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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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]The faculty members’ perception of ergonomics (the science of ergonomics for the 

safety of the work environment) and its roles in Arab universities [ 

Abstract: 

This study aimed to identify the degree of perception of faculty members of ergonomics (the 

science of human engineering for the safety of the work environment) and its roles in universities. In 

order to achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used, and a questionnaire was 

applied to a sample of faculty members in Saudi universities amounting to (418), as well as the 

qualitative approach for qualitative studies, where an interview tool was built with a sample of (20) 

members. The results concluded that the degree of perception of faculty members For the science of 

Ergonomics (the science of human engineering for the safety of the work environment) and its roles in 

universities, at the level of "strongly agree" from the point of view of the study sample with an average 

of (4.27), there is a difference in the degree of approval of the faculty members' perception of the science 

of ergonomics and its roles in universities. Psychological factors rank first with a degree of "strongly 

agree", then the physical work environment in universities during the Corona crisis rank second with a 

degree of "strongly agree", while management and occupational health rank last with a degree of 

"Agree". 

The values of the difference coefficients indicated the presence of convergence in the responses 

of the study sample about the degree of faculty members ’perception of ergonomics and its roles in 

universities. There were also no statistically significant differences in the average responses of faculty 

members according to gender, academic rank, and years of experience. 

Keywords: Faculty members, Ergonomics, Work environment, Arab universities. 

 مقدمة الدراسة: 

ي حياة  
ي منظمة المجتمع، ومن أهم المراحل التعليمية فز

اإلنسان، يشكل التعليم العاىلي عنرًصا أساسًيا فز
ي مراحل 

 لما تم تحقيقه فز
ا
ي المجتمع كونه يعد من أهم وسائل اللحاق بركب اإلنسانية واستكماًل

وتظهر أهميته فز
 التعليم األساسي والثانوية. 

امج  ي مؤسسات التعليم العاىلي من أهم اإلجراءات المعنية بالتأكيد عىل جودة الي 
لقد أصبح ضبط الجودة فز

حيث   من  السوق الجامعية  لحاجة  واالستجابة  التعليمية،  والبيئة  التعلم  وأساليب  التعليم  ومناهج  المحتوى 
الجامغي للحصول عىل   الطالب  العالمية؛ وتهيئة  الساحة  الوجود عىل  وإثبات  التنافس  والقدرة عىل  والمجتمع، 

  ، ي
ي بيئة العمل والتفاعل معها )الحسيتز

ي ( 2016الوظيفة المستدامة واالنخراط بجدارة فز
. وإن  أهم العوامل الت 

ي الجامعات ترجع إىل تأثي  البيئة الداخلية والخارجية، بحيث توفر هذه البيئة كل سبل 
تؤثر عىل جودة التعليم فز

ي 
ي الجامعات، وبالتاىلي تحقيق جودة فز

ي تسهل العملية التعليمية التعلمية فز
الراحة ووسائل التعليم المختلفة الت 

 .  مؤسسات التعليم العاىلي

التعليمية،   العملية  أهداف  تحقق  بحيث  الجامعات  ي 
فز العمل  بيئة  تنظيم  إىل  الحاجة  جاءت  هنا  ومن 

ورة معالجة تصميم القاعات التدريسية من حيث )تهوية، وإضاءة، وحركة، وتوزي    ع أثاث( بحيث تراغي الراحة  وضز
ي دعم البيئة التدريسية والسالمة، وتخفف من معاناة كل من الطالب الجامغي والمدرس عىل حد سواء، و 

تسهم فز
 (. 2017ككل. )سيد، 
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 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 اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز السمان ومحمود)  ا 2018وبي 
ً
( أن توفي  الظروف المادية للعمل، والتصميم الجيد لموقع العمل اعتماد
ي التقليل من مخاطر العمل، ويزيد اإلنتاجية ويخفض الكلفة، ويحقق زيادة 

ية يساهم فز عىل مبادئ الهندسة البرسر
 فراد. الصحة واألمان لأل

( إىل أن األرجنوميكس التعليىمي يتحدد من خالل التعامل مع اعتبارات محددة؛ حيث  2014ووجه جليل) 
ي تصميم بيئة التعلم 

أن أداء الطالب التعليىمي يستند بشكل كبي  عىل تحقيق المصمم لعوامل أرجنومية واضحة فز
ي الجامعة. 

 فز

ورة االهتمام بتطو 2013وأوصت دراسة محمود)  ير بيئة العمل عن طريق إعادة تصميم المكاتب  ( إىل ضز
ي.   والمقاعد األدوات وأسطح العمل، وجميع محتويات بيئة العمل بشكل متناسب مع خصائص المورد البرسر

ورة وضع تصور له من قبل أعضاء  ي الجامعات، وضز
ومن هنا جاءت أهمية تناولنا لعلم األرجنوميكس فز

ي الجامعة، ورفع مستوى تحصيل الطالب. هيئة التدريس بما يحقق زيادة اإلنتا
 جية والكفاءة فز

 مشكلة الدراسة: 

استجابة  ي 
تأئ  ي 

الت  ية  البرسر الموارد  وإعداد  تهيئة  عىل  تعمل  ي 
الت  المؤسسات  أعظم  من  الجامعات  تعد 

ي تساعدهم 
لمتطلبات التنمية االجتماعية الشاملة من خالل إعدادهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الت 

ي الجامعة لخدمة مجتمعهم )عاشور،
ي 2012عىل توظيف ماتعلموه فز

(، ولغرض زيادة مستوى الطاقة التنظيمية فز
من  الهدف  ألن  الجانب،  هذا  تدعم  علمية  منهجية  تعد  األرجنوميكس  ية  البرسر الهندسة  فإن  الجامعات، 

 ووظائفهم، وبالتاىلي يحقق  
ز ز العاملي  ، األرجنوميكس هو ضمان التوافق الجيد بي  ز أقىص قدر من سالمة العاملي 

وأعىل إنتاجية، وذلك من خالل معالجة المشاكل المتعلقة بالموقف والحركة، والمعلومات والعمليات، والعوامل 
(. وعليه ال تستطيع الجامعات القيام بالدور المناط بها، إال إذا كانت بيئة 2019البيئية، وتنظيم العمل )عوجان،

ي الجامعات. العمل تساعدها عىل ذلك، 
 من هنا جاء أهمية األرجنوميكس فز

ي الجامعات، ووجوب دمج 2014ورأى جليل) 
ي بيئة التعلم فز

( أهمية االعتماد عىل مبادئ األرجنوميكس فز
ي مناهج التعليم. 

ي الجامعات، 2017وقد أوصت دراسة عباس )  األرجنوميكس فز
( عىل أهمية بيئة العمل المادية فز

ورة توفي  بيئة عمل مر  ات مكاتب وضز ز ي العمل، وتوفي  أجهزة كمبيوتر، وتجهي 
يحة من خالل إيجاد أماكن أوسع فز

ووجود  احة،  واالسي  للطعام  وأماكن  المياه،  دورات  من  وعدد كاٍف  اجتماعات،  قاعات  وتوفي   وقرطاسية كافية، 
؛ وبالتا ىلي العطاء بشكل أكي  أماكن تسهل عمل وتنقل ذوي االحتياجات الخاصة، حت  يشعر العاملون بالراحة أكير

 وزيادة فاعلية العمل. 

ز األرجنوميكس والمؤسسات التعليمية تتجىل من خالل 2019بينت دراسة جابر )  (، عىل أن العالقة بي 
ز اإلنسان والبيئة،  ز واالنتقاء الدقيق لهم مما يحقق التجانس بي  ية بواسطة إعداد المعلمي  استثمار العوامل البرسر

ا، واستخدام النظم اإلدارية المتكاملة، وكذلك تطوير عمليات اإل 
ً
ز نوعية المعلم والتدريس أيض نتاج من خالل تحسي 

ي األنشطة واتخاذ القرارات.   
اك األفراد فز وط التنمية لالرتقاء بالمجتمع، وإرسر  ومراعة رسر

وس كورونا)  رض (، وهو مCOVID-19وكذلك تنطلق مشكلة بحثنا مما يعانيه العالم اليوم من انتشار في 
وسات التاجية )  (، معدي تسببه متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد وتم تحديده ألول COVID-19من أمراض الفي 

ي ديسمي  
.  2019مرة فز ز عالمًيا عىل مستوى كبي  ، وانترسر منذ ذلك الحي  ز ي ووهان، الصي 

 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وس كورونا ) UNFPA (2020ووضحت   نظمة الصحة  ( الذي تم إعالنه وباًءا من قبل مCOVID-19( أن في 
ي  
فز ي  2020آذار    11العالمية 

فز مرة  أول  عنه  اإلبالغ  تم  أكير   2019ديسمي     31،  أن  الصينية،  ووهان  مدينة  ي 
فز

األشخاص عرضة للموت، هم الفئات المستضعفة متضمنة كبار السن، وذوي األمراض المزمنة، وممن يعانون  
ي الجامعات من خالل هن

ية تضمن لهم السالمة أثناء العمل، ويكون  نقص مناعة؛ بالتاىلي يجب مراعاتهم فز دسة برسر
 مكان عملهم يضمن لهم الحماية من اإلصابة أثناء ممارستهم له. 

-COVID( أنه منذ ظهور الحالة األوىل من مرض كورونا ) Galea.etc,2020أشارت دراسة غالية وآخرون ) 
ي ديسمي   19

فز ال2019(  الغي   الجهود  أجمع جملة من  العالم  اجتاحت  التقليل من حجم  ،  إىل  الرامية  مسبوقة 
 اليومي 

ز ي األنماط السلوكية، وتغي  الروتي 
ات فز ، مما أدى إىل تغي  اإلصابات الجسدية عن طريق التباعد االجتماغي

وهذا ما قد ينعكس عىل الصحة النفسية لألفراد، وبالتاىلي يتطلب توافر أماكن ومساحات أكي  تراغي عملية التباعد  
ي  
، مراعاة وجود االجتماغي فز أكي  ز  ز واإلداريي  ، غرف للموظفي  الجامعات، كتوافر قاعات ومدرجات جامعية أكي 

ها.   مداخل أكي  وغي 

 ( وس كورونا  في  انتشار  تقاريرها حول  ي 
فز العالمية  الصحة  منظمة  ورة  COVID-19كما شددت  إىل ضز  )

، التعقيم الدائم وغسل اليدين، وهذا يتطلب من الجامعات وجود أماكن مخ صصة لذلك ضمن الحرم الجامغي
وس كورونا  ورة توافر نقاط طبية ضمن الجامعات؛ وعليه فإن أزمة انتشار في  وعىل أبواب الجامعات، كذلك ضز

ي الجامعات. 
ية سالمة بيئة العمل )األرجنوميكس( فز  أرخت بظاللها عىل علم الهندسة البرسر

ية( وأدواره    وعليه تتحدد مشكلة البحث، بعدم وجود تصور لتطبيق علم األرجنوميكس )الهندسة البرسر
ي الجامعات العربية. 

 بالجامعات لذلك سغ البحث إىل استقصاء أراء أعضاء الهيئة التدريسية فز

 وتحاول اإلجابة عىل األسئلة التالية: 

ية لسالمة بيئة العمل(؟   -1  ما اإلطار الفكري لألرجنوميكس )الهندسة البرسر
علم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( ما تصور أعضاء هيئة التدريس ل -2

ي الجامعات العربية؟
 وأدواره فز

هل تختلف درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانية لسالمة   -3
ي الجامعات العربية تبًعا للجنس، الرتبة العلمية، نوع الكلية؟ 

 بيئة العمل( وأدواره فز

 الدراسة:  فرضيات

 : 0.05سىع البحث إىل اختبار الفرضيات الصفرية التالية عند مستوى داللة 

ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل االستبانة  ➢
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 تبًعا للجنس. 
ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل   ➢

االستبانة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
 تبًعا للرتبة العلمية. 

ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل االستبانة  ➢
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 لنوع الكلية. 
ً
 تبعا
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية الدراسة: 

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من: 

ية لسالمة بيئة العمل( وهي من الموضوعات  • ي األرجنوميكس )الهندسة البرسر
المهمة أنها تبحث فز

 والمعاضة، وتتسم بالحداثة والتجدد، بهدف التقليل من مخاطر العمل ورفع كفاءة األفراد. 

ي الجامعات لوضع تصور حول تطبيق علم أرجنوميكس )علم   •
مساعدة أعضاء الهيئة التدريسية فز

ي الجامعات العربية. 
 الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

ز  إلجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بعلم األرجنوميكس. تفتح الباب أمام ال •  باحثي 

بيئة   • لسالمة  ية  البرسر الهندسة  )علم  األرجنوميكس  ز  تحسي  تصور حول  بتقديم  الدراسة  تسهم 
ي الجامعات العربية. 

ي تقليل مخاطر العمل، ورفع إنتاجية األفراد فز
ي الجامعات، بما يساهم فز

 العمل( فز

 لتط •
ً
ية لسالمة بيئة العمل. تفتح الباب واسعا  بيق علم األرجنوميكس علم الهندسة البرسر

ي حدود علم الباحث–تعد هذه الدراسة األوىل   •
ية  -فز ي تتناول علم األرجنوميكس أو الهندسة البرسر

الت 
ي الجامعات العربية. 

 لسالمة بيئة العمل فز

ي حدود علم الباحث  –تعد الدراسة األوىل   •
ز الدرا  -فز ي تتناول الدمج بي 

سات النوعية والكمية مًعا  الت 
 وتتناول علم األرجنوميكس. 

 أهداف الدراسة: 

 سعت الدراسة إىل تعرف: 

 اإلطار الفكري لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانية لسالمة بيئة العمل( التعليمية.  ✓
العمل(   ✓ بيئة  لسالمة  اإلنسانّية  الهندسة  )علم  أرجنوميكس  لعلم  التدريس  هيئة  أعضاء  تصور 

ي الجامعات العربية. وأدو 
 اره فز
درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل(  ✓

ي الجامعات العربية تبًعا للجنس، الرتبة العلمية، نوع الكلية. 
 وأدواره فز

 منهج الدراسة وأداتها: 

ز   ز من البحوث، محاولي  ي هذا البحث نوعي 
الدمج بينهما للحصول عىل نتائج دقيقة وواضحة نستخدم فز

ي الجامعات العربية: 
 تتناول علم األرجنوميكس فز

، الدراسات النوعية وهو األنسب الستخدام مثل هذه البحوث،  • ي
يستخدم البحث المنهج الكيفز

طبيعية أم حيث يهدف إىل فهم آراء واتجاهات أفراد عينة البحث، وتحليل الظاهر المختلفة؛ سواء أكانت  
 إنسانية أو اجتماعية. 

المواقف، والمشاعر، والترصفات،  ح، وفهم، واستطالع، واكتشاف، وتفسي   ي رسر
النوغي يركز فز فالبحث 

ات عند أفراد عينة البحث تجاه القضية المدروسة؛ فهو يقدم نتائج ال   والتصورات، والقيم، والمعتقدات، والخي 
ي طرق البحث الكم

 (. 358، 2017ية )الفقيه، يمكن التوصل إليها فز
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الطرائق   أبرز  المقننة واحدة من  أو غي   المتعمقة  المقابالت  النوعية، وتعد  الدراسات  الدراسة من  كون 
ي 
فز يساعد  مما   ، ز المشاركي  ات  وتعبي  ألفاظ  وفق  البيانات  جمع  يتم  حيث  الكيفية،  البحوث  ي 

فز البيانات  جمع 
 (193، 2016م، استكشاف وجهات نظرهم حول موضوع الدراسة )غان 

لذلك سيتم اعتماد تقنية المقابالت المعمقة للحصول عىل صورة حقيقية حول تصور أعضاء هيئة     
تتيح  حيث  الجامعات(،  ي 

فز العمل  بيئة  لسالمة  ية  البرسر )الهندسة  األرجنوميكس  لعلم  الجامعات  ي 
فز التدريس 

نادًرا ما تتيحها الطرائق األخرى، ويجدوها فرصة المقابلة ألفراد عينة البحث الفرصة للتعبي  عن أنفسهم بطريقة  
ي الحياة )مركز المعلومات والبحوث، دون عام، ص

 (. 32لمناقشة آرائهم وتجارب  هم فز

ي التحليىلي لوصف تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم األرجنوميكس )علم   •
استخدام المنهج الوصفز

الجام ي 
فز وأدواره  العمل(  بيئة  لسالمة  اإلنسانّية  الباحث  الهندسة  يعرض  ال  المنهج  هذا  ي 

ففز العربية؛  عات 
العتقاداته الخاصة، أو البيانات المستمدة من مالحظات عرضية أو سطحية، بل يقوم بفحص الموقف بشكل 
، جمع   ز ز المناسبي  اضات، اختيار المفحوصي 

جيد من خالل تحديد المشكلة، ووضع الفروض، تسجيل االفي 
،  البيانات، وضع قواعد لتصنيف البي ز ها. )دالي  ز جمع البيانات، ثم وصف النتائج وتحليلها وتفسي  انات، تقني 

1997 ،293) 

، لذلك تم االعتماد عىل االستبانة كأداة بحثية   ي
األداة هنا: كون منهج الدراسة المستخدم هو المنهج الوصفز

 : ز  مؤلفة من قسمي 

االج ❖ الحالة  )الجنس،  الدراسة  عينة  ألفراد  الفردية  الخصائص  المرتبة  األول:  العمر،  تماعية، 
، الكلية، سنوات الخدمة(.  ي

 العلمية، التخصص الوظيفز
ي الجامعات، موزعة  ❖

ية لسالمة بيئة العمل( فز : عن األرجنوميكس )علم الهندسة البرسر ي
والقسم الثائز

 عىل المحاور التالية: 
 المحور األول: بيئة العمل المادية.  ➢
: العوامل النفسية للعامل.  ➢ ي

 المحور الثائز
 محور الثالث: إدارة الصحة والسالمة المهنية. ال ➢

 وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لتحديد أوزان االستجابة. 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

الدراسي   للعام  العربية وذلك  الجامعات  ي 
فز التدريسية  الهيئة  الدراسة من أعضاء  - 2019يتكون مجتمع 

ز مع الباحث. م، وسيتم اختيارهم بطريقة قصدية من الم2020  تعاوني 

 أدوات الدراسة: 

صورة  عىل  للحصول  المعمقة  المقابالت  تقنية  اعتماد  سيتم  لذلك   ، ي
الكيفز المنهج  البحث  يستخدم 

ي الجامعات العربية، وسيتم اعتماد  
ي الجامعات لعلم األرجنوميكس فز

حقيقية حول تصور أعضاء هيئة التدريس فز
 إعداد الباحث، دليل المقابلة المتعمقة( األدوات : )استمارة معلومات من 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المعالجات اإلحصائية: 

 :  سيتم تخرين البيانات وتحليلها، وفق التاىل 

ويتم   • البحث،  ي 
فز ز  المشاركي  استئذان  بعد  البيانات عن طريق تسجيالت صوتية،  تخزين  سيتم 

يط مستقل.  ، ويتم إجراء كل مقابلة عىل رسر ز  إعطاء كل مشارك كود معي 

ز أثناء المقابلة. كما أنه سيتم  •  تدوين مالحظات جانبية، وميدانية وفق سلوكيات المشاركي 

 ثم سيتم تفري    غ البيانات والمالحظات عي  برنامج محرر النصوص لتصنيفها وتنظيمها.  •

ز المفتوح: أي إعطاء عناوين تصف أجزاء معينة أو بيانات متشابهة.  • مي 
 ثم عملية الي 

ي أطر متشابهة. ثم التصنيف المحوري من خالل ربط  •
 وتنظيم األفكار فز

ي تجيب عن أسئلة الدراسة.  •
ت 
ّ
ي من خالل تحديد الموضوعات ال

ز االنتقائ  مي 
 ثم مرحلة الي 

 حدود الدراسة: 

 تحددت هذه الدراسة بــ: 

 الحدود المكانية: اقترصت الدراسة عىل الجامعات العربية.  ➢
ز أبريل  ➢  . 2021ل أبري-2020الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراسة بي 
ي الجامعات العربية.  ➢

ية: اقترصت عىل عينة من أعضاء الهيئة التدريسية فز  الحدود البرسر
العربية  ➢ الجامعات  ي 

التدريسية فز الهيئة  الدراسة عىل:عينة من أعضاء  العلمية: اقترصت  الحدود 
: عوالم األرجنوميكس )بيئة العمل المادية، العوامل النفسية، إدارة الصحة والسالمة ا  لمهنية(. وهي

 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية: 

ا لجمعية األرجنوميكس الدولية، فإن األرجنوميكس هو: "االنضباط العلىمي المتعلق  األرجنوميكس:  
ً
وفق

والبيانات  والمبادئ  النظرية  تطبق  ي 
الت  المهنة  إىل  باإلضافة  المنظومة،  وعناض  البرسر  ز  بي  التفاعالت  بفهم 

   (  " للمنظومة  العام  واألداء  اإلنسان  رفاهية  ز  تحسي  أجل  من  التصميم  عىل   Villamizar  andواألساليب 
Barreto, 2017 .) 

 ( مانشاكا  اليونانية  2014وبحسب  الكلمات  من  العمل  بيئة  ي مصطلح 
يأئ   )ergon    و  nomos)العمل( 

ي كتاب  
( بعنوان 1857( ) (Wojciech Jastrzebowki)القانون أو القاعدة(؛ أول إشارة إىل بيئة العمل تظهر فز

 الحقائق المأخوذة من الطبيعة. خالصة علم العمل أو علم العمل القائم عىل 

ي إعداد  2019ويعرفه عوجان ) 
ية المطلوب معرفتها فز ( بأنه علم يهتم بحاجات االنسان وخصائصه البرسر

ي.  ، الذي يهتم بتصميم األدوات والمهام لكي تتالءم مع العنرص البرسر  التصميم الهندسي

 ( محمود  عرفه  اإلمكانات  2013كما  يخص  فيما  العمل  تصميم  بأنه  تصميم  (  بهدف  لألفراد،  المناسبة 
ز واحتياجاتهم مما يقلل من حدوث التعب واإلرهاق.   طبيعة العمل لكي تقابل قابليات العاملي 

يولوجية   ز ي كيفية تصميم بيئة العمل المادية، والسيكولوجية والفي 
ويعرف إجرائًيا بأنه العلم الذي يبحث فز

ي دعم العمل
ي الجامعات، بحيث يساهم فز

ز فز ي الجامعة، ورفع كفاءة أعضاء الهيئة للعاملي 
ية التعليمية التعلمية فز

 التدريسية وزيادة التحصيل العمىلي للطالب. 
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل 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 اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هذا البحث بأنه المدرس واألستاذ المساعد واألستاذ الذي يقوم    يعرف إجرائًيا عضو الهيئة التدريسية:  
فز
ي الجامعات العربية للعام الدراسي 

 . 2021- 2020بالتدريس فز
 الدراسات السابقة: 

ز له   أنه ال توجد دراسات أو بحوث -عىل حد علمه    – من خالل البحث الحثيث الذي قام به الباحث تبي 
ي  
تناولت تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم األرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

ي تناولت علم األرجنوميكس، الجامعات، إال أن الباحث حاول أن يلمس بعض الدرا 
سات المرتبطة بدراسته والت 

ي الجامعات. 
ية، واألرجنوميكس فز  والهندسة البرسر

: دراسات عربية: 
ا
 أوًل

1-  ( . ية وعمليات مراجعة  2011الحياىلي ز عناض الهندسة البرسر (.سغ البحث إىل إيجاد العالقة بي 
كة العامة لصناعة-السيطرة عىل الجودة ي الرسر

األدوية والمستلزمات الطبية. وتوصل البحث   وضمان الجودة فز
كة؟  ي الرسر

ية ونظام وضمان الجودة/ السيطرة عىل الجودة فز ز عناض الهندسة البرسر  إىل: وجود عالقة بي 
ي  2013محمود. )  -2

ي فز
ية واالستغراق الوظيفز ز الهندسة البرسر (. سعت الدراسة إىل تقىصي العالقة بي 

كة أساسيل لالتصاالت من خالل عوامل ا ية المتمثلة ب )بيئة العمل المادية، العوامل النفسية  رسر لهندسة البرسر
اتخاذ  ي 

فز )المشاركة  بأبعاده  ي 
الوظيفز المهنية( كمتغي  مستقل. واالستغراق  الصحة والسالمة  للعامل، وإدارة 

ي العمل(.  
، التغذية العكسية، االستقالل فز ي

استخدمت القرار، توسيع العمل، العالقة مع الزمالء، الرضا الوظيفز
، من خالل استبانة مؤلفة من   ي التحليىلي

,  عىل عينة مكونة من    70الدراسة المنهج الوصفز
ا
موظف   100سؤاًل

ية واالستغراق  ز الهندسة البرسر كة أساسيل لالتصاالت، وتوصلت الدراسة إىل:وجود عالقة بي  ي رسر
وموظفة فز

ي مراعاة بيئة ال
كة فز ي من قبل الرسر

ام جزئ  ز ، وهناك الي  ي
عمل المادية، وجوانب الصحة والسالمة المهنية الوظيفز

ي العمل. 
 فز

3-  ( جليل.  تهدف هذه  2014دراسة  األثاث.  تصميم  تعليم  لنطوير  األرجونومي كمدخل  اإلدراك   .)
أعمدة   الجامعية، ودمج  المراحل  ي 

فز األرجونومي  التصميم  تطوير  بواسطة  منهجية  رؤية  تطبيق  إىل  الدراسة 
ي 
ي فز
ي تصميم األثاث األرجونومي التصميم اإلدراكي االرجوائز

 التعليم. نتج عن هذه الدراسة وضع رؤية متطورة فز
ي مختلف المراحل الجامعية ذات التخصص.  

 وتطوير اإلدراك األرجونومي فز
ي أداء  2017دراسة عباس )   -4

(. سعت الدراسة إىل معرفة أثر بيئة العمل المادية بأبعادها المختلفة فز
ي الجامعة السورية

ز فز الخاصة قبل االنتقال إىل مركز الجامعة المؤقت وبعده. واستخدم الباحث المنهج    العاملي 
، من خالل استبانة وزعت عىل العينة مكونة من   ي التحليىلي

ي 73الوصفز
.كما توصلت الدراسة إىل وجود تغي  فز

، لكن هذا االنخفاض لم ي ز ، ولم تجد  البيئة المادية قبل االنتقال وبعده، أدى إىل انخفاض أداء العاملي  كن كبي 
 ، ي  بشكل سلت 

ز الدراسة أثر لبيئة العمل المادية قبل االنتقال، فمتغي  التصميم المعماري أثر عىل أداء العاملي 
 ومتغي  التصميم الداخىلي أثر بشكل طردي. 

جابر)  -5 بمدارس 2019دراسة  التنظيىمي  اإلبداع  لتحقيق  ح  مقي  تصور  لوضع  الدراسة  هدفت   .)
المرص  الخاصة  بية  بيئة الي  العمل،  )نظام  التنظيىمي  األرجنوميكس  عىل  معتمدة  األرجنوميكس،  ي ضوء 

فز ية 
ي 
العمل، األفراد، جماعات العمل( باعتبارها أحد مجاالت األرجنوميكس. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز

ي سويف، وتوصلت الدراسة إىل دور األرج 
بية الخاصة بمحافظة بتز نوميكس  التحليىلي عىل عينة من مدارس الي 

ي الداء، وتوفي  بيئة آمنة داخل المدرسة، ومشجعة عىل العمل وقادرة عىل تحقيق 
ز واالبتكار فز ي تحقيق التمي 

فز
ز مع نظام العمل.   مواءمة العاملي 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ثانًيا: دراسات أجنبية: 
(. استخدام منهجية لمجموعة علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل 1990دراسة كابالن. )  -1
ي بيئة للتصميم  

المري    ح، والهدف منها هو تطوير حلول لمشاكل المنتج وأماكن العمل. فالمنهجية الفاعلة فز
ه 
ّ
العمل تعطي للعمال وسيلة للتعامل مع المشاكل والحصول عىل رضز مرؤوسيهم. نتج عن هذه الدراسة أن

ي أماكن العمل
ز من العمال فز كي 

 . كلما كانت بيئة العمل أكير مالئمة تساعد عىل الي 
2-  ( فونسكة.  ز  ببيئة 2006دراسة غيجي  المرتبطة  والمخاطر  العمل،  بيئة  دراسة  البحث  (. هدف 

ح المخاطر المتعلقة بالوضعية. الدراسات  العمل والعالقة مع عوامل خطر الصحة المهنية، باإلضافة إىل رسر
ز   ي أوروبا والواليات المتحدة، تشي  التقديرات إىل أن ما بي 

ز يعانون ٪ من مستخدمي الك90-  50فز مبيوتر العاديي 
ح المخاطر   ها من المخاطر. نتج عن الدراسة رسر ، وتوتر الجفن، وغي  ز ، واحمرار وجفاف العي  ز من إرهاق العي 
لتجنب   المنتظمة،  البدنية  والتمارين  الدموية  واألوعية  والقلب  المرئية،  واالحتياطات  بالوضعية،  المتعلقة 

 ظهور األمراض المهنية. 
(. ركزت الدراسة عىل تطبيق منهجية التصميم الذي يركز عىل المستخدم 2014منشاكا. ) دراسة   -3

ا إىل  
ً
ورة إنشاء بيئات عمل استناد ي بيئات العمل. نتج عن هذه الدراسة ضز

ان مع التفكي  التصميىمي فز
باالقي 

الحواد ولتخفيض  لإلنتاج،  ومالئمة  ممتعة  بيئة  وخلق  المستخدم،  ورغبات  واحتياجات  وعوامل  نطاق  ث 
 التشتيت والتعب، البد من زيادة اإلنتاجية وتجنب أخطاء الجودة. 

ا -4 ) - دراسة في  األمثل  2017دياز.  التكيف  لتحقيق  العمل وتطبيقها  بيئة  البحث دراسة  (. هدفت 
ي أمريكا، ووضع الطالب داخل الفصل. 

ز اإلنسان وعمله. العينة تألفت من معلىمي الجامعات فز والمتبادل بي 
ي القاعات الدراسية ذات التصميم المري    ح، مع معدات قابلة  نتائج الد

وري النظر فز راسة تتضمن أن من الرصز
ز وطالب المؤسسات التعليمية العليا.  ية للمعلمي  ا لألبعاد البرسر

ً
 للتعديل وفق

5-  ( وآخرون.  فياميذار،  الذي 2017دراسة  األثاث  تصميم  ي 
فز البحث  الدراسة  هذه  أهداف  من   .)

ي مكان عمل يتعامل معه الطالب  
اح تحسينات مواتية لتحقيق بيئة العمل والراحة فز ي منطقة الدراسة، القي 

فز
، مع عينة عشوائية بسيطة   ي

. لذلك تم إجراء دراسة غي  تجريبية عىل نطاق مستعرض وصفز الطالب الجامغي
ا"، كما أن    236من  

ً
أنه "منخفض جد إليه عىل  أغلبية الطالب طالًبا؛ وقد ثبت أن ارتفاع الطاولة كان ُينظر 

ي أسفل الظهر. يعانون من آالاام متوسطة  
 فز

 مناقشة الدراسات السابقة: 

ي الجامعات.  -1
 شكلت الدراسات السابقة نقطة انطالق لدراستنا الحالية، وتطبيقاتها فز

ي إعداد أدوات الدراسة.  -2
 اإلفادة منها فز

يكس موضع اهتمام  تتضح من الدراسات السابقة أهمية موضوع الدراسة، حيث شكلت األرجنوم -3
 الكثي  من الدراسات الحديثة. 

ي   -4
فز األرجنوميكس  تناولت  ي 

الت  الدراسات  من  قلة  وجود  السابقة  الدراسات  خالل  من  نالحظ 
 الجامعات. 
ي التحليىلي كدراسة الحياىلي  -5

ي استخدام المنهج الوصفز
تشابهت معظم الدراسات مع البحث الحاىلي فز

 (2011 ( ) 2013(؛  محمود  )(؛ ع2014(؛ جليل  ) 2017باس  ) 1990(؛ كابالن  فونسكة  ز  غيجي  (؛  2006(؛ 
ا2014منشاكا )  . 2017دياز ) -(؛ دراسة في   (، واعتمد الباحث عىل المنهج النوغي
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

(؛   2011أغلب الدراسات السابقة اعتمدت عىل االستبانة كأداة لجمع البيانات كدراسة الحياىلي )  -6
) 2013محمود)  جليل  ) 2014(؛  عباس  ) 2017(؛  كابالن  ) 1990(؛  فونسكة  ز  غيجي  منشاكا  2006(؛  (؛ 

ا2014)  ز اعتمد الباحث عىل المقابالت. 2017دياز ) -(؛ دراسة في  ي حي 
 (، فز

ي مختلف  -7
ية لسالمة بيئة العمل( فز اعتمدت أغلب الدراسات دراسة األجنوميكس )الهندسة البرسر

 ( الحياىلي  العملية  ) 2011القطاعات  محمود  باستخدامه2013(؛  عنها  البحث  ز  وتمي  التعليم (،  قطاع  ي 
فز ا 

ز تناولت دراسة دراسة فياميذار، وآخرون. )  ي حي 
( تأثي  األرجنوميكس عىل الطالب، أما  2017)الجامعات(؛ فز

ا ي الجامعات. 2017( عىل مدرسي الجامعات، ودراسة عباس ) 2017دياز. ) -في 
ز فز  ( عىل العاملي 

 اإلطار النظري: 

 سانّية لسالمة بيئة العمل( المبحث األول: األرجنوميكس )علم الهندسة اإلن

 نشأة األرجنوميكس. 
ي  2017ذكر سيد)  

وفيسور ميوريل   12( بدأ استخدام األرجنوميكس رسمًيا ألول مرة فز من يوليو من قبل الي 
Prof. Hugh Murrell  يطانية، وتم قبول االسم رسمًيا عام الية الي  ي اجتماع األدمي 

ي 1950؛ وذلك فز
، ليستخدم فز

 المجاالت األكاديمية والمحافل العلمية. 

ز الطبيعة(، لكن أول استخدام للمصطلح   ي )إرجون = عمل(، )نوميكس= قواني 
يشتق أصل االسم من كلمت 

 الذي توصل إىل قانون العمل وأداء العمال. ؛ Wojciech Jagtrzbowskiيرجع للعالم البولندي 

 الحياىلي ) 
ز ية( تعد إطار عمل يصف مستويات التحليل لكل 2011وبي  ( بأن األرجنوميكس )الهندسة البرسر

ي اليابان  
ي العام نفسه أنشأ 1921من اإلنسان، اآلالت، البيئة. فقد ظهر فز

ية، وفز م، عندما ظهر كتاب الهندسة البرسر
ي المجال العسكري. )جابر، معهد علوم 

 (. 2019العمل، وبعد ذلك دخل فز

عام   تأسست  ي 
الت  األمريكية  ية  البرسر العوامل  جمعية  فإن  األمريكية  المتحدة  الواليات  ي 

فز ،  1957أما 
ي المجال العسكري. )سيد، 

 من األرجنوميكس، فز
ا
ية بدًل  (. 2017مستخدمة اسم هندسة العوامل البرسر

فونيسكا  ز  غيجي  دراسة  عالقة  2006)   بحسب  تكييف  يدرس كيفية  الذي  العلم  هو  األرجنوميكس   ،)
ا للتعريف الرسىمي الذي اعتمده مجلس الرابطة الدولية لعلم بيئة العمل ) 

ً
، مخترصه باللغة IEAاإلنسان ببيئته، وفق

ي أغسطس 
ية( فز ز  . وأحد فروعه، بيئة العمل المادية. 2000اإلنجلي 

ي  ة(: أهمية األرجنوميكس )الهندسة البشر
ية )43، 2019بحسب عوجان ) : Ergonomics( تتلخص أهمية الهندسة البشر  ( فيما يىل 

1-  .  تقوم عىل الوقاية من الحوادث واالستفادة من اإلصابات السابقة بشكل تفصيىلي
ية   -2 ي الهندسة البرسر

تدرس شؤون االستدامة والمحافظة عليها من خالل االهتمام باإلنسان، ودوره فز
 وتشغيل األنظمة والعمليات بشكل عاِل. والتصميم 
ي    -3

الت  ات  تغيي  من  يرافقها  وما  المخاطر  مواجهة  قادرة عىل  تكون  بحيث  المنظمة  فاعلية  زيادة 
 . تحدث أثناء العمل

ز   -4 وتأمي  امج،  الي  من  ها  وغي  التدريب  برامج  ي 
فز المبتكرة  واألساليب  الطرق  تطبيق  ي 

فز تساهم 
 تكنولوجيا حديثة تواكب العرص. 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المؤسسات التعليمية  من خالل:  ( 2019وجابر)  ( 2013محمود )  شار كما أ
 إىل أهميته فز

ي  -1
فز السالمة  لجنة  بحسب  وذلك  المالئمة  الصحية  الظروف  وتهيئة  العمل  بيئات  مستوى  رفع 

 األرجنوميكس المؤسساتية.   
االجتماعية،  -2 التنمية  ز  لتأمي  لألفراد  واالجتماعية  الطبيعية  والرغبات  الحاجات  تحقيق 

ي ونماذجه. ف ا بالنشاط البرسر
ً
ا وثيق

ً
 األرجينوميكس هو عالقة اإلنسان بالبيئة ويرتبط ارتباط

ي بشكل   -3
ي الموروث الثقافز

إنجاز البيئة المربية أي مجموعة من األفراد الذين يتعايشون ويتشاركون فز
 .  متجانس، الذي هو يشكل العمود الفقري للتنظيم االجتماغي

وتخفيض الجانب   -4 به،  يحيط  ما  مع  التكييف  والفكرية عىل  البدنية  اإلنسان  قدرة  أي   : ي
اإلنسائز

ها.  يائية من ضوء وصوت وغي  ز  مستوى التوتر ومعرفة العوامل الفي 
ي العمل وترشيد الكلفة الذي ينتج عنه: زيادة اإلنتاجية وتقليل   -5

الجانب االقتصادي:. رفع اإلنتاجية فز
 ت وأماكن تواجدها بشكل يزيد من فاعلية اإلنتاج ويتجنب األخطاء خالل العمل.   التكاليف، وكذلك تكييف اآلال

ية:   أهداف الهندسة البشر
ية المساعدة عىل الحفاظ ورفع مستوى 2018بحسب السمان ومحمود )  (، من اهداف الهندسة البرسر

 :  ما يىلي
ز  الصحة واألمان وتحقيق فاعلية اآلالت والمعدات والمكاتب بهدف تأمي 

ي مستوى أداء العمال.  ➢
 زيادة رسعة األداء والدقة والسالمة مما يساعد فز

ي بشكل فاعل.  ➢ ية واإلجهاد البرسر  تطبيق استهالك الطاقة البرسر
ي القيام بأعمالهم.  ➢

ز فز  تخفيض تكاليف التمرين و العمل عىل رفع مستوى رضا العاملي 
ية بهدف لتقليل حوادث العمل.  ➢  تفادي األخطاء البرسر

 نوميكس خصائص األرج 
ا لجمعية  Menchacaذكرت دراسة منشاكا ) 

ً
تنقسم   Association الدولية لبيئة العمل )   IEA( أنه وفق

 بيئة العمل الدولية( إىل ثالثة مجاالت رئيسية: 

. وتشمل :  .1 ي
ي تتعلق بالنشاط البدئز

 بيئة العمل المادية: تتضمن األعمال الحيوية الت 

ات الخارجية،  التقارير الذاتية للعمال: نظًرا ألن   • ي مواقف العمل ال تعتمد فقط عىل المتغي 
درجة الرفاهية فز

 ولكن تتعلق بنظرة المستخدم إليها. 

ي بعض األوقات يجب علينا اللجوء إىل النموذجية أو ببساطة   •
المحاكاة والنماذج: نظًرا لتعقيد األنظمة، فز
 محاكاة االستجابات المحتملة لنظام العمل. 

ة كمصادر  طريقة الحوادث الخطي   • ز ة: من خالل تحليل هذه الحوادث، يمكننا العثور عىل المواقف الممي 
 . ي
ي تحليلها االستكشافز

 الخطأ، والتعمق فز
ز  .2 ي العمليات العقلية، وصنع القرار، وتنمية المهارات، والتفاعل بي 

: المواضيع ذات الصلة فز ي
بيئة العمل المعرفز

ي والتدريب. 
 اإلنسان والحاسوب، والضغط الوظيفز

هيكلها  ب .3 ذلك  ي 
فز بما  التقنية،  االجتماعية  النظم  ز  بتحسي  التنظيمية  العمل  بيئة  تهتم  التنظيمية:  العمل  يئة 

التنظيىمي وسياساتها وعملياتها. وتشمل المواضيع ذات الصلة بإدارة الموارد التنظيمية وتصميم وقت العمل 
ي والعمل عن ُبعد. وبيئة العمل التشاركية وونماذج الوظائف الجديدة والثقافة والتنظ

اضز  يم االفي 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( محمود  ز  بي  ز  حي  ي 
العوامل  2013فز البيولوجية،  )العوامل  مجموعات:  أربعة  ي 

فز تتحدد  العوامل  أن   )
 النفسية، العوامل المادية، العوامل االجتماعية والتنظيمية(. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

طار العام للدراسة ودراسات سابقة، يتناول  اإل بعد أن استعرضت الدراسة اإلطار النظري بما تضمنه من  
الجزء الحاىلي منهج الدراسة الميدانية وإجراءاتها، وذلك من خالل عرض أهدافها، منهج ومجتمع وعينة الدراسة  

ي تم  وبناء أداة الدراسة وتقنينها، وأساليب المعالجة اإلحصائية، ثم يتب 
ع ذلك عرض وتفسي  ومناقشة النتائج 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( وصف عينة الدراسة بحسب البيانات األولية1جدول ) 

 العدد المتغي  
النسبة 

 المئوية 

 الجنس: 

 % 52.15 218 ذكر 

 % 47.85 200 أنتر 

 :  المؤهل الدراسي

 % 36.84 154 ماجستي  

 % 63.15 264 دكتوراه 

ة:   سنوات الخي 

خمس  من  اقل 
 سنوات 

132 31.57 % 

 % 42.10 176 سنوات   10اىل  5من  

 % 31.57 132 سنوات  10أكير من 

 المرتبة العلمية: 

 % 15.78 66 أستاذ 

أستاذ  
 مساعد 

242 57.89 % 

 % 26.31 110 مدرس 

 التخصص )نوع الكلية(: 

 % 37.10 154 تربية 

يعة  رسر
 اسالمية 

66 15.78 % 

 % 15.78 66 قانون 
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وإدارة  ية  برسر موارد 
 أعمال 

66 15.78 % 

ياء( -علوم )كمياء ز  % 15.78 66 في 

 :
ً
 أداة الدراسة الميدانيةرابعا

استخدمت الدراسة الميدانية االستبانة بغرض جمع البيانات من عينة الدراسة، وقد تم إعداد هذه       
ي ضوء ما أسفر عنه الجانب النظري من عرض وتحليل للدراسات السابقة، واألدبيات العلمية المتخصصة 

األداة فز
الباحثة بتحكيم تلك األداة، والتأكد  الدراسة، ومن ثم قامت  ي مجال 

الثبات   فز من صالحيتها بحساب معامالت 
 : ي
 واالتساق الداخىلي لها، عىل النحو اآلئ 

 صدق أداة الدراسة -١

ز  تم التأكد من صدق االستبانة الظاهري وصدق المحتوى من خالل عرضها عىل مجموعة من المحكمي 
عىل االطالع  بعد  بتحكيمها  للقيام  وذلك  الدراسة؛  مجال  ي 

فز ة   والخي  االختصاص  ذوي  الدراسة،    من  عنوان 
ز إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول عبارات االستبانة من حيث مدى  لب من المحكمي 

ُ
وتساؤالتها، وأهدافها، وقد ط

ي الكشف عن المعلومات المرغوبة للدراسة، وكذلك من حيث ارتباط 
مالءمة العبارات لموضوع الدراسة، وصدقها فز

ومدى وضوح   له،  تنتىمي  الذي  بالمحور  عبارة  باإلشارة كل  تحسينها  اح طرق  واقي  العبارات، وسالمة صياغتها، 
 .
ً
ي تدرج المقياس، ومدى مالءمته، وغي  ذلك مما يراه مناسبا

 بالحذف أو اإلبقاء، أو التعديل للعبارات، والنظر فز

ز ومالحظاتهم تم التعديل لبعض العبارات، وكذلك تم إضافة وحذف بعض          عىل آراء المحكمي 
وبناءا

ي صورتها النهائية من ثالثة محاور األول: ارات بحيث أصبحت االستبانة صالحة للتطبيق،  العب
وتتكون االستبانة فز

ي الجامعات خالل أزمة كورونا ويضم ) 
: العوامل النفسية ويضم ) 19بيئة العمل المادية فز ي

( عبارات ٥( عبارة، والثائز
وقد استخدمت الدراسة مقياس عبارة.    ٤٢ة، أي بإجماىلي  ( عبار ١٨والثالث إدارة الصحة والسالمة المهنية يضم )  

ة  ) خماسي  
ّ
للتعرف عىل درجة ممارسة عبارات كل (  غي  موافق بشدة  -غي  موافق  -محايد    -موافق   -موافق بشد

 محور من وجهة نظر عينة الدراسة. 

 االتساق الداخىل  ألداة الدراسة: -٢

ا       عبارات  تمثيل  الداخىلي مدى  باالتساق  قياسهيقصد  للمراد  ا 
ً
 جيد

ا
تمثيًل من   ، لمقياس  التأكد  فبعد 

الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم تطبيقها ميدانًيا، وتم تعرف مدى اتساق أداة الدراسة من خالل حساب معامالت 
سون   بي  ارتباط  معامل  باستخدام  له  تنتىمي  الذي  المحور  ودرجة  عبارة  درجة كل  ز  بي   Person)االرتباط 

Correlation)،  ( نتائج حساب االتساق الداخىلي ألداة الدراسة. 3ويوضح الجدول ) 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( االتساق الداخىلي ألداة الدراسة 3جدول ) 

ي الجامعات خالل أزمة كورونا 
 المحور األول: بيئة العمل المادية فز

العوامل    : ي
الثائز المحور 

 النفسية 
ي  
فز المادية  العمل  بيئة 

أزمة   خالل  الجامعات 
 كورونا 

 العوامل النفسية 
والسالمة   الصحة  إدارة 

 المهنية

معامل  العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

1 0.34 1 0.66 26 0.82 1 0.72 

2 0.49 2 0.66 27 0.86 2 0.76 

3 0.28 3 0.55 28 0.73 3 0.77 

4 0.63 4 0.62 29 0.85 4 0.80 

5 0.63 5 0.79 30 0.85 5 0.64 

6 0.59   31 0.72 6 0.62 

7 0.72   32 0.73 7 0.72 

8 0.60   33 0.63 8 0.76 

9 0.73       9 0.67 

10 0.57       10 0.74 

11 0.70         11 0.72 

12 0.70         12 0.77 

13 0.75         13 0.68 

14 0.56          14 0.58  

15 0.64         15  0.77  

16 0.57     16 0.74 

17 0.71     17 0.76 

18 0.68     18 0.86 

19 0.46       

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

0.87 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

0.83 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

0.81 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

     

 ( 0.01قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )  **
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   ( الجدول  من  بمعامل 3يتضح  له  تنتىمي  الذي  بالمحور/البعد  ترتبط  الدراسة  أداة  عبارات  أن جميع   )
(، كما أن كل محور يرتبط بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتىمي له  0.01ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

 التساق الداخىلي ألداة. (، وهو ما يؤكد ا0.01بمعامل ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) 

 ثبات أداة الدراسة:  -٣

 بطريقة ألفا كرونباخ   ( معامالت الثبات ألداة الدراسة4جدول ) 

الفا  المحور معامل 
 كرونباخ 

مستوى  
 الثبات

لعلم درجة   التدريس  هيئة  أعضاء  تصور 
اإلنسانّية   الهندسة  )علم  أرجنوميكس 

ي 
 الجامعات لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

ي الجامعات 
بيئة العمل المادية فز
 خالل أزمة كورونا 

0.90 

 مرتفع 

 0.88 العوامل النفسية 

 0.93 إدارة الصحة والسالمة المهنية 

 0.96 اإلجماىلي  

 0.92 إجماىلي االستبانة 

(، كما أن معامالت  0.92( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة قد بلغت ) 4يتضح من الجدول ) 
ز )  ة ما بي 

ي الفي 
( و  0.88الثبات لمحاور أداة الدراسة وأبعادها الفرعية جاءت جميعها مرتفعة؛ حيث تراوحت فز

وبالتاىلي 0.96)  الجيد لألداة،  الثبات  إىل  الثبات  تحليل  البناء (، ويشي   الميدانية وسالمة  الدراسة  نتائج  ي 
فز الثقة   

 عليها.  

 عرض وتحليل النتائج: 

الحاىلي األساليب اإلحصائية وعرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية من خالل     يتناول الجزء 
لنتائج التفصيلية عرض وتحليل النتائج اإلجمالية لمحاور أداة الدراسة وأبعادها الفرعية، ومن ثم عرض وتحليل ا

ات األوليةلكل محور من محاور أداة الدراسة، وكذلك دراسة الفروق   ي استجابات عينة الدراسة بحسب المتغي 
 ،فز

   :  كما يىلي

اإلنسانّية   -أ  الهندسة  )علم  أرجنوميكس  لعلم  التدريس  هيئة  أعضاء  تصور  لدرجة  اإلجمالية  النتائج 
ي 
 الجامعات. لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

ي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف ودرجة التوافر المناظرة  6يوضح الجدول )    ( المتوسط الحسائ 
الدراسة حول درجة   عينة  اإلنسانّية  الستجابات  الهندسة  )علم  أرجنوميكس  لعلم  التدريس  أعضاء هيئة  تصور 
ي الجامعات

 . لسالمة بيئة العمل( وأدواره 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجامعات. ( 6جدول ) 
 النتائج اإلجمالية لدرجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس وأدواره فز

المتوس المحور
ط 

الحس 
ي   ائ 

االنحراف  
 المعياري

معامل 
 االختالف 

درجة  
 الموافقة 

تيب   الي 

درجة تصور أعضاء  
 هيئة التدريس  

أرجنوميكس   لعلم 
الهندسة   )علم 
لسالمة   اإلنسانّية 

وأدواره بيئة العمل(  
ي الجامعات. 

 فز

موافق  % 10.85 0.46 4.27 المحور األول
ة 
ّ
 بشد

2 

ي 
موافق  % 10.24 0.45 4.36 المحور الثائز

ة 
ّ
 بشد

1 

 3 موافق  % 15.53 0.64 4.15 المحور الثالث 

موافق  % 10.98 0.47 4.27 اإلجماىلي  
ة 
ّ
 بشد

     

: 6يتضح من النتائج بالجدول )   ( ما يىلي

جاءت درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل(     
ي الجامعات،

ي )   وأدواره فز ي مستوى "موافق بشدة" من وجهة نظر عينة الدراسة بمتوسط حسائ 
(، يوجد 4.27فز

ي درجة الموافقة عىل
علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )   تفاوت فز

ي الجامعات، عىل مستوى المحاور الفرعية، حيث جاء  
ي الخاص بالعوامل النفسية  العمل( وأدواره فز

المحور الثائز
 ( ي  حسائ  بمتوسط  بشدة"  "موافق  بدرجة  األوىل  المرتبة  ي 

ي  4.36فز
الثائز المحور  يليه  ي (، 

فز المادية  العمل  بيئة 
ي )   ونا الجامعات خالل أزمة كور  ي المرتبة الثانية بدرجة "موافق بشدة" بمتوسط حسائ 

ي اإلدارة 4.27فز
(، بينما يأئ 

ي )  ة بدرجة "موافق" بمتوسط حسائ  ي المرتبة األخي 
( كما تشي  قيم معامالت االختالف إىل 4.15والصحة المهنية فز

ي استجابات عينة الدراسة حول درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لع
لم أرجنوميكس )علم الهندسة وجود تقارب فز

االختالف  معامل  قيمة  بلغت  حيث  النفسية  العوامل  الجامعات،  ي 
فز وأدواره  العمل(  بيئة  لسالمة  اإلنسانّية 

ي اإلدارة والصحة المهنية الستجابات عينة الدراسة حيث بلغت قيمة معامل 10.34) 
ايد االختالف فز ز %(، بينما يي 

  %(. 30.11االختالف ) 

: وتفش   الباحثة هذه النتيجة بعدة أسباب منها ما يىل 

الجامعات   - إدارة  ز عن  المسؤولي  أجل قيام   العربيةإدراك  العمل من  بيئة  ي 
النفسية فز العوامل  ألهمية مراعاة 

 . ي  الجامعات بأدوارها تجاه المجتمع العرئ 

الت - هيئة  ألعضاء  النفسية  الراحة  سبل  بتوفي  كل  تسمح  ي 
الت  اإلجراءات  باألعباء  تطبيق كافة  للقيام  دريس 

 الوظيفية. 

ي ألعضاء هيئة التدريس.  -
 إدراك إدارة الجامعات البيئة المادية لها تأثي  عىل مستوى األداء الوظيفز

ي الجامعات  -
ي ألعضاء هيئة التدريس فز

ي األداء الوظيفز
ز واالبتكار فز ي تحقيق التمي 

أن األرجنوميكس له دور كبي  فز
لجامعات، ومشجعة عىل العمل وقادرة عىل تحقيق مواءمة ألعضاء هيئة من خالل توفي  بيئة آمنة داخل ا

ي الجامعات العربية مع نظام العمل. 
 التدريس 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

    ( إليه دراسة عباس  النتائج مع ما توصلت  المادية قبل 2017واتفقت هذه  البيئة  ي 
( إىل وجود تغي  فز

، لكن هذا االن ز ، ولم تجد الدراسة أثر لبيئة العمل  االنتقال وبعده، أدى إىل انخفاض أداء العاملي  خفاض لم يكن كبي 
ز بشكل  العاملي  أداء  أثر عىل  المعماري  التصميم  أثر بعد االنتقال، فمتغي   ز وجدت  ي حي 

المادية قبل االنتقال، فز
ي وضعيف، ومتغي  التصميم الداخىلي أثر بشكل طردي ومتوسط الشدة. واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت   سلت 

ي الداء، وتوفي  بيئة آمنة داخل المدرسة، 2019ر ) دراسة جاب
ز واالبتكار فز ي تحقيق التمي 

( إىل دور األرجنوميكس فز
ز مع نظام العمل.   ومشجعة عىل العمل وقادرة عىل تحقيق مواءمة العاملي 

ي الجامعات خالل أزمة كورونا  النتائج التفصيلية -ب 
 بيئة العمل المادية فز

:  لمحاوريمكن عرض نتائج كل محور من ا   ي
 عىل النحو اآلئ 

ي الجامعات خالل أزمة كورونا  المحور األول: 
 بيئة العمل المادية فز

    ( العبارات، 7يوضح الجدول  الموافقة وترتيب  المعيارية ودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   )
ي الجامعات بحسب استجابات عينة الدراسة عىل العبارات الخاصة 

 خالل أزمة كورونابيئة العمل المادية فز

ي الجامعات خالل أزمة كورونا ( نتائج7جدول ) 
 بيئة العمل المادية فز

 العبارة  م
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

درجة  
 الموافقة 

تيب   الي 

1 
الجامعة   ي 

فز ز  الموظفي  مكاتب  عدد 
 منسجم مع عددهم. 

4.35 0.58 
موافق 
ة 
ّ
 بشد

4 

2 
الهيئة   أعضاء  مكاتب  التدريسية  عدد 

يحقق  بحيث  عددهم  مع  منسجم 
 .  التباعد االجتماغي

4.40 0.65 
موافق 
 بشدة 

3 

3 
تصميم المكاتب واألدوات عليها منسجم  

 مع مهام العمل. 
4.49 0.61 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

2 

4 
التحكم  ز  والمدرسي  ز  الموظفي  يستطيع 
لتكون  والكراسي  الطاوالت  بارتفاع 

 مناسبة للعمل. 
4.29 0.72 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

7 

 0.62 4.32 المقاعد المستخدمة مريحة للعمل.  5
موافق 
ة 
ّ
 بشد

5 

6 
تحقق  الجامعة  ي 

فز واألدوات  المقاعد 
لتجنب   

ُ
حرصا الشخىصي  االستخدام 

 العدوى. 
 14 موافق  0.92 4.07



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
   العدد  –  رابع عشر الالمجلد 

 
  البحث ال –  الثان

 
 م2022 –  آب  –  15                                                                              (  32 - 67ص) ثان

 

50 
             

  الجامعات العربيةت                   معشر
 
 صور أعضاء هيئة التدريس لعلم األرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانية لسالمة بيئة العمل( وأدواره 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

7 
ي الجامعة حواسيب وأدوات تتيح 

يوجد فز
ي ضمن الجامعة 

وئز  التعامل الكي 
4.26 0.66 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

8 

8 
الكادر  مع  التواصل  عىل  الطالب  قدرة 

ونًيا.   اإلداري إلكي 
4.68 0.47 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

1 

9 
ي مع 

وئز قدرة الطالب عىل التواصل الكي 
ي الجامعة. 

 الكادر التدريسي فز
4.26 0.63 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

11 

10 
مع   منسجمة  التدريسية  القاعات  عدد 

 أعداد الطالب. 
4.22 0.56 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

10 

11 
مع عدد   منسجمة  ووضعيتهم  المقاعد 

 .  سياسة التباعد االجتماغي
4.18 0.48 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

4 

12 
ومصممة  مريحة  الجامعية  المقاعد 

 بأبعاد مالئمة 
 15 موافق  1.04 4.07

13 
إلعطاء  الحديثة  األجهزة  توافر 

ات   المحاضز
4.32 0.62 

وافق  
 بشدة 

10 

14 
للتعلم  مهيأة  العربية  الجامعات  بيئة 

ي 
وئز  اإللكي 

4.30 0.79 
موافق 
ة 
ّ
 بشد

9 

15 
تصميم القاعات التدريسية متناسب مع 

 الطالب والتعلم الحديث. 
 16 موافق  0.92 4.07

16 
ي الجامعة تتيح  

يوجد مساحات واسعة فز
 التباعد 

 17 موافق  0.70 4.02

17 
الوسائل  التدريسية  القاعات  ي 

فز تتوافر 
 الصحية المناسبة. 

 12 موافق  0.70 4.18

18 
ضمن  الكمامات  من  توافر كميات كافية 

 الجامعة. 
4.29 0.79 

موافق 
 بشدة 

7 

19 
المخصصة  األجهزة  من  كميات  توافر 
 للكشف عن اإلصابات ضمن الجامعات. 

 19 موافق  1.04 3.92
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

خالل  الجامعات  ي 
فز المادية  العمل  بيئة  إجماىلي 

 أزمة كورونا 
4.27 0.46 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

     

     ( ي  7يتضح من الجدول 
أزمة كورونا تقع فز الجامعات خالل  ي 

المادية فز العمل  بيئة  أن درجة إجماىلي   )
 ( ي  حسائ  بمتوسط  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  ة" 

ّ
بشد "موافق  المتوسطات 4.27مستوى  تراوحت  وقد   ،)

رات جاءت درجة الموافقة  (، أي أن العبا4.68( إىل ) 3.92الحسابية لدرجة الموافقة عىل مستوى العبارات من ) 
الموافقة   لدرجة  ي  الحسائ  المتوسط  بحسب  تنازليا  العبارات  تيب  وبي  ة، 

ّ
بشد وموافق  موافق  مستوى  ي 

فز عليها 
   : تيب التاىلي ي درجة الموافقة وبشدة بالي 

 يالحظ أنها جاءت الفقرات األعىل فز

ونًيا  .1  ( 4.68) قدرة الطالب عىل التواصل مع الكادر اإلداري إلكي 
 (. 4.49تصميم المكاتب واألدوات عليها منسجم مع مهام العمل )  .2
 (. 4.40عدد مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية منسجم مع عددهم ويحقق التباعد )  .3
ي الجامعة منسجم مع عددهم بحيث يحقق التباعد )  .4

ز فز  (. 4.35عدد مكاتب الموظفي 
 (. 4.32المقاعد المستخدمة مريحة للعمل )  .5
ي الجامعة تحقق االستخدام الشخىصي لتجنب العدوى ) المقاعد واألد .6

 (. 4.07وات فز

 ويمكن تفسير هذه النتيجة لعدة أسباب منها: 

 تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء كرونا وانتقال العدوى.  .1
 خطورة مرض كرونا ألنه يسبب الوفاة.  .2
واالجتماعية   .3 الطبيعية  والرغبات  حاجات  تحقيق  االجتماعية،  أهمية  التنمية  ز  لتأمي  لألفراد 

ي ونماذجه.  ا بالنشاط البرسر
ً
ا وثيق

ً
 فاألرجينوميكس هو عالقة اإلنسان بالبيئة ويرتبط ارتباط

يائًيا، أهمية   .4 ز : جانًبا في  ز ي الجامعات العربية وأعدادهم من خالل جانبي 
تهيئة أعضاء هيئة التدريس فز

 وجانًبا اجتماعًيا. 
رفع مستوى بيئات العمل وتهيئة الظروف الصحية المالئمة وذلك  همية  إدراك إدارة الجامعات أل .5

ي األرجنوميكس المؤسساتية.  
 بحسب لجنة السالمة فز

ية  2018وهذه النتيجة جاءت متفقة مع ما أشارت إليه دراسة السمان ومحمود )        ( أن الهندسة البرسر
ز  المساعدة عىل الحفاظ ورفع مستوى الصحة واألمان وتحقيق فا علية اآلالت والمعدات والمكاتب بهدف تأمي 

بشكل   ي  البرسر واالجهاد  ية  البرسر الطاقة  استهالك  تطبيق  العمل  حوادث  لتقليل  بهدف  ية  البرسر األخطاء  تفادي 
ز  ي مستوى اداء العمال، العمل عىل رفع مستوى رضا العاملي 

فاعل، زيادة رسعة األداء والدقة والسالمة مما يساعد فز
بأعم القيام  ي 

أكدته  فز ما  مع  النتيجة  اتفقت هذه  ) الهم، كما  لجمعية  Menchacaدراسة منشاكا  ا 
ً
وفق أنه   )IEA 

ي Associationالدولية لبيئة العمل ) 
( بيئة العمل المادية  تتضمن بيئة العمل المادية كافة األعمال الحيوية الت 

والح العمل،  وضعيات  الصلة  ذات  الموضوعات  )تشمل   . ي
البدئز بالنشاط  واضطرابات تتعلق  المتكررة،  ركات 

 العضالت الهيكل العظىمي المتعلق بالعمل، تخطيط مكان العمل، السالمة والصحة(. 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: العوامل النفسية للعاملير    
 المحور الثان 

    ( العبارات، 8يوضح الجدول  الموافقة وترتيب  المعيارية ودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   )
ز اسة عىل العبارات الخاصة ببحسب استجابات عينة الدر   العوامل النفسية للعاملي 

ز  ( نتائج8جدول )   العوامل النفسية للعاملي 

 العبارة  م
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

درجة  
 الموافقة 

تيب   الي 

1 
مع   تتناسب  بالجامعة  بها  أقوم  ي 

الت  األعمال 
ي 
 مؤهالئ 

4.28 0.57 
موافق 
ة 
ّ
 بشد

2 

2 
ي  أشعر  

فز عمىلي  ممارسة  عند  النفسي  باالستقرار 
 الجامعة. 

4.29 0.67 
موافق 
ة 
ّ
 بشد

3 

3 
أزمة   مع  للتعامل  الجامعة  اتخذتها  ي 

الت  اإلجراءات 
 ( تشعر بالراحة النفسية. 19-كورونا)كوفيد

 5 موافق  0.86 4.06

4 
ي  
الوظيفز مستقبىلي  حول  االستقرار  بعدم  أشعر 

ي الوباء
 بسبب تفسر

 4 موافق  0.78 4.16

ز  5 ي شكلت ضغط للمدرسي 
وئز  0.54 4.36 دروس التعليم اإللكي 

موافق 
ة 
ّ
 بشد

1 

ز   0.45 4.36 إجماىلي العوامل النفسية للعاملي 
موافق 
ة 
ّ
 بشد

     

ي مستوى "موافق بشدة" من  8يتضح من الجدول )     
ز تقع فز ( أن درجة إجماىلي العوامل النفسية للعاملي 

 ( ي  بمتوسط حسائ  الدراسة  عينة  نظر  الموافقة عىل  4.36وجهة  لدرجة  الحسابية  المتوسطات  تراوحت  (، وقد 
ي مستوى موافق وموافق (، أي أن العبارات جاءت درجة الموافقة ع 4.62( إىل ) 4.06مستوى العبارات من ) 

ليها فز
ي عىل مستوى األداء  تأثي  إيجائ  ي بيئة العمل لما لها 

ة، ويمكن تفسي  ذلك ألهمية توفي  العوامل النفسية فز
ّ
بشد

ي الجامعات العربية عينة الدراسة خالل أزمة جائحة كورونا، وهذه النتيجة متفقة  
ي ألعضاء هيئة التدريس فز

الوظيفز
ز االعتبار 2018ومحمود )   مع نتائج دراسة السمان ي عي 

ية يجب تأخذ فز ت أن مظاهر الهندسة البرسر ي اعتي 
( الت 

ومادية  عامة  اعتبارات:  عدة  خالل  من  الهندسة   لذلك  والعمل  الفرد  ز  بي  االنسجام  ز  لتأمي  عوامل  عدة  توافر 
: فريق العمل  والنفسية منها القيام باألعمال المختلفة بما يالئم حاجات العمال، المحيط االجتماغي وي ي تجسد ئ 

المعدات من  الرطوبة، واإلضاءة، مالئمة  المحيطة من: الحرارة،  المادية  العوامل   ، ز ز وإداريي  في  هم من مرسر وغي 
ة والقابلية الذهنية والفردية، كما اتفقت النتائج  حيث الشكل والحجم بشكل يالئم المهام المطلوبة، المعرفة والخي 

دراسة م أوضحته  ما  مع  منها:  2013حمود) الحالية  فوائد عديدة  األرجنوميكس  ية  البرسر الهندسة  للدراسة  أن   )
التوتر  مستوى  وتخفيض  به،  يحيط  ما  مع  التكييف  والفكرية عىل  البدنية  اإلنسان  قدرة  أي   : ي

اإلنسائز الجانب 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وتفاد متقن  بشكل  العمل  دراسة  االقتصادي:  الجانب  ها،  وغي  وصوت  ضوء  من  يائية  ز الفي  العوامل  ي ومعرفة 
ي العمل وترشيد  

ورية، وإتقان التوزي    ع بشكل فاعل مما يسهل الحصول عليه، رفع اإلنتاجية فز النشاطات غي  ضز
وتقليل  اإلنتاجية  زيادة  عنه:  ينتج  الذي  واالقتصادي  ي 

اإلنسائز بالعامل  االهتمام  خالل  من  ذلك  ينتج  الكلفة: 
 فاعلية اإلنتاج ويتجنب األخطاء خالل العمل.  التكاليف، وكذلك تكييف اآلالت وأماكن تواجدها بشكل يزيد من

 المحور الثالث: إدارة الصحة والسالمة المهنية 

    ( العبارات، 9يوضح الجدول  الموافقة وترتيب  المعيارية ودرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   )
 بحسب استجابات عينة الدراسة عىل العبارات الخاصة بإدارة الصحة والسالمة المهنية. 

 ( نتائج بإدارة الصحة والسالمة المهنية 9جدول ) 

المتوسط  العبارة  م
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

درجة  
 الموافقة 

تيب   الي 

ي القاعات التدريسية،  1
مستوى اإلضاءة الموجود فز

 والمكاتب متناسب مع العمل. 
موافق  1.19 2.92

ة 
ّ
 بشد

15 

المثالية دون حدوث توفر اإلضاءة الحالية الرؤية  2
 إجهاد. 

موافق  0.69 4.14
ة 
ّ
 بشد

5 

تحتوي القاعات التدريسية والمكاتب عىل وسائل   3
 تكييف مناسبة وحالة الطقس. 

 2 موافق  0.82 4.34

ي جامعات أجواء مناسبة للعمل من حيث   4
تتوافر فز

 الرطوبة والحرارة. 
 9 موافق  0.85 4.05

 3 موافق  0.75 4.16 المؤثرات الصوتية الضارة. تخلو بيئة العمل من  5

تراغي كل من القاعات التدريسية والمكاتب نظام   6
 عزل الصوت. 

 7 موافق  0.70 4.10

ز  7 للموظفي  مناسبة  الدوام  ومواعيد  ساعات 
 وأعضاء الهيئة التدريسية. 

 6 موافق  0.78 4.12

 8 موافق  0.89 4.07 ساعات ومواعيد الدوام مناسبة للطالب.  8

 17 موافق  1.28 2.67 أوقات الراحة متناسبة مع العمل المقام به.  9

ار   10 أضز خطر  من  للتقليل  حماية  وسائل  هناك 
ونية.  ة المعامالت اإللكي   الحواسيب نظًرا لكير

 16 موافق  1.33 2.89

من  11 الوقاية  طرائق  عىل  ز  الموظفي  تدريب  يتم 
 المرض. 

 18 موافق  1.28 2.57

من يتم   12 الوقاية  طرائق  عىل  الطالب  تدريب 
 المرض. 

 17 موافق  1.30 2.72
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

التدريسية عىل طرائق  13 الهيئة  يتم تدريب أعضاء 
 الوقاية من المرض. 

 11 موافق  1.16 3.50

 10 موافق  1.04 3.72 .يوجد ضمن الجامعات أجهزة تعقيم كافية  14

مجهزة  15 طبية  نقاط  الجامعات  ضمن  يوجد 
 .الطوارئلحاالت 

 13 موافق  1.21 3.21

والطالب   16 التدريسي  والكادر  ز  الموظفي  يراغي 
 التباعد االجتماغي عند االختالط. 

 12 موافق  1.15 3.34

والطالب   17 التدريسي  والكادر  ز  الموظفي  يراغي 
 استخدام الكمامات عند التواصل. 

 14 موافق  1.29 3.19

بعمليات   18 المستخدمون  بشكل يقوم  التعقيم 
 مستمر ضمن الجامعة. 

موافق  0.71 4.35
 بشدة 

1 

      موافق  0.64 4.15 بإدارة الصحة والسالمة المهنية إجماىلي 

     ( الجدول  من  بإدارة 9يتضح  الخاص  الثالث  المحور  ي 
فز الدراسة  عينة  استجابات  إجماىلي  درجة  أن   )

ي )  ي مستوى "موافق" من وجهة نظر عينة الدراسة بمتوسط حسائ 
(، وقد 4.15الصحة والسالمة المهنية تقع فز

(، أي أن العبارات 2.57 ) ( إىل4.05تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة الموافقة عىل مستوى العبارات من ) 
ي   بحسب المتوسط الحسائ 

ً
تيب العبارات تنازليا ة، وبي 

ّ
ي مستوى موافق وموافق بشد

جاءت درجة الموافقة عليها فز
   : تيب التاىلي ي درجة الموافقة وبشدة بالي 

 لدرجة الموافقة يالحظ أنها جاءت الفقرات األعىل فز

ي )   يقوم المستخدمون بعمليات التعقيم بشكل مستمر  .1  (. 4.35بمتوسط حسائ 
ي )  .2  (. 4.34تحتوي القاعات التدريسية والمكاتب عىل وسائل تكييف بمتوسط حسائ 
ي )  .3 ي بمتوسط حسائ   (. 4.16تخلو بيئة العمل من المؤثرات الصوتية الضارة بمتوسط حسائ 
ي )  .4  (. 4.14توفر اإلضاءة الحالية الرؤية المثالية دون حدوث إجهاد بمتوسط حسائ 
ي )  ساعات  الدوام .5  وأعضاء الهيئة التدريسية بمتوسط حسائ 

ز  (. 4.14مناسبة للموظفي 
ي )  .6  (. 4.10تراغي  القاعات التدريسية والمكاتب نظام عزل الصوت بمتوسط حسائ 

 ويمكن تفسير هذه النتائج إىل عدة أسباب منها: 

ي بعض البالد العربية مما يفرض عىل الجامعات االهتمام   -
بوسائل تكييف ارتفاع درجة الحرارة فز

 مناسبة وحالة الطقس. 

ي وسائل التعليم   -
 محاولة الجامعات العربية مواكبة كل التطورات التكنولوجية الحديثة فز

 اهتمام الجامعات بالبيئة التعليمية المناسبة للطالب.  -

ي التصنيف   -
ي حصولها عىل مراكز متقدمة فز

اتجاه الجامعات العربية إىل تحقيق التقدم الطموح فز
  للجامعات. العالىمي 

ية لسالمة بيئة العمل( -  اهتمام الجامعات  بعوامل نجاح علم أرجنوميكس )هندسة برسر
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: 2013وجاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصلت إليه دراسة محمد )  ( أن من عوامل نجاح أي برنامج هي
ز المالئم لعمل العامل الناجح ولوضع أدواته ؛ حيث يساعده ذلك تحليل موقع العمل: يحتل موقع العمل الحي 

ات  عىل التحرك دون أن يحتك بالعمال االخرين أو اآلالت، وتهيئة مكان للجلوس أثناء العمل، ألن الوقوف لفي 
طويلة يسبب اإلرهاق، فتصميم بيئة العمل بشكل يحقق الراحة للعامل من أهم عوامل النجاح، السيطرة ومنع 

تب  الخطر: تعتمد سالمة العمل عىل المخطط الصحيح   ها من الظروف السائدة وما يي  والمقاييس والمعدات وغي 
التعليم   والسالمة،  الحماية  خطوات  اتخاذ  ي 

فز تساعد  معلومات  ز كلها  المطلوبي  األشخاص  ونوع  العمل  عن 
ي أداء العمل، أو تنمية وتطوير ما لديه  

ي تكسبه مهارة فز
ز بالمعلومات والمعارف الت  ويد العاملي  ز

ورية لي  والتدريب: ضز
ز أثناء قيامهم م اته، إدارة الصحة والسالمة المهنية: سالمة العاملي  ات تزيد من كفاءته وخي  ن معارف ومهارات وخي 

ة الحوادث الناتجة عن بيئة العمل غي  اآلمنة كرست من الحاجة إىل 
بعملهم، وظهور الكثي  من مشاكل العمل وكير

ي أماكن العمل، واتفقت
ز فز يعات تحىمي العاملي  ( أن 2011أيضا هذه النتائج مع ما أكدته دراسة الحياىلي )   وجود ترسر

، اإلدارة، السيطرة، تحليل  ز ام اإلدارة العليا ومشاركة العاملي  ز
ية )األرجنوميكس( الي  من أهم عناض الهندسة البرسر

 وتصميم العمل. 

 التحقق من صحة فروض الدراسة: 

ي  تّم التحقق من صحة الفروض اإلحصائية باستخدام األ       
ي تمثلت فز

ساليب اإلحصائية المناسبة والت 
الدراسة عينة  استجابات  متوسطات  ز  بي  للمقارنة  )ت(  لعلم   اختبار  التدريس  هيئة  أعضاء  تصور  درجة  حول 

ي الجامعات  
ات أو الخصائص  أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز بحسب المتغي 

ي تم الحصول عليها. األولية لعينة الدراسة، وف
 يما يىلي عرضا للنتائج الت 

األول:   عىل الفرض  التدريس  هيئة  أعضاء  استجابات  متوسط  ي 
فز إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 للجنس. 
ً
 االستبانة تبعا

، وقد كانت لنتائج كما هو Independent sample t-testالتاء للعينات المستقلة    تم استخدام اختبار
 (. 11بالجدول ) موضح 

ي استجابات عينة الدراسة بحسب متغي  الجنس ( 11جدول ) 
 الفروق فز

 المحور
الجن
 س

العد
 د

المتوس
ط 

ي   الحسائ 

االنحرا 
ف 

المعيار
 ي

قيمة  
 "ت" 

الداللة 
اإلحصائ

 ية 

هيئة  أعضاء  تصور  درجة 
 التدريس 

)علم  أرجنوميكس  لعلم 
لسالمة  اإلنسانّية  الهندسة 

األول:   المحور 
العمل  بيئة 
ي 
فز المادية 

خالل   الجامعات 
 أزمة كورونا 

 ذكر 
21
8 

4.20 0.46 

-1.54 0.13 

 أنتر 
20
0 

4.34 0.46 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
فز وأدواره  العمل(  بيئة 

:   الجامعات،  ي
الثائز المحور 
 العوامل النفسية 

 ذكر 
21
8 

4.37 0.43 

0.26 0.80 

 أنتر 
20
0 

4.35 0.46 

الثالث:   المحور 
الصحة  ادارة 
 والسالمة المهنية 

 ذكر 
21
8 

4.09 0.71 

-0.92 0.36 

 أنتر 
20
0 

4.21 0.58 

 اإلجماىلي 

 ذكر 
21
8 

4.23 0.48 

-0.92 0.36 

 أنتر 
20
0 

4.31 0.46 

: 11ويتضح من الجدول )   ( ما يىلي

األول:   الفرض  من صحة  الهندسة  التحقق  )علم  أرجنوميكس  لعلم  التدريس  أعضاء هيئة  تصور  درجة 
ي الجامعات

 اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

ي الجامعات خالل أزمة كورونا(: كانت قيمة التاء )  -
( 1.54إن المحور األول )بيئة العمل المادية فز

ي عدم وجود فروق  0.13بداللة إحصائية قدرها ) 
(،  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( وهو ما يعتز

ي )  ( بمتوسط حسائ 
( وكانت أقل المتوسطات لفئة )ذكر( بمتوسط 4.34وقد كانت أعىل المتوسطات لفئة )أنتر

ي )   (. 4.2حسائ 

ي )العوامل النفسية(: كانت قيمة التاء ) -
( وهو  0.8( بداللة إحصائية قدرها ) 0.26إن المحور الثائز

ي عدم وجود  
(، وقد كانت أعىل المتوسطات لفئة  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ما يعتز

ي )  ي ) 4.37)ذكر( بمتوسط حسائ  ( بمتوسط حسائ 
(، ويمكن تفسي  4.35( وكانت أقل المتوسطات لفئة )أنتر

 ذلك بأن 

-  ( التاء  قيمة  المهنية(: كانت  والسالمة  الصحة  )ادارة  الثالث  المحور  إ0.92إن  بداللة  حصائية  ( 
ي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.36قدرها ) 

(، وقد كانت أعىل 0.05( وهو ما يعتز
 ( ي  حسائ  بمتوسط   )

)أنتر لفئة  ي 4.21المتوسطات  حسائ  بمتوسط  )ذكر(  لفئة  المتوسطات  أقل  وكانت   )
 (، ويمكن تفسي  ذلك4.09) 

: الذي نصه: " ي
ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس  ال توجد فروق ذات دالالفرض الثائز

لة إحصائية فز
 للرتبة العلمية". 

ً
 عىل االستبانة تبعا
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي استجابات عينة الدراسة تبًعا لمتغي  الرتبة العلمية    
للتحقق من صحة هذا الفرض تم دراسة الفروق فز

ت النتائج كما هو موضح ، وقد كان Independent sample t-testتم استخدام اختبار التاء للعينات المستقلة  
 (. 12بالجدول ) 

ي استجابات عينة الدراسة بحسب متغي  الرتبة العلمية  ( 12جدول ) 
 الفروق فز

 المحور
المؤهل  
 الدراسي 

العد
 د

المت
وسط 
الحس 

ي   ائ 

االنحراف  
 المعياري

قيمة  
 "ت" 

الداللة 
اإلحصائ

 ية 

أعضاء  تصور  درجة 
 هيئة التدريس  

أرجنوميكس  لعلم 
الهندسة )علم  

بيئة  لسالمة  اإلنسانّية 
ي  
فز وأدواره  العمل( 

 الجامعات 

بيئة  األول:  المحور 
ي 
فز المادية  العمل 

خالل   الجامعات 
 أزمة كورونا 

15 ماجستي  
4 

4.50 0.31 
1.75 0.08 

26 دكتوراه 
4 

4.25 0.47 

21 اإلجماىلي 
8 

8.75 0.78 1.89 0.48 

  : ي
الثائز المحور 
 العوامل النفسية 

15 ماجستي  
4 

4.49 0.38 
1.02 0.31 

26 دكتوراه 
4 

4.34 0.45 

41 اإلجماىلي 
8 

8.83 0.73 1.74 0.36 

الثالث:   المحور 
الصحة  إدارة 
 والسالمة المهنية 

15 ماجستي  
4 

4.33 0.43 
0.98 0.33 

26 دكتوراه 
4 

4.13 0.66 

41 اإلجماىلي 
8 

8.46 1.09 1.8 0.33 

 اإلجماىلي 
15 ماجستي  

4 
4.46 0.35 

1.41 0.16 
26 دكتوراه 

4 
4.25 0.48 

: 12ويتضح من الجدول )   ( ما يىلي

ي الجامعات خالل أزمة كورونا(: كانت قيمة التاء )  -
( 1.75إن المحور األول )بيئة العمل المادية فز

ي عدم وجود فروق ذات داللة  0.08بداللة إحصائية قدرها ) 
(،  0.05إحصائية عند مستوى داللة ) ( وهو ما يعتز

ي )  ( بمتوسط حسائ  ( وكانت أقل المتوسطات لفئة )دكتوراه( 4.5وقد كانت أعىل المتوسطات لفئة )ماجستي 
ي )  (، ويمكن تفسي  ذلك بأن درجة تصور أعضاء هيئة التدريس  لعلم أرجنوميكس )علم 4.25بمتوسط حسائ 

وأد العمل(  بيئة  لسالمة  اإلنسانية  ي الهندسة 
فز المادية  العمل  ببيئة  الخاص  المحور  ي 

فز الجامعات،  ي 
فز واره 

عينة  أفراد  من  أقل  )الدكتوراه(  عىل  ز  الحاصلي  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  أزمة كورونا  خالل  الجامعات 
 .) ز عىل )ماجستي   الدراسة الحاصلي 

ي )العوامل النفسية(: كانت قيمة التاء )  -
( وهو  0.31قدرها )   ( بداللة إحصائية1.02إن المحور الثائز

ي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
(، وقد كانت أعىل المتوسطات لفئة  0.05ما يعتز

ي )  ( بمتوسط حسائ  ي ) 4.49)ماجستي  (، ويمكن 4.34( وكانت أقل المتوسطات لفئة )دكتوراه( بمتوسط حسائ 
وميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة  تفسي  ذلك بأن درجة تصور أعضاء هيئة التدريس  لعلم أرجن 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز عىل )دكتوراه(   ي محور العوامل النفسية من وجهة نظر عينة الدراسة الحاصلي 
ي الجامعات، فز

العمل( وأدواره فز
 .) ز عىل )ماجستي   أقل من الحاصلي 

-  ( التاء  قيمة  المهنية(: كانت  والسالمة  الصحة  )ادارة  الثالث  المحور  إحصا0.98إن  بداللة  ئية  ( 
ي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.33قدرها ) 

(، وقد كانت أعىل 0.05( وهو ما يعتز
 ( ي  حسائ  بمتوسط   ) )ماجستي  لفئة  بمتوسط 4.33المتوسطات  )دكتوراه(  لفئة  المتوسطات  أقل  وكانت   )

ي )  رجنوميكس )علم الهندسة (، ويمكن تفسي  ذلك بأن درجة تصور أعضاء هيئة التدريس  لعلم أ4.13حسائ 
ي محور ادارة الصحة والسالمة المهنية من وجهة نظر 

ي الجامعات، فز
اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

ز عىل )دبلوم( .   من القادة الحاصلي 
ز عىل )دكتوراه( أكير  عينة الدراسة الحاصلي 

لهندسة اإلنسانّية لسالمة إن إجماىلي درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم ا -
ي الجامعات: كانت قيمة التاء ) 

ي عدم 0.16( بداللة إحصائية قدرها ) 1.41بيئة العمل( وأدواره فز
( وهو ما يعتز

( 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (، وقد كانت أعىل المتوسطات لفئة )ماجستي 
ي )  ي ) ( وكانت أقل المتوسطات  4.46بمتوسط حسائ  (، ويمكن تفسي  ذلك  4.25لفئة )دكتوراه( بمتوسط حسائ 

 ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  عىل:  نص  الذي  ي 
الثائز الفرض  رفض  ز α≤0.05بأن  بي   )

 متوسطات استجابات عينة الدراسة. 

الثالث:   عىل الفرض  التدريس  هيئة  أعضاء  استجابات  متوسط  ي 
فز إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 لنوع الكلية. اال 
ُ
 ستبانة تبعا

ي استجابات عينة الدراسة حول درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس    
تم دراسة الفروق فز

باستخدام  الفرض  وللتحقق من صحة هذا  الجامعات  ي 
فز وأدواره  العمل(  بيئة  اإلنسانّية لسالمة  الهندسة  )علم 

 (. 13، وقد كانت النتائج كما هو موضح بالجدول ) One Way ANOVAاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  

ي العمل بالجامعات العربية ( 13جدول ) 
ة فز ي استجابات عينة الدراسة بحسب متغي  سنوات الخي 

 الفروق فز

 مصدر التباين  المحور
مجموع 
المربعا

 ت 

درجا 
ت 

 الحرية 
 التباين

قيمة  
 )ف(

الداللة 
اإلحص 

 ائية 

هيئة  أعضاء  تصور  درجة 
 التدريس 

)علم  أرجنوميكس  لعلم 
الهندسة اإلنسانّية لسالمة 
ي 
فز وأدواره  العمل(  بيئة 

 الجامعات 

األول:   المحور 
العمل   بيئة 
ي 
فز المادية 

خالل  الجامعات 
 أزمة كورونا 

ز  بي 
 المجموعات 

2.45 2 1.22 

داخل  0.00 6.29
 المجموعات 

18.86 97 0.19 

   99 21.31 اإلجماىلي 

  : ي
الثائز المحور 
 العوامل النفسية 

ز  بي 
 المجموعات 

1.58 2 0.79 4.22 0.02 
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 صور أعضاء هيئة التدريس لعلم األرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانية لسالمة بيئة العمل( وأدواره 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

داخل 
 المجموعات 

18.18 97 0.19 

   99 19.76 اإلجماىلي 

الثالث:   المحور 
الصحة  إدارة 
 والسالمة المهنية 

ز  بي 
 المجموعات 

4.99 2 2.50 

داخل  0.00 6.70
 المجموعات 

36.13 97 0.37 

   99 41.13 اإلجماىلي 

 اإلجماىلي 

ز  بي 
 المجموعات 

2.61 2 1.30 

داخل  0.00 6.60
 المجموعات 

19.17 97 0.20 

  1.5 99 21.78 اإلجماىلي 

ي المتوسطات 0.05( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 13يتضح من الجدول ) 
( فز

ي )أقل من  
ة فز   – سنوات    10إىل    5من    -سنوات    5الحسابية الستجابات عينة الدراسة بحسب متغي  سنوات الخي 

دسة اإلنسانّية لسالمة بيئة سنوات( حول درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهن  10أكير 
ي استجابات عينة الدراسة تم استخدام اختبار  

ي الجامعات، وللتعرف عىل مصادر الفروق فز
 LSDالعمل( وأدواره فز

 (. 14للمقارنات البعدية، وقد جاءت النتائج كما هو بالجدول ) 

ي استجابات عينة الدراسة بحسب سنوات الل LSDاختبار ( نتائج 14جدول ) 
ي القيادة لفروق فز

ة فز  خي 

 المحور
ة ي    سنوات الخي 
فز

 القيادة 
العد
 د

المتوس
ط 

ي   الحسائ 

االنحرا 
ف 

المعيار
 ي

اإلحصائية   الداللة 
 LSDالختبار 

أقل 
  5من  
سنوا 
 ت 

 5من  
  10إىل  
سنوا 
 ت 

أكير 
من 
10  
سنوا 
 ت 

درجة تصور أعضاء  
 هيئة التدريس  

أرجنوميكس   لعلم 
الهندسة   )علم 
لسالمة   اإلنسانّية 

المحور األول:  
العمل  بيئة 
ي 
فز المادية 
الجامعات 

أزمة   خالل 
 كورونا 

خمس   من  أقل 
 سنوات 

21 3.98 0.44       0.02 0.00 

 10إىل    5من  
 سنوات 

27 4.28 0.40 0.02       0.30 

من     10أكير 
 سنوات 

52 4.39 0.46 0.00 0.30       
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  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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

العمل(   بيئة 
ي 
فز وأدواره 

 الجامعات 
  : ي
المحور الثائز
العوامل 
 النفسية 

خمس   من  أقل 
 سنوات 

21 4.14 0.36       0.11 0.00 

 10إىل    5من  
 سنوات 

27 4.34 0.42 0.11       0.24 

من     10أكير 
 سنوات 

52 4.46 0.46 0.00 0.24       

المحور  
إدارة  الثالث: 

الصحة 
والسالمة  
 المهنية

خمس   من  أقل 
 سنوات 

21 3.80 0.73       0.20 0.00 

 10إىل    5من  
 سنوات 

27 4.03 0.71 0.20       0.03 

من     10أكير 
 سنوات 

52 4.35 0.50 0.00 0.03       

 اإلجماىلي 

خمس   من  أقل 
 سنوات 

21 3.99 0.43       0.06 0.00 

 10إىل    5من  
 سنوات 

27 4.24 0.45 0.06       0.12 

من     10أكير 
 سنوات 

52 4.40 0.45 0.00 0.12       

 

 10إىل    5من  
 سنوات 

27 3.14 0.90 
 

من     10أكير 
 سنوات 

52 3.15 0.98 

: 14( والجدول ) 13يتضح من الجدول )   ( ما يىلي

-  ( الفاء  قيمة  أزمة كورونا(: كانت  الجامعات خالل  ي 
فز المادية  العمل  )بيئة  األول  (  6.29المحور 

ي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.00بداللة إحصائية قدرها ) 
(، وقد 0.05( وهو ما يعتز
ي )   10كانت أعىل المتوسطات لفئة )أكير من   سنوات(   10إىل  5( يليها فئة )من  4.39سنوات( بمتوسط حسائ 

ي )  ي ) ( وكانت أقل المتوسطات لفئة )أقل من خمس سنوات( بمت4.28بمتوسط حسائ   (. 3.98وسط حسائ 

ي )العوامل النفسية(: كانت قيمة الفاء )  -
( وهو ما  0.02( بداللة إحصائية قدرها ) 4.22المحور الثائز

ي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
أن هذه الفروق لصالح    LSD(، ويوضح اختبار  0.05يعتز

ة األعىل )أكير من   ة  سنوات  10إىل    5  منسنوات و   10الفئات ذوي سنوات الخي  ي الخي 
( مقارنة بمن هم أقل فز

ي )   10حيث كانت أعىل المتوسطات لفئة )أكير من  )أقل من خمس سنوات(،   (  4.46سنوات( بمتوسط حسائ 
)من   فئة  )   10إىل  5يليها  ي  حسائ  بمتوسط  من خمس 4.34سنوات(  )أقل  لفئة  المتوسطات  أقل  وكانت   )

ي )   (. 4.14سنوات( بمتوسط حسائ 

( بداللة إحصائية قدرها 6.7ثالث )إدارة الصحة والسالمة المهنية(: كانت قيمة الفاء ) المحور ال -
ي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 0.00) 

أن    LSD(، ويوضح اختبار  0.05( وهو ما يعتز
ة األعىل )أكير من   ة    سنوات( مقارنة بمن هم أقل  10هذه الفروق لصالح الفئات ذوي سنوات الخي  ي الخي 

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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

سنوات(    10حيث كانت أعىل المتوسطات لفئة )أكير من  وأقل من خمس سنوات(،    سنوات  10إىل  5من  ) 
ي )  ي )   10إىل  5( يليها فئة )من  4.35بمتوسط حسائ  ( وكانت أقل المتوسطات  4.03سنوات( بمتوسط حسائ 

 ( ي  حسائ  بمتوسط  سنوات(  خمس  من  )أقل  إجماىلي 3.8لفئة  بإن  ذلك  تفسي   ويمكن  القيادة    (،  ممارسة 
 ( الفاء  قيمة  اتيجية: كانت  ) 6.6االسي  قدرها  إحصائية  بداللة  ذات داللة  0.00(  فروق  ي وجود 

يعتز ما  ( وهو 
ة    LSD(، ويوضح اختبار  0.05إحصائية عند مستوى داللة )  أن هذه الفروق لصالح الفئات ذوي سنوات الخي 

ة )أقل من خمس سنوات(، ( مقارنسنوات  10إىل    5من  سنوات و   10األعىل )أكير من   ي الخي 
ة بمن هم أقل فز

ي )   10حيث كانت أعىل المتوسطات لفئة )أكير من     10إىل    5( يليها فئة )من  4.4سنوات( بمتوسط حسائ 
ي )  ي  4.24سنوات( بمتوسط حسائ  ( وكانت أقل المتوسطات لفئة )أقل من خمس سنوات( بمتوسط حسائ 

 (3.99 .) 

: النتائج الخاصة بأسئلة المقابلة  : اشتملت أسئلة المقابلة عىل ثالث محاور كالتاىلي

: مفهوم األرجنوميكس:  
ا
 أوال

 هل سبق لك وسمعت باألرجنوميكس؟  •

 نعم. 

ي باألرجنوميكس؟  •
 ماذا نعتز

 علم هندسة وسالمة بيئة العمل. 

ي ظل أزمة كورونا )كوفيد •
ي الجامعات؟19- فز

 (، هل أثرت عىل األرجنوميكس فز

 نصف عينة المقابلة أجاب بنعم والنصف األخر أجاب بعد م المعرفة )ليس ىلي علم(.  

 (، عىل الجامعات؟ هل يمكن لك أن تحدد مجاالتها؟19-كيف انعكست أزمة )كوفيد •

 ليس ىلي علم، والبعض أشار إىل أنها أثر من الناحية النفسية والتوعوية.  

ا ي هذا السياق، أن نحدد هذه التأثي 
 ت بالمجاالت التالية؟يمكننا فز

 ثانًيا: بيئة العمل المادية: 

ي الجامعات مهيأة للتعامل مع أزمة كورونا)كوفيد  •
 (؟ 19-هل كانت بيئة العمل المادية فز

ي الجامعات مهيأة للتعامل مع أزمة )كوفيد  
 (. 19-أغلب عينة المقابلة أجاب بنعم بيئة العمل المادية فز

ي الجامعة  •
، والوقاية من المرض؟هل المساحات المتوافرة فز ز  تأمن الراحة للعاملي 

، والوقاية من المرض.  ز ي الجامعة تأمن الراحة للعاملي 
 أغلب عينة المقابلة أجاب بنعم المساحات المتوافرة فز

ي تصميم بيئة العمل المادية ضمن الجامعات العربية؟  •
 ماهي نقاط القوة والضعف 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
ة لما تحطز به من اهتمام  أشارت العينة أن نقاط القوة تتمثل فز ي الجامعات العربية كبي 

اإلمكانيات المتوفرة فز
ي غرفة العمل. 

ز فز ة عدد الموظفي 
ي ظل جائحة كورونا، نقاط الضعف كير

 الحكومات العربية، وخاصة فز

 هل هناك أفكار أخرى تود إضافتها  •

ز إىل ورديات.   أضافت عينة المقابلة أن تجزئة عمل الموظفي 

 نا ضغوط نفسية عىل العامل، كيف ذلك؟شكلت أزمة كورو  •

ام بجميع متطلبات العمل.  ز  من حيث تطبيق التباعد وااللي 

، كيف ذلك؟  •  شكلت أزمة كورونا ضغوط نفسية عىل الكادر التدريسي

ازات وبجانب ذلك التدريس بشكل متكامل عن بعد.   من حيث تطبيق االحي 

ي مرض   •
ي ظل أزمة تفسر

ي الجامعة، فز
 (؟19-كورونا )كوفيدأتقلق من الدوام فز

 نصف عينة المقابلة أجاب بنعم فالتجمعات مقلقه والنصف األخر أجاب بأن ليس لديه قلق. 

ز ضمن الجامعة؟  •  كيف راعت الجامعة الخصوصية، من حيث أسماء المصابي 

ز زمالء العمل.   باالتفاق مع الشؤون الصحية. ولكن االسماء تنترسر بي 

ي قامت •
ي ظل أزمة كورونا   ماهي نقاط القوة والضعف الت 

 فز
ً
ز فيها نفسيا بها الجامعات العربية لدعم العاملي 

 ( ضمن الجامعات العربية؟ 19)كوفيد 

ازات وتقديم التوعية، ولكن نقاط  أشارت عينة المقابلة إىل أن نقاط القوة زادت من الحرص عىل تطبيق االحي 
ي المرض. 

ي الخوف والقلق من تفسر
 الضعف تمثلت فز

ا: 
ً
 إدارة الصحة والسالمة المهنية: ثالث

 (؟19-كيف راعت الجامعات إجراءات الصحة والسالمة ضمن أزمة كورونا )كوفيد  •

 توفي  أدوات الحماية من كمامات ومعقمات. 

ي اتبعتها الجامعة، حققت الوقاية من كورونا )كوفيد •
 (؟19-إجراءات التعقيم الت 

ة.   نعم بنسبة كبي 

؟ كيف راعت الجامعة اإلضاءة عند  • ي
 تصميم المبائز

 لم يتم تغي  االضاءات ولكن االستمرار بالتهوية. 

 هل تعتقد بأن التهوية ضمن الجامعة تراغي قواعد الصحة والسالمة؟ •

 نصف عينة المقابلة أجاب بنعم التهوية ضمن الجامعة تراغي قواعد الصحة والنصف األخر ال يعتقد. 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجامعة، ماهي اإلجراءات •
ي حال وجود إصابة فز

ي حقه؟  فز
ي اتبعتها الجامعة فز

 الت 

ز والرفع باألسماء اىل الشؤون الصحية ومن ثم عدم الدوام حت  التأكد من سالمتهم.   تحديد المخالطي 

ي ظل أزمة كورونا  •
ي إعارة الصحة والسالمة المهنية ضمن الجامعات العربية فز

ماهي نقاط القوة والضعف فز
 (؟19-)كوفيد 

أن نقاط الق وأنه ال ترى عينة المقابلة   ، ز ز والمخالطي  المصابي  التعامل مع  ة وكيفية  التوعية والخي  ي 
تتمثل فز وة 

 توجد نقاط ضعف. 

ي الجامعات   •
ي يمكن للجامعات العربية اتباعها لتعزيز الصحة والسالمة المهنية فز

برأيك ما هي اإلجراءات الت 
ي ظل أزمة كورونا )كوفيد

 (؟ 19- فز

ي بشكل كامل. 
اضز  أن يتم التعليم افي 

 ص نتائج الدراسة الميدانية: ملخ

  محاولة: 
 
 تتحدد أهداف مشكلة الدراسة ف

تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة التعرف عىل درجة  
ي الجامعات، درجة تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة  

العمل( وأدواره فز
ي الجامعات تبًعا للجنس، الرتبة العلمية، نوع الكلية، 

ي استجابات أفراد عينة   دراسةبيئة العمل( وأدواره فز
الفروق فز

ي الجامعات 
تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

 ( ات  متغي  الدراسي    -الجنس  بحسب  )الكلية  -المؤهل  التخصص  نوع  العلمية،  الرتبة   ، ة  الخي  وذلك سنوات   )
ي ا
 وتحليلها.  -إن وجدت -الستجابات للوقوف عىل مصادر الفروق فز

، وهو األنسب  ي
، واستخدمت الدراسة المنهج الكيفز ي

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفز
الستخدام مثل هذه البحوث، حيث يهدف إىل فهم آراء واتجاهات أفراد عينة البحث، وتحليل الظاهرة المختلفة؛  

اجتماعي أو  إنسانية  أم  أكانت طبيعية  ) ة،  سواء  استبانة عىل عينة مكونة من  تطبيق  أعضاء هيئة 418ثم  من   )
 ( من أعضاء هيئة التدريس. 20والمقابلة الشخصية مع عينة بلغ عددها )  التدريس

 أهم نتائج الدراسة: 

الميدانية   الدراسة  الهندسة حول  أسفرت  )علم  أرجنوميكس  لعلم  التدريس  هيئة  أعضاء  تصور  درجة 
ي الجامعات، 

: اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز  عن مجموعة من النتائج أبرزها ما يىلي

بيئة   .1 اإلنسانّية لسالمة  الهندسة  )علم  أرجنوميكس  لعلم  التدريس  أعضاء هيئة  إن درجة تصور 
ي 
فز الجامعات،  ي 

فز وأدواره  ي العمل(  حسائ  بمتوسط  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  بشدة"  "موافق  مستوى   
ي درجة الموافقة عىل تصور أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة  4.27) 

(، يوجد تفاوت فز
ي الجامعات، عىل مستوى المحاور الفرعية. 

 اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز
ي المرتبة األوىل بدرجة "موافق بشدة" بمتوسط   .2

ي الخاص بالعوامل النفسية فز
جاء المحور الثائز

ي )  ي المرتبة الثانية بدرجة 4.36حسائ 
ي الجامعات خالل أزمة كورونا فز

ي بيئة العمل المادية فز
(، يليه المحور الثائز
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي )  ي اإلدارة والصحة المه4.27"موافق بشدة" بمتوسط حسائ 
ة بدرجة "موافق"  (، بينما يأئ  ي المرتبة األخي 

نية فز
ي )   (. 4.15بمتوسط حسائ 

تصور  .3 الدراسة حول درجة  عينة  استجابات  ي 
فز تقارب  إىل وجود  االختالف  معامالت  قيم  تشي  

ي الجامعات،  
أعضاء هيئة التدريس لعلم أرجنوميكس )علم الهندسة اإلنسانّية لسالمة بيئة العمل( وأدواره فز

 %(. 10.34بلغت قيمة معامل االختالف ) العوامل النفسية حيث 
قيمة   .4 بلغت  الدراسة حيث  عينة  الستجابات  المهنية  والصحة  اإلدارة  ي 

فز االختالف  ايد  ز يي  بينما 
 %(. 30.11معامل االختالف ) 

ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل االستبانة  .5
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 للجنس. 
ً
 تبعا

ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل االستبانة   ال توجد فروق ذات .6
داللة إحصائية فز

 تبًعا للرتبة العلمية. 
ي متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس عىل االستبانة  .7

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
ة.   لسنوات الخي 

ً
 تبعا

 توصيات الدراسة: 

  ضوء النتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التا 
 
 لية: ف

ورة االهتمام بتطوير بيئة العمل عن طريق إعادة تصميم المكاتب والمقاعد.  .1  ضز
ورة توفي  بيئة عمل مريحة من خالل إيجاد أماكن   .2 ي الجامعات، وضز

ورة بيئة العمل المادية فز ضز
ات مكاتب وقرطاسية كافية، وتوفي  قاعات اجتماعات، وأم ز ي العمل، وتوفي  أجهزة كمبيوتر، وتجهي 

اكن  أوسع فز
احة، ووجود أماكن تسهل عمل وتنقل ذوي االحتياجات الخاصة.   للطعام واالسي 

دمج  .3 ووجوب  الجامعات،  ي 
فز التعلم  بيئة  ي 

فز األرجنوميكس  مبادئ  عىل  االعتماد  أهمية 
ي مناهج التعليم. 

 األرجنوميكس فز
وط ا .4 ي الجامعات العربية ، ومراعة رسر

لتنمية لالرتقاء االهتمام باستخدام النظم اإلدارية المتكاملة فز
ي األنشطة واتخاذ القرارات. 

اك األفراد فز  بالمجتمع، وإرسر

حات الدراسة:   مقير

ح الدراسة الحالية دراسة:    تقير

ي القاعات الدراسية الجامعية.  .1
 بيئة العمل وتطبيقاتها فز

ي المؤسسات الصناعية.  .2
 األرجنوميكس بيئة العمل والعالقة مع عوامل الخطر المهنية فز

كات التجارية العربية الستخدام منهجية لمجموعة علم الهندسة اإلنسانّية تصور   .3 ز بالرسر العاملي 
 لسالمة بيئة العمل للتصميم المري    ح. 
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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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 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  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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 قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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