباب 

 0.01دال عند  0.00 0.384 المحور الثالث: األسباب التنظيمية

 0.01دال عند  0.00 0.434 األسباب الكامنة ككل

ي    تامت باللاحثة بإجراء تحلي  االنحدار المتعدد التدريخر
ز  Stepwiseوللتحقق من صحة الفرضيتي 

Multiple Regression ي خأسلاب تأنيث الفقر )االجتماعية  االتتصادية    لتحديد مدى اإلسهام النستر
ي التنبؤ باآلثار 

ي التنبؤ باآلثار االجتماعية تأنيث الفقر  ثم اسهامها فز
ات مستقلة فز  والتنميمية(  باعتلارها متغي 

 االتتصادية. 

 األسباب الكامنة
 اآلثار االقتصادية

 اآلثار 

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

" المحسوبة بلغت Fيم "إىل أن ت -(10كما يوض  الجدول )-أشارت النتائج فيما يخص اآلثار االجتماعية 
تيب  ؛ اخأمر الذي يدل عىل وجود عالتة 0.01  وبداللة إحصائية عند مستوى 73.167  113.82عىل الي 

ز )اخأسلاب االتتصادية  واخأسلاب االجتماعية( والمتغي  التابع )اآلثار  ين المستقلي  ز المتغي  انحدار بي 
ي التنبؤ بالمتغي  التابع. أما الجدول التاىلي )االجتماعية(  مما يؤكد عىل صالحية نماذج تحلي  اال 

ز
( 11نحدار ف

ي  ي التنبؤ باآلثار  Stepwiseفيوض  نتائج تحلي  االنحدار التدريخر
ز
لتحديد مدى إسهام أسلاب تأنيث الفقر ف

ي النموذج  واستلعاد 
ز
االجتماعية الناجمة عنها. وتد اتض  إديال اخأسلاب االتتصادية واالجتماعية ف

ز النموذج اخأول لألسلاب االتتصادية فقط  فسج  معام  االرتلاط اخأسلاب ال ما  Rتنميمية. تم تضمي 
  أي أن اخأسلاب االتتصادية تستطيع تفسي  2Adj.R 0.230وبلغ معام  التحديد المعدل  0.482تيمتم 

 . %23.0اآلثار االجتماعية الناجمة عن ظاهرة تأنيث الفقر بنسلة 

ي  ارتفع معام  االرتلاط إضافة اخأسلاب االجتماعيوب
  وارتفع معام  0.530ليصب   Rة إىل النموذج الثائز

ية أكير من اخأول؛ 0.281ليصب   2Adj.Rالتحديد المعدل  ي تدرة تفسي 
. ويدل ذلك عىل أن للنموذج الثائز

ات المستقلة )اخأسلاب االتت ز المتغي  ي تفسي  العالتة بي 
ي فز
ادية  صولهذا تم االعتماد عىل النموذج الثائز

واخأسلاب االجتماعية وراء ظاهرة فقر النساء( والمتغي  التابع )اآلثار االجتماعية الناجمة عن ظاهرة تأنيث 
 الفقر(.  

 ( نتائج اختبار تحليل التباين لمعنوية نماذج تحليل االنحدار 10جدو  رقم )

 النموذج
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 

 اإلحصائية

النموذج 
 األول

 7164.531 1 7164.531 االنحدار

113.822 
دال عند 
0.01 

 62.945 376 23667.374 البواقي

  377 30831.905 الكلى

النموذج 
 الثاني

 4327.136 2 8654.271 االنحدار

73.167 
دال عند 
0.01 

 59.140 375 22177.634 البواقي

  377 30831.905 الكلى
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 11جدو  رقم ) ي التنبؤ  Stepwise( نتائج تحليل االنحدار التدريج 
 
إلسهام أسباب تأنيث الفقر ف

 بآثاره االجتماعية 

ز أن تيم " -(12كما هو موض  بالجدول )-وفيما يتعلق بالتنبؤ باآلثار االتتصادية  أظهرت النتائج  " Fيتبي 
ز )اخأول لألسلاب االتتصادية   ي النموذجي 

ي لالتتصادية والتنميمية( عىل الي  المحسوبة بلغت فز
تيب والثائز

ين 0.01  بداللة إحصائية عند مستوى 46.083و 81.684 ز المتغي  ؛ مما يدل عىل وجود عالتة انحدار بي 
ز )اخأسلاب االتتصادية واخأسلاب التنميمية( والمتغي  التابع )اآلثار االتتصادية(  ويؤكد عىل  المستقلي 

ي التنبؤ بالمتغي  التابع. صالحية نماذج تحلي  االنحد
 ار فز

ي الجدول )
ومعام  تحديد معدل  0.422يساوي  R( أن معام  ارتلاط 13يتض  من نتائج النموذج اخأول فز

2Adj.R 0.176 17.6  أي أن اخأسلاب االتتصادية تستطيع تفسي  اآلثار االتتصادية لتأنيث الفقر بنسلة% .

ي النموذج ال
ي ارتفع معام  االرتلاط إىل وبإضافة اخأسلاب التنميمية فز

وكذلك معام  التحديد  0.444ثائز
ي 0.193المعدل )

ي االعتماد عليم فز
ية أكير من اخأول؛ مما يعتز ي تدرة تفسي 

(. وعىل ذلك يكون للنموذج الثائز
ات المستقلة )اخأسلاب االتتصادية واخأسلاب التنميمية( والمتغي  التابع )اآلثار  ز المتغي  تفسي  العالتة بي 

 االتتصادية(. 

 ( نتائج اختبار تحليل التباين لمعنوية نماذج تحليل االنحدار 12جدو  رقم )

 النموذج
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 

 اإلحصائية

 النموذج األول

 389.793 1 389.793 االنحدار

81.684 
دال عند 
0.01 

 4.772 376 1794.252 البواقي

  377 2184.045 الكلى

النموذج 
 الثاني

 215.443 2 430.886 االنحدار

46.083 
دال عند 
0.01 

 4.675 375 1753.159 البواقي

  377 2184.045 الكلى

 النماذج

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد 
2R 

معامل 

التحديد 

 المعدل

النسبة 

المئوية 

 لإلسهام%

االنحدار  االنحدار الال معياري

 المعياري

(B) 

 الداللة tقيمة 
B 

الخطأ 

 المعياري

      %23.0 0.230 0.232 0.482 النموذج األول

 0.01 8.25  2.69 22.34     الثابت

 0.01 10.67 0.482 0.061 0.646     األسباب االقتصادية

      %27.7 0.277 0.281 0.530 النموذج الثاني

 0.01 7.48  2.65 19.85     الثابت

 0.01 6.52 0.340 0.70 0.456     األسباب االقتصادية

 0.01 5.02 0.262 0.080 0.400     األسباب االجتماعية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التنبؤ بنسلة 
ز
ز أن اخأسلاب االتتصادية واالجتماعية تسهم ف  ضوء ذلك  يتبي 

ز
من اآلثار  %27.7وف

ي االجتماعية 
ز
 عىل اآلثار االجتماعية؛ حيث تسهم ف

،
ا  تأثي 

لتأثيث الفقر  وإن كانت اخأسلاب االتتصادية أكير
ي التنبؤ بما نسبتم  %23.0التنبؤ بحواىلي 

ز
من  %4.7من اآلثار االجتماعية  كما تسهم اخأسلاب االجتماعية ف

ي التنبؤ با
ز
ز أن آلثار االجتماعية. كما يتهذه اآلثار. أما عن اخأسلاب التنميمية فاتض  عدم معنويتها ف بي 

ي التنبؤ بما نسبتم 
ز
من اآلثار االتتصادية  %19.3اخأسلاب االتتصادية والتنميمية لتأنيث الفقر تسهم ف

ي 
ز
ا عىل اآلثار االتتصادية؛ حيث تسهم ف ،  تأثي 

الناجمة عنم. كما ويالحظ أن اخأسلاب االتتصادية هي اخأكير
ز تسهم اخأسلاب من اآلثا %17.6التنبؤ بما نسبتم  ي حي 

ز
ر االتتصادية الناجمة عن ظاهرة تأنيث الفقر  ف

ي التنبؤ بما نسبتم 
ز
ي  %1.7التنميمية ف

ز
من اآلثار االتتصادية. أما اخأسلاب االجتماعية فليس لها تأثي  معنوي ف

 التنبؤ باآلثار االتتصادية الناجمة عن ظاهرة تأنيث الفقر. 

ي ( نتائج تحليل االنحدا13جدو  رقم ) ي التنبؤ  Stepwiseر التدريج 
 
إلسهام أسباب تأنيث الفقر ف

 بآثاره االقتصادية

 خالصة الدراسة والتوصيات

. وأن  ز ز الجنسي  ي الفرص بي 
من مراجعة اخأدبيات اتض  أن فقر النساء ما هو إال نتيجة الالمساواة فز

ي مواتع عم  دونية 
ز هو سبب الفقر المؤنث  حيث يضع المرأة فز ز الجنسي  ي بي 

أجور و االضطهاد الطلف 
ي اخأعمال المتدنية اخأجر. كما ويعتير 

ورة أو فز ها توة عم  احتياطية يتم استخدامها عند الضز ضئيلة  ويعتير
ي المجتمع  لذا 

 للمرأة ودورها المنتج فز
،
لية للمرأة كعم  منتج ظلما ز عدم احتساب اخأعلاء واخأعمال الميز
ىلي 
ز ورعاية اخأطفال  وأشاروا إىل أن عدم اخأيذ طالب المنمرين بإعطاء النساء أجرا مقاب  العم  الميز

ي 
بمساهمة المرأة االتتصادية تد أدى إىل فش  الجهود التنموية  وأن مفتا  التغلب عىل مشاك  التنمية فز

ات.  ز عىل النساء الفقي  كي 
ي الي 
 الدول النامية إنما يتمث  فز

ز اهتماما كافيا بتحلي  أسلاب تأنيث الفقر وآثاره   ي للدراسات السابقة  لم يوِل اللاحثي 
وعىل الجانب التطبيف 

ز )محرم   ز الجنسي  بقدر ما تم تناولها كماهرة أضحت كموروث تتناولم اخأجيال نتيجة لعدم المساواة بي 
ي فق2012

ز عىل ضعف فرص المرأة ويياراتها مما يتسبب فز كي 
 رها وعدم تمكنها من الخروج منم. (  والي 

ز ضد النساء داي  اخأرس   ي الموروثات الثقافية  وعدم المساواة والتحي 
تمثلت أهم أسلاب تأنيث الفقر فز

ي صنع القرار  وانخفاض مستوى أجور النساء 
وعىل المستوى المجتمغي  فضال عن محدودية المشاركة فز

ليم  الزواج الملكر والطالق وغياب الرج   واإلصالحات مقارنة بالرجال  اخأمية وانخفاض مستوى التع
ي 
  Moghadam (2005)(  2001دراسات ك  من: العزازي )الهيالية والسياسات االتتصادية )كما فز

 النماذج

معامل 

االرتباط 

R 

معامل 

التحديد 
2R 

معامل 

التحديد 

 المعدل

النسبة 

المئوية 

 %ملإلسها

االنحدار  االنحدار الال معياري

المعياري 

(B) 

 الداللة tقيمة 
B 

الخطأ 

 المعياري

      %17.6 0.176 0.178 0.422 األولالنموذج 

 0.01 7.559  0.742 5.608     الثابت

 0.01 9.038 0.442 0.017 0.151     األسباب االقتصادية

      %19.3 0.193 0.197 0.444 النموذج الثاني

 0.01 7.048  0.744 5.246     الثابت

 0.01 4.825 0.300 0.022 0.107     األسباب االقتصادية

 0.01 2.965 0.184 0.047 0.140     األسباب التنظيمية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Lund, et al. (2008)( 2014  سليمان  )Chant (2014) .)ها وباستهداف هذا اللحث لتحلي    وغي 
ي المملكة العربي

ز
ي الدراسات السابقة حول ماهية الماهرة واتع تأنيث الفقر ف

ز
ة السعودية  تم اخأيذ بما ورد ف

ن  ي يعتير
ي عىل النساء الالئ 

ي جانلم التطبيف 
ز
ي تمث  أداة اللحث ف

وأسلابها وآثارها  وذلك لوضع االستلانة الت 
ي مدينة جدة. 

ز
ات ف  أنفسهن فقي 

  استنتاجات البحث: 

ي مدينة جدة أغلبهن متوسطات العمر )نتج عن تحلي  بيانات االستلانة أن النساء 
ز
ات ف سنة(   40-21الفقي 

ية  وذلك يتوافق ودراسة مركز إيفاد للدراسات واالستشارات )  للطاتات البرسر
،
(. 2014والذي يمث  هدرا

وعىل يالف المتوتع  فإن الغالبية العمىم عازبات  وذلك عىل يالف العديد من الدراسات  كدراسة 
ي 2014ز إيفاد للدراسات واالستشارات )( ومرك2018المساعد )

وجات  (  واآلئ  ز تؤكد عىل أن اخأرام  والمي 
ات إىل أرس متوسطة إىل   ات. وتنتىمي غالبية النساء الفقي  والمطلقات يمثلن النسب اخأعىل من النساء الفقي 

او  من   )تي 
،
ة نسبيا لضمان أشخاص(  ويعزز من ذلك تحلي  اللاحثتان لسلم مستحقات ا 8إىل  5كبي 

ز منم أن اخأرس المكونة من   8أفراد ديلها تحت حد الكفاف  واخأرس المكونة من  7-3االجتماغي  والذي تبي 
ي اخأدبيات 

 لما ورد فز
،
ب من يط الفقر. كما اتض  ارتفاع مستوى التحصي  العلىمي بشا  عام  يالفا

أفراد تقي 
ي تربط فقر النساء باخأمية وانخفاض ( وغ2018( والمساعد )2018)كدراسة منممة المرأة العربية )

ها( الت  ي 
ز يريجات الجامعات  اخأمر الذي  . ويمكن ارجاع هذه النتيجة إىل ارتفاع نسلة اللطالة بي  التحصي  العلىمي
 مما 
،
ونيا   حيث تم توزي    ع االستلانة إلكي 

،
ي هذه النتيجة فنيا

تد يؤدي إىل فقرهن. كما يمكن أن يكون السبب فز
ي عدم است

جابة اخأميات أو منخفضات التعليم لالستلانة  سواء لعدم القدرة أو لعدم الوغي بأهمية تد يعتز
     .  االستلانة خأغراض اللحث العلىمي

ومن الجانب االتتصادي لخصائص العينة  أظهرت النتائج أن معمم المستطلعات من ذوات الدي  
  وأن ما يزيد ع 1433المحدود واخأت  من 

،
ن نصف المستطلعات ليس لديهن دي  ريال لألرسة شهريا

ز %50.8مستق  ) ي حي 
ز
ي بنسلة أكير  ف

(  بينما تحص  من لديها دي  مستق  عىل ديلها من الراتب الوظيفز
  ونسلة الحاصالت عىل المساعدات %8.6ال تشا  نسلة الحاصالت عىل الضمان االجتماغي منهن سوى 

الضمان االجتماغي  وكذلك المساعدات  . ويدل ذلك عىل ضعف دور مخصصات%3.7غي  الحكومية 
ات. وفيما يخص اإلعالة  ال  ي مساعدة النساء الفقي 

واإلعانات المقدمة من الجهات اخأيرى غي  الحكومية  فز
  %27.2تعتير الغالبية من ذوات الدي  المحدود العائالت الوحيدات لألرسة  حيث بلغت نسلة المعيالت 

 ما تعول اخأبناء )معممهن يتحملن اإلعالة جزئيا. و 
،
( %37.3يتض  من النتائج أن المرأة السعودية غاللا

 (. %28.7والوالدين )

ل وعم  يتناسب مع المروف  ز ي امتالك ميز
أما عن أهم االحتياجات المادية للمستطلعات  فتمثلت فز

ي أدئز لك  منهما بالتساوي(. ويدل ذلك عىل أن النساء ذوات الدي  المحدود ما زل %32.5والمؤهالت )
ن فز

ي أنهن Maslow’s Hierarchy of Needs هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية
ل يعتز ز   فعدم امتالكهن لميز

ز عن اشلاع حاجاتهن الفسيولوجية اخأساسية ومنها السكن الالئق ) فاد وفقا لدراسة مركز إيما زلن يلحير
ي منازل ش %56.8للدراسات واللحوث  فإن 

ات يعشن فز عبية غي  مالئمة وتفتقر إىل سل  من النساء الفقي 
وذلك مع عدم توفر فرص عم  مناسلة لمؤهالتهن وظروفهن يؤثر عىل درجة اخأمان الراحة المعيشية(  

من المستطلعات ليس لديهن عم   اخأمر الذي يؤكد احتياج  %81لديهن وتقديرهن للذات.  كما اتض  أن 
ات لفرص عم  مناسلة  ويؤكد كذلك ع أشارت  كما ىل أن اللطالة أحد أسلاب تأنيث الفقر )النساء الفقي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وعىل الرغم من ارتفاع مستوى التحصي  العلىمي لدى الكثي  من المستطلعات   ((. 2001دراسة العزازي )
 مخرجات التعليم العاىلي 

ز غي  أن معممهن عاطالت عن العم . وترجع اللاحثة ذلك إىل الفجوة القائمة بي 
وتتطلع اخأغلبية إىل فرص عم  مناسلة من حيث المروف وأوتات العم    واحتياجات سوق العم . هذا 

ي ذلك أكدت دراسة مؤسسة 
ز
ومناسلة كذلك من حيث الراتب  كأهم احتياجاتهن للحصول عىل وظيفة. وف

ية ) ات السعوديات يمنعن من العم  من تل  اخأرسة   %8( عىل أن 2017الملك يالد الخي  من النساء الفقي 
 من النساء ال يتمكن من العم  بسبب عدم توافر وسائ  المواصالت المناسلة.  %32.6وأن 

ي تحلي  الدراسة خأهم أسلاب تأنيث الفقر من النوايي االجتماعية واالتتصادية والتنميمية  اتض  أن 
ز
وف

ي تأنيث الفقر  تليها العوام  االتتصادية  فالعوام 
ز
ا وأهمية ف  تأثي 

الجتماعية. ا العوام  التنميمية هي اخأكير
وعها الخاص كالسبب اخأبرز  ي للمرأة للدء مرسر

ز
بالنسلة لألسلاب التنميمية يتصدرها عدم وجود دعم كاف

 لتأنيث الفقر  وهذا ما أكدتم 
،
ات  Chant (2014)دراسة تنميميا ي تواجم النساء الفقي 

حول الصعوبات الت 
ز ال ي )غي  مدفوع اخأجر( وبي   العم  اإلنجائر

ز ي التوفيق بي 
ز
زيد مساهمة االتتصادية لكسب سل  العيش  ويف

ي ظ  صغر حجم القروض 
ل أو يارجم فز ز وعها الخاص سواء من الميز اخأمر صعوبة عدم تمكنها من بدء مرسر
كما أن عدم تخصيص راتب الممنوحة لدعم المشاري    ع من ناحية والقيود الصارمة للسداد من ناحية أيرى.  

ل لم ت ز ي شهري من تل  الدولة لربة الميز
  حيث تعم  النساء وتتحم  الكثي  من العناء فز

،
ه الواض  أيضا أثي 

ل. تؤيد هذه  ز ي المقاب  دون تدرتها عىل العم  يارج الميز
ي تد تحول فز

لية غي  مدفوعة اخأجر والت  ز
أعمالها الميز

ي 
هما. 2018ومنممة المرأة العربية ) Grown (2014)النتيجة دراست  إضافة إىل ذلك  يشا  عدم  ( وغي 

ي ظاهرة تأنيث ا
ي تفسر
تخاذ الدولة لحلول واتعية وعدم وجود حماية تانونية لحقوق المرأة أسلاب مهمة فز

ي 
ي تقديم المعونات المادية والت 

ي المملكة. من جانب تتمث  معمم اإلجراءات المتخذة لعالج الفقر فز
الفقر فز

 االحتياجات  بينما يتطلب اخأمر الوتوف الفعىلي 
ي لسد أدئز

الحلول  عىل أسلاب المشالة وإيجاد  بالكاد تكفز
ي نصوص القانون أو 

ي للفقراء. ومن جانب آير  فإن القصور فز
ز المستوى المعيسر المستدامة لتحسي 

ي حرمان المرأة من 
ة  حيث أن ضعف الحماية القانونية يعتز تطبيقاتم تشا  معاناة واضحة للمرأة الفقي 

ي تملك العقار والموارد المالية  وحقه
ي حقوتها فز

ء حقها فز ي
اعات اخأرسية  وتل  ك  سر ز ي اليز

اث  وفز ي المي 
ا فز

  المساواة  مما يزيد من ضعفها وفقرها. 

ي المملكة من أبرز أسلاب تأنيث 
وفيما يخص اخأسلاب االتتصادية  اتض  أن ارتفاع تااليف المعيشة فز

 عىل أفراد المجتمع  وال  -مع تواضع مستويات الدي -الفقر  حيث أن ارتفاع تالفة المعيشة 
،
سيما يؤثر سللا
أن متوسط الدي   2018م النساء المعيالت خأرسهن. وتد اتض  من نتائج مس  دي  وإنفاق اخأرسة لعا

ي ترأسها امرأة 
ريال  بينما يللغ متوسط الدي  الشهري لألرس الذي يرأسها الرج   8606الشهري لألرسة الت 

ي أن ارتفاع تالفة  6526ريال. هناك فرق مقداره  15132
ي يرأسها الرج   مما يعتز

ريال لصال  اخأرس الت 
 أن يروج المرأة للعم  يتطلب  المعيشة يؤثر عىل النساء وياصة محدودات الدي 

،
منهن. كما اتض  أيضا

ها. وتد ذكرت دراسة مركز  نفقات ال تقوى المرأة عىل تحملها  مث  المواصالت وحضانات اخأطفال وغي 
من النساء ال يعملن بسبب عدم توافر المواصالت. هذا  %32.6( أن 2014إيفاد للدراسات واالستشارات )

 كأوتات العم  أو الراتب الذي يستدغي -لفرص الوظيفية المالئمة لمروف المرأة باإلضافة إىل عدم توافر ا
ي  -يروجها للعم  أو مواءمة متطللات العم  مع مسؤوليات المرأة اخأرسية

أحد أبرز اخأسلاب االتتصادية الت 
ي احتياجاتها واحتياجات أرستها 

ي تأنيث الفقر  حيث تلف  عاطلة وبدون دي  ثابت يكفز
باإلضافة  . تساهم فز

ي سوق 
ز ضد النساء فز ه؛ التميي  إىل ذلك تشا  إعالة المرأة نفسها وأبنائها نتيجة غياب دور العائ  أو تقصي 

اع  ز ز اإلناث؛ واني  ي العم  بسبب المسؤوليات اخأرسية؛ ارتفاع معدل اللطالة بي 
العم ؛ عدم استقرار المرأة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي التضف بمالها وسيطرة الرج   كلها أس
ز
ها عىل زيادة تأنيث حق المرأة ف لاب اتتصادية واضحة لها تأثي 

 الفقر. 

ز من أبرز أما عن تحلي  اخأسلاب  ز الجنسي  ز بي  االجتماعية  فأظهر أن العادات والتقاليد القائمة عىل التميي 
اخأسلاب االجتماعية لتأنيث الفقر  حيث تحرم المرأة من الفرص واتخاذ القرار لمجرد أنها امرأة  وبسبب 

ي تهمش المرأة وتحول دون تدرتها عىل التضف بأمورها الحياتية. المور 
وثات الثقافية واالجتماعية الت 

ي اخأدبيات 
ز
والمساعد   2104)كدراسة مركز إيفاد للدراسات واالستشارات  ويتوافق ذلك مع معمم ما ورد ف

ي تخصصات التعليم الع(. كما يمث  2018
ز
ز اإلناث والذكور ف  مهم اىلي عدم تاافؤ الفرص بي 

،
ي تأنيث سبلا

ز
 ف
،
ا

ع كالنفقة  2015يتفق ذلك مع دراسة اللحيدان  الفقر ) ي كفلها لها الرسر
(. ويمث  تلة وغي المرأة بحقوتها الت 

ها  اث وغي  ي تأنيث الفقر  وهذا ما والكسوة  والمي 
ز
 مؤثر بدرجة عالية ف

،
 اجتماعيا

ً
ة دراسة تؤكده توصيعامال

ورة (2006جامعة الملك علد العزيز ) عية. هذا باإلضافة إىل أهمية  حول ضز توعية المرأة بحقوتها الرسر
منع المرأة من التعليم؛ العنف ضد المرأة  وعدم  من تل  اخأب أو الزوج؛ تعدد الزوجاتك  اخأسلاب اخأيرى

ها الواض  عىل تأنيث الفقر  ي تأثي 
  . استقاللية المرأة بذاتها وحاجتها الدائمة للرج   كعوام  اجتماعية فز

ي مدينة جدة  أتض  وبتحلي  اآل 
ات فز ثار االتتصادية واالجتماعية لتأنيث الفقر من وجهة نمر النساء الفقي 

ي مستوى المعيشة كا   حيث أن الفقر علارة عن حلقة مفرغة 
ي تدئز
أن اخأثر االتتصادي اخأبرز يتمث  فز

ع الصخي  فانخفاض المستوى تؤدي تلة الدي  من ياللها إىل سوء التغذية  مما يؤدي إىل سوء الوض
ي مستوى التأهي  المطلوب لسوق العم  وهذا بدوره يحد من فرص العم  الجيدة  

التعليىمي  وبالتاىلي تدئز
( 2014اخأمر الذي تستمر معم دائرة الفقر. ويتوافق ذلك مع دراسة مركز إيفاد للدراسات واالستشارات )

ي مستوى ا
ي أشارت إىل أن الفقر من شأنم تدئز

ة بالتحديد. هذالت  ا لمعيشة لكافة أفراد المجتمع وللمرأة الفقي 
ي التنمية الوطنية  وإن لم تتطرق الدراسات إىل تأثي  تأنيث 

ويحد تأنيث الفقر من تيمة مساهمة المرأة فز
  إال أن هذه النتيجة تعزز من نتائج دراسة عىلي 

ي التنمية الوطنية بشا  ملارسر
الفقر عىل تيمة مساهمتها فز

ي 2005)
ي مجال التمثي  فز

ي المتوسط إىل إضعاف النساء فز
ي أشارت إىل أن انتشار فقر الدي  يؤدي فز

( الت 
ي التنمية ويحول 

ي اإلنتاجية يحول دون المساهمة فز
لمانات الوطنية. إن الفقر وما يتضمنم من انخفاض فز الير

ي طريق التنمية المستدامة )مكتب العم  
ي منم فز

ي تعائز
(  ياصة وأن فقر 2003الدوىلي  دون تقدم الدول الت 

ز النساء إىل زيادة  النساء هو فقر تتوارثم اخأجيال  مالم توضع لم حلول جذرية. كذلك يؤدي انتشار الفقر بي 
 اللطالة وتأنيث الفقر هي 

ز اللطالة نتيجة انخفاض المهارات والقدرات. ويتض  من ذلك أن العالتة بي 
 
،
ي تأنيث الفقر  وتأنيث الفقر يودي إىل اللطالة. وتتوافق هذه عالتة تلادلية  حيث أن اللطالة سبلا

 فز
،
مهما

ي أشارت إىل أن اللطالة تعد من أبرز آثار الفقر  وأن المرأة السعودية 2015دراسة شديد )النتيجة مع 
( الت 

ز ضد المرأة. ومن ناحية أيرى ترتفع  ي من بطالة ترسية؛ بسبب طبيعة سوق العم  السعودي المتحي 
تعائز
ي المملكة بسبب عدم موائمة مخرجات التعليم مع متطللات ا

ز اإلناث من يريجات الجامعات فز للطالة بي 
ي يتطلبها السوق. 

 سوق العم   اخأمر الذي يؤكد عىل انخفاض المهارات الت 

ي منها المرأة نتيجة الفقر  حيث يضع الفقر ع
ي تعائز
 ىلأما اآلثار االجتماعية  فيتصدرها الضغوط النفسية الت 

يضع المرأة تحت ضغوط ( بأن الفقر 2015المرأة الكثي  من الضغوط النفسية  وتد أفادت دراسة شديد )
اعات  نفسية شديدة  تفقدها الكثي  من تدراتها وإمااناتها.  ز ويؤدي تأنيث الفقر إىل زيادة الخالفات واليز

ي أشارت إىل أن ا2015اخأرسية  ويتوافق هذا مع دراسة الكفاوين )
ز من المشاالت ( الت  ات يعاني  لنساء الفقي 

ي والجسدي والنفسي  ياصة من تل  الزوج بسبب عصبية الزوج 
اخأرسية والتعرض للعنف اخأرسي اللفظز

ة من الخج  االجتماغي وعدم الثقة بالنفس نتيجة  ي المرأة الفقي 
وتلة الموارد المالية. وبسبب الفقر تعائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الفقي  
ات من المشاالت االجتماعية والنفسية نتيجة شعورها بالدونية فقرها ووضعها المادي  حيث تعائز

ي دراسة العضايلة  
ز
ي 2014وانخفاض ماانتها االجتماعية )كما ف

ز
(. إضافة إىل ما تقدم يتسبب تأنيث الفقر ف
ي سن 

ز
ي مستوى التأهي  المطلوب لسوق العم ؛ اضطرار المرأة للزواج ف

العديد من اخأثار االجتماعية كتدئز
 ملكر ب

،
 عن ظروف معيشية أفض ؛ ترك التعليم من أج  العم  وكسب الرزق سواء برغبتها أو تضا

،
حثا

ي والصخي لألبناء؛ سوء 
بضغط من أفراد اخأرسة؛ انخفاض مستوى تعليم اخأبناء وتعليمهن؛ الضعف اللدئز

ي   دوضع المرأة الصخي بسبب سوء التغذية؛ االنحراف واتلاع السل  غي  القانونية للحصول عىل
ز
ي  كاف

 وكذلك اللجوء لطلب المعونة والتسول للحصول عىل المال. 

ا  وبتحلي  عالتة اخأسلاب باآلثار  أكدت النتائج عىل  ز أسلاب تأنوأيي  يث وجود عالتة ارتلاطية موجلة بي 
تلة عليها  و  ز اآلثار االجتماعية واالتتصادية المي  ن اتض  إالفقر )االتتصادية واالجتماعية والتنميمية( وبي 

ا عىل النوايي االجتماعية وكذلك االتتصادية  اخأمر الذي يتطلب   تأثي 
أن اخأسلاب االتتصادية هي اخأكير

ي 
ز
ز عىل المسبلات االتتصادية بشا  أكير عند وضع السياسات الكفيلة بالحد من فقر النساء ف كي 

الي 
ي وعلد الحميد )

ز المرأة اتتصاديا 2017المملكة. ويؤيد ذلك ما أشارت إليم دراسة صوفز ي أن تمكي 
( فز

 .
،
ز تدراتها عىل كسب العيش سيؤدي إىل تمكينها اجتماعيا  بالقضاء عىل أسلاب فقرها وتحسي 

 التوصيات: 

ي تتخذها الدولة من يالل 
ي ضوء دعم التدابي  الت 

بناًء عىل ما توصلت إليم نتائج واستنتاجات اللحث  وفز
ي عالج تأنيث الفقر من جانب  رؤيتها المستقللية  فإنها تقدم 

ي تساعد فز
اللاحثتان عدد من التوصيات الت 

 : ي
ي اآلئ 
ي تتلخص فز

ي تعزيز جهود الترسي    ع بالتنمية االتتصادية من الجانب اآلير  والت 
 وفز

 
ا
ز رفاهية اخأرس  والهادفة  -أول ي تعم  عىل تحسي 

امج االجتماعية الت  ز عىل الير كي 
توجيم السياسات العامة للي 

ة وتمكينها من الوصول إىل الموارد اإلنتاجية  وتوفي  احتياجاتها المادية اخأساسية لالست ي المرأة الفقي 
ثمار فز

 . ي
 من السكن الصخي المالئم  والرعاية الصحية المتااملة  وفرص العم  الالئق  والدي  الكافز

 
 
 لع -ثانيا

،
ز اإلناث المتعلمات تحقيقا ي تعوضع حلول واتعية لمشالة اللطالة بي 

ليم الفتيات  وائد االستثمار فز
ي يحتاجها سوق العم   وتصميم 

بحيث تتضمن هذه الحلول تقييم المهارات الحالية والمستقللية الت 
ي المقاب  يتطلب 

امج التدريبية المتخصصة لموائمة مخرجات التعليم العاىلي مع متطللات السوق. وفز الير
المرأة وطبيعتها من جانب  وتحوي  النساء من مجرد  اخأمر  فت  مجاالت جديدة للعم  تتناسب وظروف

طاللات للعم  إىل منتجات ومولدات لفرص العم  من يالل تنمية رو  تنميم المشاري    ع من الجانب 
 اآلير. 

 
 
ة أو متناهية الصغر  -ثالثا ي مشاري    ع صغي 

ي اللدء فز
ات من اخأرس المنتجة أو الراغلات فز دعم النساء الفقي 

 
،
 ولوجستيا

،
ي ماديا

ي عىل الجهات الممولة للمشاري    ع الناشئة )تروض حسنة( إعادة النمر فز
  حيث ينلغز

ي تسه  من حصول صاحلات المشاري    ع عىل التموي  المناسب. هذا فضال 
وطهم وإجراءاتهم بالصورة الت  رسر

ورة تسهي  اإلجراءات  وصق  المهارات الريادية ومهارات تنميم المشاري    ع  وتوفي  البيئة المح زة فعن ضز
    لتسلي  النساء بمقومات نجا  المشاري    ع واستدامتها. 

 
 
ي وضع  -رابعا

ة  حيث ينلغز ي المعونات المقدمة لألرس الفقي 
ي أنممة التااف  االجتماغي وفز

إعادة النمر فز
ز عىل  كي 

مخصصات الضمان االجتماغي بالشا  الذي يعالج مشالة الفقر ويكف  حق العيش الكريم  مع الي 
ورة اتسامها بالمرونة والمالئمة مع تااليف المعيشة ومستوى اخأسعار. هذا اللعد االجتم اغي للتضخم وضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة  دعم السلع والخدمات اخأساسية  وفرض حد أدئز لألجور موازيا لحد الكفاية  أو ضف فضال عن ضز
ي 
ي للفقر. وينلغز  مع مستوى اخأسعار ومع الخط النستر

  أ بدل غالء معيشة لمحدودات الدي  متاافز 
،
يضا
ي تقديم المساعدات إىل الدور التنموي. 

ز
ية من الدور الرعوي ف  التأكيد عىل أهمية تحول الجهات الخي 

 
 
ي تكف  رسيان حقوق المرأة  ودعم حقوق المرأة المدنية والشخصية  -خامسا

ز الت  ي القواني 
ز
إعادة النمر ف

ورة توعية المرأة ذاتها  ي تمارس ضدها من تل  اخأرسة والمجتمع  مع ضز
لحمايتها من الممارسات السلبية الت 

 عم (. توى العمىلي )نمام البحقوتها وتدرتها عىل المطاللة بها سواء عىل المستوى االجتماغي أو عىل المس

 
 
ز ضد المرأة   -سادسا رفع الوغي االجتماغي وتكثيف الجهود للتأثي  عىل العادات والتقاليد القائمة عىل التميي 

من يالل وسائ  اإلعالم المختلفة والمؤسسات التعليمية. ويتطلب ذلك توعية المجتمع بطبيعة العالتة 
ي تتحقق 

ز  والت  ز الجنسي  ز وليس المساواة.  التااملية بي  ز الجنسي  ي توعكما بالعدالة بي 
ية المرأة ذاتها ينلغز

ي التعليم والعم . 
ز
اث وذمتها المالية المستقلة  وتل  ذلك حقها ف ي المي 

ز
عية  كحقها ف    بحقوتها الرسر

 
 
توجيم اللحوث والدراسات إلجراء الدراسات المتعمقة لتحلي  وتقييم واتع مشالة الفقر بشا  عام  -ثامنا

ي المملكة  بحيث تشم  دراسات وافية وشاملة عىل المستوى القومي 
والفقر المؤنث بشا  ياص فز

ي  وذلك لوضع حلول واتعية ترتلط والتوجهات التنموية للدولة. 
ي والريفز واإلتليىمي  عىل المستوى الحضز

تاحتها ادية  وإويتطلب ذلك توفي  تواعد للبيانات عن عدد الفقراء ومعلوماتهم الديموغرافية واالتتص
 . ز ز وفق إجراءات واضحة تحفظ حق الفقراء ورسية بياناتهم لدى اللاحثي   لللاحثي 

اتيجية شاملة للحد من الفقر عامة وفقر النساء ياصة   ا تؤكد الدراسة عىل أهمية وضع اسي  وأيي 
ز عىل تمكينها االتتصاد كي 

ة  بالي  ز المرأة الفقي  من يالل التعليم  يمستهدفة تحقيق النمو المستدام وتمكي 
والعم  بما يكف  تمكينها اجتماعيا. ويتطلب ذلك إنشاء جهة رسمية معنية بشؤون المرأة يتحقق من 
ياللها فهم أعمق لقضايا المرأة ومشاالت المرأة المعيلة  وإيصال صوتها واحتياجاتها للمجتمع والدولة  

ي 
ي التعليم والعم  واتخاذ القرار وفز

ي دورها التنموي كمواطنة. لضمان رسيان حقوتها فز
  العيش الكريم وفز

 المراجع

ز  سوزان حسن ) ي الدول العربية: اخأسلاب والسياسات. المجلة العلمية لالتتصاد 2004أبو العيني 
(. الفقر فز

 . 156 -111: 4والتجارة  

ي حول الفقر متعدد اخأبعاد  اللجنة االتتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 2017اخأسكوا ) (. التقرير العرئر
ية.    )أسكوا(  بالتعاون مع اليونيسيف  جامعة الدول العربية  وملادرة أكسفورد للفقر والتنمية البرسر

ي التنمية. مجلة المفكر  2016بحري  دالل )
 . 82-69: 15(. النمرية النسوية فز

. مركز 2006جامعة الملك علد العزيز ) (. ماافحة الفقر. وكالة الجامعة للدراسات العليا واللحث العلىمي
. جدة.   اإلنتاج اإلعالمي

وق للنرسر والتوزي    ع  عمان. 2009حوسو  عصمت محمد )  (. الجندر: اخأبعاد االجتماعية والثقافية. دار الرسر

وق بنت علد العزيز ) ز المرأة السعودية كأحد الحلول للفقر المؤنث  شؤون (  ت2015الخليف  رسر مكي 
 . 106-83(: 125) 32اجتماعية  

ي المملكة العربية السعودية. مؤسسة الملك يالد 2014الدامغ  سامي بن علد العزيز )
(. يط الكفاية فز

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اء واخأطفال: دراسة ميدانية(. ظاهرة تأنيث الفقر وعالتتها بالتدهور الصخي للنس2014رحيمة  حوالف )
 138-124: 15لعينة من والية تلمسان. دراسات وأبحاث  

ها عىل المرأة: الواتع والمكونات وسل  2014سليمان  عزه محمود محمد ) (. ظاهرة تأنيث الفقر وتأثي 
بية  . 198-173(: 100) 25جامعة بنها   -العالج. مجلة كلية الي 

ي المجتمع السعودي. الحوار 2011الشبيكي  الجازي بنت محمد )
ز
ة ف (. المشاالت االجتماعية للمرأة الفقي 

. المدينة المنورة.  ي
ي الرابع  مركز الملك علد العزيز للحوار الوطتز

 الوطتز

ات 2015شديد  سعاد رفيق ) رافية دراسة اثنوغ-(. اخأوضاع االجتماعية واالتتصادية والثقافية للنساء الفقي 
ي المجتم

ز
 ع السعودي. جامعة الملك علد العزيز. جدة. لتأنيث الفقر ف

ي  سمر سعيد معوض وعلد الحميد  يلي  علد المقصود )
ز
(. مدي  سل  المعيشة المستدامة 2017صوف

 . 390-352(: 2) 58ومواجهة ظاهرة تأنيث الفقر. مجلة الخدمة االجتماعية  

ي  (. 2014علاس  محمد؛ نوف   محمد؛ العبس ي  محمد؛ وأبو عواد  فريال )
مدي  إىل مناهج اللحث فز

ة للنرسر والتوزي    ع. عمان.  بية وعلم النفس. دار المسي 
 الي 

ي  دار جرير للنش ر 2010العذاري  عدنان والدعىمي  هدى ) ي الوطن العرئر
ات ظاهرة الفقر فز (  تياس مؤرسر

 والتوزي    ع  عمان. 

 . 5-4 ( 1) 13(. تأنيث الفقر. مجلة اللحوث اإلدارية  2001العزازي  محمد حسن )

ية. -(. المشاالت )االجتماعية2014العضايلة  لبتز مخلد ) ي الهوامش الحضز
ة فز النفسية( للمرأة الفقي 

 . 102-82(: 1  )7المجلة اخأردنية للعلوم االجتماعية  

ي  . (2005عىلي  عىلي علد القادر ) ي الدول العربية. المعهد العرئر
انتشار الفقر وأثره عىل اضعاف النساء فز

 للتخطيط. الكويت. 

ي الفقم اإلسالمي )2008القيس ي  كام  صكر )
(. دائرة الشؤون 1(. الكفاف والكفاية. سلسلة المصطلحات فز

 . ي ي. دئر  اإلسالمية والعم  الخي 

ي تو 2015الكفاوين  محمود محمد )
ة: دراسة ميدانية (. المشاالت الت  أسن أرسا فقي 

ي يي 
اجم النساء الالئ 

-1229(: 1) 42عىل عينة من منتفعات صندوق المعونة الوطنية. دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية  
1250 . 

ي المملكة العربية 2015اللحيدان  مريم بنت محمد )
(. الفقر المؤنث وأهم برامج الرعاية االجتماعية فز

ي الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية  السعودية. مج
 . 3228 -3207(: 16) 38لة دراسات فز

ي  محمد )
؛ بركات  مازن؛ والبسيوئز ات 2012محرم  إبراهيم؛ الشاذىلي  سمي  ي ضوء مؤرسر

(. تأنيث الفقر فز
. مجلة العلوم االتتصادية واالجتماعية   ي

ية والواتع االجتماغي الريفز
 . 1202-1195(  8) 3التنمية البرسر

ي المجتمع السعودي. 2014مركز إيفاد للدراسات واالستشارات )
(. الفقر المؤنث سماتم ويصائصم فز

ية. الرياض.   مؤسسة الملك يالد الخي 

ي السعودية. شؤون 2018المساعد  نورة فرج )
ي أدبيات تأنيث الفقر فز

(. النساء العائالت والفقر: تراءة فز
 . 205-173(: 137) 35اجتماعية  

. 91(  الخالص من الفقر  مؤتمر العم  الدوىلي  الدورة 2003لعم  الدوىلي )مكتب ا

a.pdf-i-https://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep 

https://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdf
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المنطقة العربية: دراسة 2018منممة المرأة العربية )
ز
(. المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ف

شادية.   http://www.arabwomenorg.org/uploads/study.pdfاسي 

ي ال
ز
ية )ب.ت.(. الدراسات العلمية لمعالجة الفقر ف ة سعودية )برامج عملية لمعالجمؤسسة السبيغي الخي 

ية. جدة.   الفقر(. المركز الدوىلي لألبحاث والدراسات. مؤسسة محمد وعلد هللا إبراهيم السبيغي الخي 

ية ) ي المملكة العربية السعودية: تحديد 2017مؤسسة الملك يالد الخي 
ز
(. تطوير منمومة الدعم الحكومي ف

  يط الفقر وحد الكفاية. الرياض. 

. 2017وزارة العم  والتنمية االجتماعية ) (. الخريطة التفاعلية لمستفيد الضمان االجتماغي
https://mlsd.gov.sa/node/70995 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
ف للوظائ عام أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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