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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 
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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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 : الملخص

ية متألقة بالمواهب والقدرات، وكونها النصف اآلخر للمجتمع، أصبحت   ي  تمثل المرأة ثروة برسر
مشاركتها الفاعلة فز

ورة ال غتز عنها لتحقيق المزيد من النمو واالستقرار االقتصادي واالجتماغي عىل مستوى العالم.  كافة القطاعات ضز
ي 
ي مختلف الميادين تبق  هناك أهمية رفع مستوى مشاركتها فز

ي حققتها المرأة فز
ة الت  ي ضوء النجاحات الكبي 

وفز
اعتال  القرار ومساعدتها عىل  المناصب صناعة  تلك  الرجل عىل  مع  المنافسة  ي ضوء وجود 

فز القيادية  مواقعها  ء 
ز نفسها لتصبح قيادية فعالة ي إدارة النشاطات االجتماعية واإلنسانية، كما   .وحاجتها لتجهي 

ز المرأة بقوتها فز تتمي 
 باإلنسان والتعاطف مع البيئة المحيطة بها. إذا ما تم تسخي  هذه 

ً
ي تهتم أوال

لديها القدرة عىل قيادة المواهب الت 
ي قيادة الكثي  من ا

، فإن للمرأة حظ كبي  فز ي أي قطاع وإضافة الجانب التنافسي
 لقطاعات. القدرات فز

 

Abstract : 

Women represent human wealth radiant with talents and capabilities, and being the other half of society, 

their active participation in all sectors has become an indispensable necessity to achieve more economic 

and social growth and stability worldwide. In light of the great successes achieved by women in various 

fields, there remains the importance of raising the level of their participation in decision-making and 

helping them to assume leadership positions in light of the competition with men for those positions and 

their need to prepare themselves to become effective leaders. Women are distinguished by their strength 

in managing social and humanitarian activities, and they also have the ability to lead talents that care 

first about people and empathize with the environment around them. If these capabilities are harnessed 

in any sector and the competitive aspect is added, women have a great chance of leading many sectors. 
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 : المقــدمة

 بقطاعات العلوم والتكنولوجيا  
ً
ي أمس الحاجة إىل استيعاب المزيد بداية

، فإننا فز ي
ائ  والهندسة، وهو األقرب ىلي ولخير

للتقنية  الرسي    ع  التطور  المجال هو  القيادية إىل هذا  المرأة  ما يجذب  أهم  النسائية. ولعل  اإلدارية  الكفاءات  من 
ره
ّ
ي مجال اإلدارة وتقد

ا وفق سياسات شفافة ليجعله يمس جميع القطاعات. بيئة العمل ترحب بمواهب المرأة فز
ترقية   نوعية. ترسي    ع  إنجازات علمية وتكنولوجية  المرأة ألجل تحقيق  تتوالها  ي 

الت  اإلدارات  ز  بي  الموارد  وتوزي    ع 
المرأة اإلدارية إىل مناصب عليا بالنظر إىل أدائها وكفاءتها أمر يستدغي مساندتها وتدريبها عىل مهارات مثل التفاوض 

قية أسوة بنظرائهاوتعزيز الثقة بالنفس والت  .نافسية بحيث تستطيع االستفادة من فرص الي 

كات نتيجة توىلي المرأة زمام المناصب اإلدارية العليا وتوجيه   ي تجنيها الرسر
ة هي الفوائد الت  من عالم األعمال، كثي 

ي المواقع القيادية و 
ة تمثيل المرأة فز وري تطوير سياسات ترفع من وتي  اإلدارية البارزة، دفة العمل. ولذلك من الضز

ي مسائل 
فز التحديات  تذليل  بهدف  كات  الرسر ي 

فز العمل  ثقافة  عليها  تقوم  ي 
الت  للمفاهيم  تقييم شامل  يشمل  بما 

ي برامج 
ورة االهتمام بتنمية المواهب النسائية من خالل تعزيز مشاركة الموظفات فز قيات والحوافز، مع ضز الي 

ز والتشجيع ا  .لمتواصل، وإرساء بيئة مواتية تقدم الرعاية ورفع ثقة للمرأة القائدةإعداد القادة والتدريب والتحفي 

ي مواقعها البارزة من خالل البحث عن حلول 
ي االلتفات إىل أهمية الحفاظ عىل المواهب القيادية النسائية فز

وينبغز
ي 
ي شعورها بالرضا والرغبة فز

ز حياتها العملية وحياتها الشخصية، األمر الذي يسهم فز  مواصلة عملها  للتوفيق بي 
ي اضطررن إىل تعليق حياتهن 

اك النساء القياديات اللوائ  القيادي. ويساند تلك الممارسات ابتكار برامج إلعادة إرسر
 .المهنية ألسباب عائلية

، ال سيما مع  - بطلة وإدارية ومدربة - عالم الرياضة كذلك ينهض بحنكة المرأة القيادية أكير من أي وقت مضز
ي بأهمية الدور اإلداري وجود قاعدة ري ي نرسر التوعية عىل المستوى الجماهي 

اضية نابضة بالمواهب األنثوية. يأئ 
. عملت المملكة عىل تطوير  ز ي إنجاح المنظومات الرياضية للجنسي 

والقيادي الذي تتواله المرأة ودورها الفاعل فز
ي اللجان األولمبية واالتحادات الرياضية الوطنية

ي عالم الرياضة  البيئة التنظيمية فز
 .إلتاحة مشاركة المرأة القيادية فز

ات المرأة اإلدارية من قطاعات أخرى سهلت دخولها إىل عالم الرياضة شديد التنافسية، مما أدى اىل استحداث  خير
ية واألندية والتدريب والتحكي ي مجال إدارة الموارد البرسر

ات العملية لدى القيادات النسائية فز م  برامج لتطوير الخير
 
ً
باعتباره مثاال الرياضة  ي عالم 

المرأة اإلداري فز الرياضية. وال بد من تسليط الضوء عىل نجاح  التخصصات  وكافة 
ي هذا المجال

 يشجع اإلناث عىل تطوير مهاراتهن اإلدارية وبالتاىلي تعزيز استدامة إدارة المرأة فز
ً
 .ساطعا

أدوار مهنية كثي   للمرأة عير  ة  ز الكواليس ال زال هناك شهد اإلعالم مساهمة متمي  الشاشة. ووراء  أمام   
ً
ة خصوصا

ي مختلف مفاصل هذا القطاع الحيوي. بداية من مجالس وهيئات اإلعالم 
مجال للمرأة بأخذ مناصب إدارية عليا فز

ي وقت يشهد فيه اإلعالم التقليدي تحديات، أتاحت التقنيات الجديدة  
كات ومنافذ اإلعالم. وفز الوطنية إىل الرسر

  
ً
يحة مجاال ز التقليدية لالستحواذ عىل اهتمام رسر ي إدارة االعالم وتوسيع قاعدة المستهلكي 

 لقيادة المرأة فز
ً
جديدا

ي تقديم الحلول الناجحة 
 فز
ً
 محوريا

ً
. وهنا تستطيع المرأة القائدة أن تمارس دورا  .أكير
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 
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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    

 

ة الملقاة عىل عاتق قطاع اإلعالم حيال   اك المرأة  كما تجدر اإلشارة إىل المسؤولية الكبي  زيادة الوغي بأهمية إرسر
ي فإنه 

ي ريادة هذا اإلنجاز التاريخز
 لوجود سوابق ناجحة للغاية. وإن نجح اإلعالم فز

ً
القيادية باألقوال واألفعال نظرا

 .سيعتير نموذجا تستفيد منه كافة القطاعات األخرى 

ة المرأة القيادية. والقاسم ال ورة وتبق  هناك قطاعات عديدة بحاجة إىل بصي  ز تلك القطاعات هو ضز ك بي 
مشي 

ي عملية صناعة القرار 
وجود إرادة صادقة وجادة من أعىل قمة الهرم اإلداري وحت  القاعدة إلدماج المرأة القيادية فز

 لمصلحة الجميع
ً
ها واالستبقاء عليها تحقيقا ز  .ومجالس اإلدارة وتحفي 

ز المرأة والرجل هما وجهان لعملة واحدة، فإذا ما أردنا طا ية لنهضة المجتمع، فنحن بحاجة إلدارة الجنسي  قة برسر
ي جميع القطاعات وعىل كامل أصعدة الهرم اإلداري والتشغيىلي 

 .فز

 مع أهداف 
ً
ي كافة المجاالت انسجاما

اك المرأة فز ي بإرسر
، حيث كل يوم نشهد إنجازات تحتقز المستقبل يبرسر بالخي 

ي اإلنسان لضمان تحقيق رؤية المملكة . حيث تم ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لل
جميع وأصبح المعيار هو االستثمار فز

من   القيادية  المواهب  اك  وإرسر بشجاعة  المبادرة  زمام  توىلي  أعمال سوى  وقادة  أمامنا كمجتمع  يبق  وال  النجاح. 
ي الفرص للتنافس عليها. فاألمر لم

ي مواقع اإلدارة وصناعة القرار بشكل مستدام وعىل قدم المساواة فز
ز فز  الجنسي 

ورة حتمية لمستقبل ينعم باالزدهار واالستقرار  ية فحسب، بل أصبح ضز  .يعد مسألة ضمي 

ز وتوجيه جهودهم نحو بلوغ األهداف ومن   مقومات القيادة االدارية:  تهتم القيادة االدارية بالتأثي  عىل المرؤوسي 
 التنظيمية  ,ريةعناض ومقومات القيادة االدارية توافر : المهارات االنسانية, الشخصية, الفك

1-  : ن  تعريـف التمكي 

ن المرأة:   عّرف مفهوم تمكي 
ُ
 ي

نها من السيطرة عىل   
ّ
مك
ُ
 ت
ً
كسبها قوة

ُ
ي ت
اتيجية الت  تيح للمرأة القدرة عىل اتخاذ القرارات االسي 

ُ
ي ت
ه العملية الت 

ّ
بأن

شي  إىل امتالك المرأة للموارد وقدرتها عىل االستفادة منها  
ُ
ي ت
ه العملية الت 

ّ
ز المرأة بأن حياتها، كما ُيمكن تعريف تمكي 

ابطة وإدارتها بهدف تحقيق مجموعة م ز أهمية توافر ثالثة عناض مي  ن اإلنجازات، وبناًء عىل هذا التعريف يتبي ّ
العناض إىل  الموارد، واإلدارة، واإلنجازات، وُيشي  كّل من تلك   : الفردية؛ وهي المرأة ممارسة اختياراتها  لتستطيع 

شي  إىل التوقعات والمخصصات المادية، واالجتماعية، و 
ُ
شي  إىل معتز مختلف؛ فالموارد ت

ُ
ية، أّما اإلدارة فت البرسر

ي حياتها  
إليها فز الوصول  تريد  ي 

الت  اتيجية  أهدافها االسي  بالقدرة عىل تحديد  األقل إحساسها  أو عىل  المرأة  قدرة 
إىل  شي  

ُ
ت فهي  اإلنجازات  أّما  األهداف،  تلك  نتائج  عىل  بناًء  القرارات  واتخاذ  األهداف  تلك  عىل  بناًء  والتّضف 

المرأة   مجموعة متنوعة تبدأ من تحقيق مستوى عيش كريم  وتحسينه إىل تحقيق مبدأ تمثيل  ي 
الت  النتائج  من 

 سياسيا. 

ن المرأة:  2 اء لتمكي   . تعريفات الختر
اء ن المرأة من وجهة نظر بعض الختر ي تعريف مفهوم تمكي 

 :فيما يأتر
ز المرأة: ترى   ي تربط  نائلة كبت  تعريف نائلة كبي  لتمكي 

ي العالقات الت 
ز المرأة يكون من خالل التغيي  فز  تمكي 

ّ
أن

صبح المرأة أقدر عىل السيطرة عىل حياتها،  
ُ
 عىل حياة النساء وت

ً
 بحيث ُيصبح الرجال أقل سيطرة

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 
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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 ا  مفهوم تمكي 
ّ
دت نائلة كبي  عىل أن

ّ
لمرأة عبارة عن مفهوم يشمل إمكانيات نظرية وعملية يجب تطبيقها كما أك

ي مجّرد شعاراٍت نظريٍة ال معتز لها
 وعدم حضها فز

ً
 .عمليا

المرأة ن  لتمكي  فريدمان  فريدمانتعريف جون  جون  ز  بي ّ ثقافات   :  تفاعل  عن   
ً
نتيجة ينشأ  ز  التمكي  مفهوم   

ّ
أن

 
ً
معا واالجتماعية  والسياسية،  المحلّية،  السلطة المجتمع  وهي  السلطات؛  من  أنواع  ثالثة  بوجود  يؤمن  فهو   ،

السياسية، والسلطة االجتماعية، والسلطة النفسية، فالسلطة السياسية لها تأثي  واسع من خالل العمل الجماغي 
 إىل د

ً
حاد األصوات، أّما السلطة االجتماعية فهي تنشأ من معالجة المعلومات والمهارات المجتمعية، إضافة

ّ
ور  وات

بالنفس،  الذات والثقة  ام  ي السلوك كزيادة احي 
بالقوة يظهر فز ز كإحساس فردي  التمكي  ي مفهوم 

النفسية فز القوة 
ه قوة اجتماعية ُيمكن ترجمتها كقوة سياسية، كما ُيشي  إىل أهمية تعزيز عملية اإلرشاد 

ّ
ز عىل أن ويرى فريدمان التمكي 

، واالجتماغي من خالل شبكات  ، والسياسي  .التواصل االجتماغي النفسي
ن المرأة - ز المرأة عبارة عن عملية تغيي  شامل للعمليات تعريف كايت يانغ لتمكي   تمكي 

ّ
: بّينت كايت يانغ أن

ز عىل أهمية السياسة  كي 
ي المجتمع بمساعدة الدولة والمجتمع ودعمهما، والي 

المسؤولة عن رفع مكانة المرأة فز
، لتمكينها من وضع جدول أ   .عمالها وأهدافها بنفسها، وزيادة قدرتها عىل السيطرة عىل حياتهاوالعمل الجماغي

ن المرأة 3  . عنارص تمكي 

ي 
ن المرأة، ومنها ما يأتر  :يوجد عدد من العنارص المهّمة للوصول إىل تمكي 

ي تحديد خياراتها بنفسها.  -
 حق المرأة فز

ل او خ - ز ي قدرتها عىل السيطرة عىل حياتها سواء داخل الميز
 ارجه. حق المرأة فز

 شعور المرأة بقيمتها و بذاتها.  -

ي الوصول إىل الموارد، وإتاحة الفرص لها لإلستفادة منها.  -
 حق المرأة فز

-  . ي و الدوىلي
ز الوطتز ي التأثي  عىل توجهات النظام االجتماغي و االقتصادي عىل المستويي 

 حق المرأة فز

ن المرأة 4   . مبادئ تمكي 

مكن توضيح العديد من مبادئ 
ُ
ي ي

ن المرأة بشكٍل موجز كاآلتر  :تمكي 

 االهتمام بتدريب المرأة و تطويرها مهنيا. 

ي تمكن المرأة. 
 تنفيذ و تطوير المشاري    ع و سالسل التورديات وسياسات التسويق الت 

 . ز ز الجنسي   إنشاء قيادة مؤسسية رفيعة المستوى تهدف إىل المساواة بي 

ي المعامل
ز فز امهم جميعهم و دعم حقوقهم. تحقيق المساواة والعدل وعدم التميي  ز الرجال والنساء، واحي   ة بي 

ز سواء رجال او النساء وتحقيق رفاهيتهم .  -5  ضمان صحة وسالمة جميع العاملي 

6-  . ز ز الجنسي   االهتمام بالمبادرات المجتمعية بهدق تعزيز المساواة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 
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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    

 

ن المرأة   مجاالت تمكــــــــــــــــي 

ن المرأة ضمن عدة مج  االت و منها: يكون تمكي 

ن االقتصادي:  ز االقتصادي للمرأة من األولويات األساسية لغالبية دول العالم، وبخاصة   التمكي  يعد محور التمكي 
ز عىل مفهوم التنمية المستدامة، فقد أخذت العديد من الدول  كي 

الدول العربية، وهو ما يعكسه االتجاه المتنامي للي 
يعات، العربية  عادة صياغتها بما يضمن األ  ز والترسر خذ بحقوق المرأة ومراعاة البعد بمراجعة العديد من القواني 

ي العمل، ورغم استمرار 
ز واجباتها األرسية ومسئوليتها فز واالجتماغي وما يفرضه من متطلبات تتعلق بالتوافق بي 

ز الواقع وما يحمله من عمليات ت ز النص وما تتطلبه مقتضيات تطبيقه ،وبي  ة بي  ي العديد من الفجوة الكبي 
هميش فز

ي تم التصديق 
القطاعات، إال أن المالحظ أن هناك تناميا لالتجاه الداغي إىل تطبيق نصوص االتفاقيات الدولية الت 
ي المهن الخطرة والضارة بالصحة والمهن الليلية

ويمكن التدليل   عليها، خاصة فيما يتعلق بعدم اشتغال المرأة فز
ي القوة العاملة للدولة،عىل الواقع االقتصادي للمرأة من 

ات : نسبة النساء فز وتوزي    ع القوة العاملة من  خالل مؤرسر
  .النساء عىل األنشطة االقتصادية المختلفة

للمرأة السياسي  ن  القرار تمكي  اتخاذ  ي 
فز المشاركة  فرصة  لها  يتاح  للمرأة حت   الالزمة  الوسائل  توفي   به  ويقصد   :

ي الموارد  
ومع تصاعد الدعاوي   . من خالل االعتماد عىل النفس عن طريق تنمية الوغي والتعليم والعمل والتحكم فز

مجتمغي الداغي إىل منح المرأة مزيدا المطالبة بحقوق المرأة من جانب المنظمات األهلية العربية، تزايد الوغي ال
والسياسات  اإلجراءات  من  مجموعة  عىل  المطالب  هذه  أثرت  وقد  السياسية،  الحقوق  والسيما  الحقوق،  من 
ي الدساتي   

ي وضع المرأة فز
ي : فز

ي تتمثل فز
ات الدالة، والت  ي يمكن ترجمتها إىل مجموعة من المؤرسر

المشجعة، والت 
ي التشك

لمانات العربية،  العربية، عدد النساء فز ي الير
يالت الحكومية، والمجالس البلدية والمحلية، ونسبة النساء فز

ز الواقع   ات تشي  إىل الفجوة القائمة بي  المجتمغي لوضع المرأة وما يتطلبه من تغيي  والواقع النظري  هذه المؤرسر
ز العربية   . الذي ترسمه الدساتي  والقواني 

ي 
ن
ن االجتماعي الثقاف ي للمرأة المشاركة االجتماعية خارج نطاق األرسة، وعىل : ُيتيح االتمكي 

ز االجتماغي الثقافز لتمكي 
ي محو أمية 

 للمرأة الوصول إىل مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية مّما ُيساهم فز
ً
ر فرصا

ّ
ه يوف

ّ
نطاٍق أوسع فإن

ي المجتمع، إذ يهتم
ي باإلناث   المرأة، وهذا بدوره ُيحّسن من صورتها وأدوارها وإنجازاتها فز

ز االجتماغي الثقافز التمكي 
ز عىل تفضيل الذكور، 

ّ
رك
ُ
ي ت
 من المعايي  التقليدية الت 

ّ
هن من خالل الحد

ّ
ز ضد  من التميي 

ّ
من ناحية التعليم والحد

ز للمرأة حرية الحركة من خالل جميع وسائل النقل الحديثة    .كما ُيتيح هذا النوع من التمكي 

ي 
القانوتن ن  التمكالتمكي  ُيتيح  الذي :  المجتمغي  الدعم  القانونية والحصول عىل  للمرأة معرفة حقوقها  ي 

القانوئز ز  ي 
ُيساعدها عىل ممارسة تلك الحقوق، وذلك من خالل عمل حمالت للتوعية بحقوقها، وتجنيد المجتمع لدعمها،  

ز  ي سّن القواني 
ز القانوئز ي تدعم حقوق المرأة    والتنفيذ الفّعال للحقوق القانونية، وعىل نطاٍق واسع ُيشّجع التمكي 

الت 
ي 
  .والدفاع عنها، وتصحيح أّي انتهاك للحقوق من خالل االستعانة بالنظام القضائ 

ن  امها لذاتها وتعزيز كفاءتها الذاتية، كما يزيد  النفسي   التمكي  ز النفسي الراحة النفسية للمرأة، واحي  ق التمكي 
ّ
: ُيحق

ز النفسي المرأة باالندماج واالستحقاق، ومن من الوغي االجتماغي ضد ظلم المرأة، وعىل نطاٍق وا سع ُيشعر التمكي 
ه ُيعّزز القبول المجتمغي لذلك االندماج واالستحقاق 

ّ
 .جهة أخرى فإن

ي للمرأة ن التكنولوجر ، األمر  :التمكي  ي
، والتفجر المعرفز ي ي االتصاالت والتقدم التكنولوجر

ز عضنا الحاىلي بالثورة فز تمي 
ور  ز ضز ة التمسك بالنظرة العلمية والعالقئية، وتحرير اإلنسان من قيود الجهل والخوف، الذي يتطلب من الجنسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 
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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 والتماسك االجتماغي 
ي عىل  .واآلراء الالعقالنية، وكذلك اإليمان بالتقدم اإلنسائز ورغم استمرار التقدم التكنولوجر

ي عملية التأسيس للتكنولوجيا، إال أن دورها  
، ورغم مشاركة المرأة فز ز ظل هامشيا حت  أصبحت ال تعد مدى السنتي 

ي تصميم وتطوير التكنولوجيا., لذا عىل المرأة أن تقيم وضعها  
سوى مستخدمة لها بوجه خاص، ولم يعد لها دور فز

ي التكنولوجيا، حيث أنها إذا لم تتمكن من السيطرة عىل التكنولوجيا واستخدامها، فقد تصبح التكنولوجيا  
ودورها فز

ي خلق شكل
.   عامال أساسيا فز ز ز الجنسي  ز وعدم المساواة بي   آخر من التمي 

ن الصحي للمرأة ي حركة المرأة من حيث أنها ساعدا  : التمكي 
ا جوهريا فز ز أحدثا تأثي  إن التعليم والصحة مجتمعي 

، وعىل الرغم من  ز نوعية حياة المرأة وأرستها، وذلك من حيث مستوى التغذية والسلوك االجتماغي عىل تحسي 
ز الصخي للمرأة،  تأكيد    من التمكي 

ي تعائز
المؤتمرات الدولية والمحلية عىل حقو ق المرأة الصحية واإلنجابية الت 

ي من مخاطر المرض والوفاة المتصلة بالحمل واإلنجاب
ي البالد العربية، الزالت تعائز

 . فإن النساء فز

ي المناصب القيادية 
ن
ن المرأة العاملة ف  تمكي 

ز ا ز مما سبق نستنتج أن تمكي  لمرأة له أشكال متعددة تم استعراض بعضها سابقا وهذه األشكال تختلف عن تمكي 
المرأة العاملة اداريا وتبؤها للمناصب القيادية داخل المنظمة, لكن تجدر االشارة هنا اىل أنه رغم اختالف هذه 

العاملة خاصة فإن المرأة  ز  المرأة عموما و تمكي  ز  المرأة عموما وتمكي  ز  كا لهذا   االشكال لتمكي  هناك قاسما مشي 
( هو اشاعة الثقة والمشاركة وتحقيق االندماج  ز   .المبدأ )اي التمكي 

النسائية:  القيادات  ن  المرأة الموظفة )ممن تتوفر فيهن   تمكي  هو االسلوب االداري الذي يقوم عىل أساس منح 
ي االدارة  

ي اىل منصب متقدم فز
ي الوظيقز

العليا يمنحها قوة التض ف وحرية الكفاءة والمعرفة والطموح( فرصة الرف 
 .اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية

ي عملية االختيار للقيادات النسوية: 
ن
 العوامل الفاعلة ف

ي تحيل  
ينظر لقضية التعرف عىل كيفية تبوء المرأة للواقع القيادية عىل أنها المفتاح الرئيسي لتحديد المعوقات الت 

ي دراسات ع
: دون نبؤها لهذه المواقع فقز ت العوامل كالتاىلي  دة اعتير

ي تتصف بها النساء القياديات •
  تحديد الخصائص االجتماعية والثقافية والمهنية الت 

 التشجيع والدعم للوصول اىل الموقع القيادة.    •

 مدى الرضا عن الموقع القيادي الحال.   •

 معرفة مستوى الطموح لدى المرأة لتوىلي موقع قيادي متقدم.   •

ي المرأة القيادية. السمات الواجب توا  •
 فرها فز

ز الرجل والمرأة  • ي نيل المواقع القيادية بي 
 .مدى التكافؤ فز

ن القيادات اإلدارية النسائية   أهمية تمكي 

ي القطاعات 
ز القيادات اإلدارية فز ي مدخل تمكي 

ي تؤكد أهمية تبتز
انطالقا مما تقدم، نستطيع أن نجمل األسباب الت 

ي التاىلي 
 : النسائية فز

ة عىل تعزيز الدور القيادي للمرأة وتمكينها من  تأكيد الخطط   .1 ي السنوات األخي 
التنموية المتتالية وبخاصة فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 مراكز صنع القرار  .2
 .توسع الدور القيادي للمرأة و انخراطها فز

ية واالستفادة من الطاقات الفكرية واإلبداعية ل .3  لقيادات النسائية. االستغالل األمثل للموارد البرسر
ي القطاعات النسائية   .4

 رسعة ومرونة عملية اتخاذ القرارات فز
ز واالنتماء للمنظمة لدى هذه القيادات .5 ي والتحفي 

 .زيادة درجة الرضاء الوظيقز
، وتمكنها من اإلحساس باإلنجاز .6  . إعطاء هذه القيادات مسئوليات اكير

ي المملكة األردنـية الهاشمية  
ن
ن المرأة ف  تمكي 

يعات ذات العالقة بالمراة:  •  التشر

 قانون وزارة التنمية االجتماعية          -

 قانون الحماية من العنف االرسي          -

 2009قانون ضحايا االتجار بالبرسر لعام          -

 20136نظام دور المعرضات للخطر لعام          -

 2014قانون االحداث          -

ن المراة:  • ي قضايا تمكي 
ن
ي تتقاطع مع عمل وزارة التنمية اإلجتماعية  ف

 االتفاقيات الدولية التر

 اتفاقية مناهضة العنف ضد المراة بكافة اشكالة          -

 حقوق االنسان          -

ن المراة:  • ي قضايا تمكي 
ن
اكات الدولية و الوطنية ف  الشر

 نية االردنية لشؤون المراة اللجنة الوط         -

ي لشؤون االرسه          -
 المجلس الوطتز

 المجلس االعىل لالشخاص ذوي االعاقة          -

 مديرية االمن العام / حماية االرسة          -

 مركز العدل للمساعدات القانونية          -

ان          - ز  مؤسسة مي 

ز المراة هيئة االمم المتحدة          - ز وتمكي  ز الجنسي   للمساواة بي 

  الوكالة االمريكية للتنمية         -

  االتحاد من اجل المتوسط         -
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 
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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    

 

 الهيكل التنظيمي )االقسام والوحدات(:  •

 قسم حماية المراة من العنف         -

 قسم النوع االجتماغي          -

 قسم المؤسسات          -

 ي / العاصمهدار الوفاق االرس          -

 دار الوفاق االرسي / اربد         -

 دار امنه دار كرامه          -

 دار الخنساء لرعاية الفتيات / عمان          -

اتيجية وزارة التنمية االجتماعية  • اتيجيات الوطنية ذات العالقة باالضافة اىل استر  االستر

اتيجية الحماية االجتماعية          -  2025-2019اسي 

اتيجية المرأة االردنية          -  2017-2013اسي 

 اهداف التنمية المستدامة:          -

ي كل مكان -1
 الهدف االول : القضاء عىل الفقر بجميع اشكاله فز

ي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعه  -2
ي : القضاء التام عىل الجوع وتوفي  االمن الغذائ 

 المستدامه الهدف الثائز

ز كل النساء والفتيات  -3 ز وتمكي  ز الجنسي   الهدف الخامس : تحقيق المساواة بي 

 الهدف العارسر : الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها -4

 1325الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس االمن   -5

 

 

 

 

 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                    (   -  361369)ص:   ثامن والثالثونالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

369 
ي المراكز القيادية                                                                                                                                                    النحله           

ن
ن المرأة ف  تمكي 

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام 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 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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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