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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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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ُ
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Abstract : 

The study aimed at identifying the role of the university administration at Imam Mohammad Ibn 

Saud Islamic University in achieving community engagement in the charitable sector, the obstacles that 

hinder that, and proposals that achieve the community engagement of Imam Mohammad Ibn Saud 

Islamic University in the charitable sector. The descriptive approach (survey) was used, as the 

questionnaire was also used as a tool in collecting information. The study was applied to the sample 

from university administration representatives, they are the Rector, Deans and Vice-deanships and 

colleges of Imam Mohammed ibn Saud Islamic University, which number (82) individuals during the 

second semester of the academic year 1439/1440 AH. 

The study concluded a number of results, the most prominent of which are: 

- The approval of the study members with an average score (2.08 out of 3.00) at the level of 

community engagement of the university administration at Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University in the charitable sector, the most prominent features of this community engagement are: 

• The university administration encourages partnerships with the charitable sector. 

• The university administration has concluded agreements that serve charitable sector 

organizations annually. 

- The approval of the study members with an average score (3.63 out of 5.00) on the presence of 

obstacles that prevent the university administration from achieving the community engagement of 

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University in the charitable sector, and the most prominent 

obstacles are: 

• The incentives that support faculty members participation with the charity sector are low. 

• Inadequate budgetary allocations to provide community engagement initiatives in the 

charitable sector. 

- The approval of the study members with an average score (4.39 out of 5.00) on the proposals 

submitted to achieve the university administration effective community engagement of Imam 

Mohammad Ibn Saud Islamic University in the charitable sector, the most prominent proposals were: 

• Take advantage of the university's headquarters in community engagements and host 

charitable sector effectiveness. 

• Holding an annual forum to present models and experiences of successful partnerships of 

universities in the charitable sector. 

In conclusion, the study made a number of recommendations and proposals. 
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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    

 

 مقدمة:  

ى  
َ
ؤ والرُّ امج  والير اتيجيات  االسي  مستوى  عىل   

ً
نوعية  

ً
قفزة ًرا 

َّ
مؤخ السعودي  العاىلي  التعليم   

ُ
قطاع شهد 

التطوير،   لمنظومة  الحاكمة  رات  ِمية  والتصوُّ
َ
الك ات 

المؤرسرِ أبرز  من  والكليات  ولعلَّ  الجامعات  أعداد   - تضاُعَف 
واألهلية   منها  خدمة    -الحكومية  نحو  الجامعات  لهذه  الوظيفة  تنوُّع  مفهوم  توظيِف  ي 

فز  َ التفكي  َيستدغي  بما 
وع، وإثراء تجارب  ها الفكرية  األهداف التنموية الوطنية، وإتاحِة الفرصة  

ُّ
ز فيما بينها والتن ُّ أمام هذه الجامعات للتمي 

 . والعملية

 أدواُر الجامعة السعودية لتشمل الوظائَف  
ْ
عت نوَّ

َ
؛وت

َ
 منها    الثالث

ُ
زت الناشئة

َّ
الوظيفة األوىل وهي   عىلفرك

 التاري    خ  
ُ
 األخرى ذات

ُ
واِصل الجامعات

ُ
ز البحثية والتعليمية،  العريق التدريس، بينما ت ز الوظيفتي   بي 

َ
ا ال ُمزاَوجة نسبيًّ

ا   الثالثة    أمَّ
ُ
   فقد الوظيفة

ْ
لت خدمة المجتمع فيه من دورات   اقترصت ز ي بعض الجامعات عىل ما اخي 

ٍ فز بشكٍل كبي 
ٍر   ات رغم ما شهدته هذه الوظيفة من تطوُّ م،   وإعادةوبرامج ومحاضز

َ
ي العال

سات التعليم العاىلي فز تشكيٍل لمؤسَّ
المعاض   المعرفة  ي مجتمع 

فإنه فز ما سبق  إىل   
ً
االقتصادي   صارتإضافة مِو 

ُّ
الن ي 

فز ا  وًرا محوريًّ
َ
د ي 

ِ
ؤد
ُ
ت  
ُ
الجامعات

 ، ر االجتماغي ) وزارة التعليم العاىلي  م (. 2013والتطوُّ

ي  سات العمل الخي  ي األخرى؛ كمؤسَّ
سات المجتمع المدئز  مع مؤسَّ

ُ
وهذا الدور الذي تتقاطع فيه الجامعة

ي 
ي  الت 

ِ
   تؤد

ً
   مجموعة

ً
ة تكامل مع  تحقيق    مثلُ  من الوظائف؛  مهمَّ

َ
ت االستقرار االجتماغي واالقتصادي، وهي بذلك 

مه
ِ
قد
ُ
    ت

ُ
ط التنموية، ِعلًما    وما   للمجتمع الجامعات

َ
ط
ُ
ي تحقيق الخ

سِهم به فز
ُ
 ت

َّ
 ُموجَّ هذه الجهود    بأن

ٌ
ي األساس    هة
فز

ية   التنمية البرسر
ُ
ها لإلنسان الذي هو أداة

ُ
مِو االقتصادي واالجتماغي والوغايت

ُّ
ي  ، وهو أساُس الن

ي فز
 مجتمع.  كلِ ثقافز

للجامعة   لقد  الحقيقية  والتحديات  ى  الكير المهاِم  من  الوظيفة  بهذه  تتعلق  ي 
الت  المهاِم   

ُ
ُجملة صارت 

م خدماِتها؛ سواٌء كان ذلك    ِلزاًما   صار وإنجازاتها، حت   
ِ
قد
ُ
سات    لألفراد عىل الجامعة أن ت  أو لمؤسَّ

ً
ة
َ ؛ المجتمعمبارسر

ي، وا سات العمل الخي 
هاتها الحديثة كمؤسَّ ي توجُّ

ا من الرعاية فز
ً
 مزيد

ُ
ها القيادة

ْ
ت
َ
ْول
َ
ي أ
 الوطنية.  وُرؤاها لت 

 مشكلة الدراسة:  -2

وٌر محوريي  
َ
ي للجامعات د

ط التنمية الشاملة فيه عير مسارات   فز
َ
ط
ُ
بناء المجتمع وتأهيل أفراده، وتحقيق خ

ة وظائفها  كثي  خالل  ومن  والمشاركة  الثالث:  ،   ، العلىمي والبحث  المتخِصصة،  العاملِة  واأليدي  العقوِل  إعداد 
ساته.   المجتمعية للنهوض بالمجتمع ومؤسَّ

ات علمية   من خير
ُ
مِلكه الجامعات

َ
وء ما ت

َ
ي ض

ي وفز
سِهم فز

ُ
نتجه من بحوٍث ودراسات ُيمِكن أن ت

ُ
ية، وما ت وبرسر

َب  
َ
خ
ُّ
"الن مُّ 

ُ
ض
َ
ت  
ُ
فالجامعات المحيط؛  المجتمع  يعيشها  ي 

الت  القضايا  ٍ من  المشكالت، وُمواَجهِة كثي  ٍ من  حِل كثي 
 
 
ر إليها عىل أنها "بيت الحكمة" أو "منير العل

َ
 ُينظ

ْ
ي المجتمع، ولم َيُعد

ُينظر   صار م" فحسُب، بل  الفكرية والعلمية" فز
،   عىلإليها   ة" لمختِلف قطاعات المجتمع اإلنتاجية والخدمية، عىل اختالف نشاطاتها )الخميسي أنها "بيت الخير
 م(. 2011

ي توليها الجامعات المعاضة لمعايي  االعتماد األكاديىمي المختلفة  
ومن زاوية أخرى فعىل الرغم من األهمية الت 

ز بما فيها من المشاركة   ي بعض الجامعات السعودية فمازالت العالقة ضعيفة بي 
المجتمعية إال أن الوضع يختلف فز

)العودة،   ي دراسة 
الجامعات ومجتمعاتها وما فيها من مؤسسات كما جاء فز ( وهذا مما يجعل 6، ص2018هذه 

ي حل بواعث هذا الخلل. 
 للبحث دور فز

 
ُّ
ي    وُيعد  العمل الخي 

ُ
ساته وأفراده    -قطاع الة من   -بمؤسَّ ع إىل مشاركٍة مجتمعيٍة فعَّ

َّ
تطل

َ
ي ت
من ال َمواِطن الت 

بِة  
َ
 التطويِر والتأهيِل، وُمواك

َ
دَعم َعَجلة

َ
ي ت
 هذا الجامعات بخدماتها ومراكز الدراسات والبحوث العلمية فيها، والت 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

باته،  
َّ
ات العرص وُمتطل

َّ
ي  م(  2017بارشيد )   ما نتج عن دراسة  ويؤِيد هذا القطاع ل ُمستجد

  الت 
ْ
ةٍ دعت

َّ
مراجعة  إىل    بشد

اتيجية   ما   وال ،  الثالثةالجامعات لوظائفها و أهدافها وأبعادها االسي  ها   سيَّ
ُ
ِع   وخدمة المجتمع،الثالثة    وظيفت

ْ
ووض

ٍط تصحيحيٍة  
َ
ط
ُ
ِع خ

ْ
ات والمعايي  لمتابعتها وتقويمها، ووض

ورها نحو المسؤولية   ِقيامُ   شأنها   منالمؤرسرِ
َ
الجامعات بد

ي  المجتمع
الت  المسارات  أبرز  ي 

ي( فز )الخي  الثالث  القطاع  سات  العالقة مع مؤسَّ  إىل توطيد 
ْ
الفاعلة، كما دعت ية 

ات، والتدريب والتطوير  ها محاوُر الدراسة؛ من تطبيقات المشاركة المجتمعية، وتقديم االستشارات والخير
ْ
نت تضمَّ

م( أهمية تفعيل هذا النوع 2015ؤكد دراسة الشايع ) والتعليم المستمِر، واألبحاِث والدراسات العلمية، وكذلك ت
ي مختلف المجاالت . 

 من المشاركة المجتمعية للجامعات مع مؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية  فز

ور    ومن
َ
د ِلَسيرْ   

ُ
الحاجة برزت  تحقيق    اإلدارة هنا  ي 

فز اإلسالمية  بن سعود  اإلمام محمد  بجامعة  الجامعية 
ي ال

بوية، والبحثية  المشاركة المجتمعية فز امج التعليمية والي  ماته ومع أفراده؛ بال ُمنتجات، والير
َّ
ي ومنظ قطاع الخي 

ها.   واالستشارية، وغي 

 إىل اإلجابة  أسئلة الدراسة:  -3
ُ
سىع هذه الدراسة

َ
  األسئلة التالية :  عنت

ي تحقيق    -1
ي ما دور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز

المشاركة المجتمعية فز
ي من وجهة نظر أفراد الدراسة؟  القطاع الخي 

تحقيق    -2 ي 
فز اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  الجامعية،  اإلدارة  تواجهها  ي 

الت  المعِوقات  ما 
ي ي القطاع الخي 

 من وجهة نظر أفراد الدراسة ؟ المشاركة المجتمعية فز

تحق  -3 ي 
فز سهم 

ُ
ت ي 

الت  حات  َ المقي  الجامعية  ما  اإلدارة  اإلسالمية    -يق  سعود  بن  محمد  اإلمام   - بجامعة 
ي ي القطاع الخي 

 من وجهة نظر أفراد الدراسة ؟ للمشاركة المجتمعية فز

 إىل : أهداف الدراسة:  -4
ُ
 هدفت هذه الدراسة

ف   -1 تحقيق  التعرُّ ي 
اإلسالمية فز بن سعود  اإلمام محمد  ي جامعة 

فز الجامعية  اإلدارة  دور  المشاركة عىل 
ي من وجهة نظر أفراد الدراسة.  ي القطاع الخي 

 المجتمعية فز
 لجامعة اإلمام محمد بن   -2

َ
 المجتمعية

َ
ي تعوق تحقيق اإلدارة الجامعية المشاركة

تحديد أبرزالمعِوقات الت 
ي  ي القطاع الخي 

 . من وجهة نظر أفراد الدراسةسعود اإلسالمية فز
المشار  -3 تحقق  ي 

الت  حات  المقي  اىل  سعود  التوصل  ابن  محمد  اإلمام  لجامعة  الة  الفعَّ المجتمعية  كة 
ي  ي القطاع الخي 

 . من وجهة نظر أفراد الدراسة اإلسالمية فز
:   إيجاز ويمكن  أهمية الدراسة:  -5 ي

ي اآلن 
 
   أهمية الدراسة ف

 األهمية النظرية:  -أ
ا إىل ورقٍة   -1

ً
م الباحثة، واستناد

 
 عل

ِ
ي؛ عىل حد ي موضوع العمل الخي 

 من الدراسات القليلة فز
ُ
 هذه الدراسة

ُّ
عد
ُ
ت

مها  
َّ
ي، قد ي مجال العمل الخي 

رت من غياب االهتمام بالبحث العلىمي فز
َّ
 .  م( 2012الرسيخي ) علميٍة حذ

ي تقديم ايضاح للمأمول من ا  -2
مات العمل  التعويل عىل هذه الدراسة فز

َّ
ي مشاركاتها المجتمعية مع منظ

لجامعة فز
ي.   الخي 

ي.  -4 الة مع القطاع الخي  ي تشجيع الجامعات نحو مزيٍد من المشاركة المجتمعية الفعَّ
 تسهم هذه الدراسة فز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 األهمية التطبيقية:   -ب
ي الجامع-1

ز عن خدمة المجتمع فز ي تشجيع اإلدارة الجامعية، والمسؤولي 
ة، عىل االهتمام تساهم الدراسة فز

، وأهداف  ي
ل الوطتز ي، وتقديم خدماتهم له ولمنسوبيه، بما َيدَعم تحقيَق برامج التحوُّ بالقطاع الخي 

 ، وقيام الجامعة بدورها المهم فيه2030رؤية 
ه  -2

َ
عاته، والذي ُيؤِمل من الجامعات مساندت

ُّ
ي وتطل ٍء من احتياجات القطاع الخي  ي

 عن سر
ُ
توضح الدراسة

ية. فيه من   خالل مشاركٍة مجتمعية تخصصُّ
باته؛ من  -3

َّ
الحاىلي ومتطل ي مع مقتضيات العرص 

ِ التمسر ي 
 فز
ُ
الدراسة أن تساهم  ز    يؤمل  التكامل بي  تحقيق 

المجال   هذا  ي 
فز مة 

ِ
المتقد الدوُل  قته 

َّ
حق الذي  العالىمي  التطور  ومسايرة  والجامعات،  ي  الخي  القطاع 

 وسبقت إليه. 

 حدود الدراسة:  -6

سعود :  وضوعيةالم  -أ بن  محمد  اإلمام  بجامعة  الجامعية  اإلدارة  )دور   
َ
موضوع  

ُ
الدراسة هذه  تناولت 

خذها 
َّ
تت ي 

الت  واإلجراءات  للتنظيمات   
ٌ
شاملة وهي  ي(،  الخي  للقطاع  المجتمعية  المشاركة  تحقيق  ي 

فز اإلسالمية 
ي القطاع ا

 من مختلف العمادات والكليات؛ لدعم المشاركة المجتمعية فز
ُ
مات الجامعة

َّ
ي منظ

ي، وخصوًصا فز لخي 
ي التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية بالرياض.   العمل الخي 

 خالل الفصل األول من العام الدراسي الزمانية:  -ب
ُ
ت هذه الدراسة

َّ
عد
ُ
 ه. 1441/ 1440 أ

 عىل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض. المكانية:  -ج
ُ
ِبقت هذه الدراسة

ُ
 ط

ية:  -د ِبقت هذه الدراسة عىل ُعمداء العمادات والكليات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   البشر
ُ
ط
 ووكالئها ووكيالتها. 

 مصطلحات الدراسة:  -7

ف  الجامعة:   -أ عرَّ
ُ
   ت

َ
وتقاليد وأعراٍف  وأنظمٍة   ، ز معي َّ  ٍّ تنظيىمي هيكٍل   

ُ
ذات  

ٌ
ة
َّ
مستقل علمية   

ٌ
سة "مؤسَّ بأنها: 

ت
َ
نة، وت ف من مجموعٍة من أكاديميٍة معيَّ

َّ
ي التدريس والبحث العلىمي وخدمة المجتمع، وتتأل

ها الرئيسية فز
ُ
ل وظائف

َّ
مث

صات مختلفة، منها ما   ي تخصُّ
 فز
ً
 متنِوعة

ً
 دراسية

َ
م برامج

ِ
صية، وتقد يات واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصُّ

ِّ
الكل

ب"  هو عىل مستوى البكالوريوس، ومنها ما هو عىل مستوى الدراسات  
َّ
 للطَّل

ً
ح بُموِجبها درجاٍت علمية

َ
من
َ
العليا، ت

 ، ي
 م(. 2000)الثبيت 

ا   إجرائيًّ الجامعة  والتدريس، وتعرف  التعليم  ي 
فز ل 

َّ
تتمث األساسية  ها 

ُ
وظائف  ، ي علىمي ومجتمُع   

ٌ
سة مؤسَّ بأنها: 

، وخدمة المجتمع الذي يحيط بها.   والبحث العلىمي
عرَّفاإلدارة الجامعية:    -ب

ُ
 الجامعية    بأنها: "جميعُ   ت

ُ
ي تقوم بها القيادات

ُمدير وعمداء الجامعة   –األعمال الت 
ي ظِل الموارد المتاحة للجامعة،   -ووكالئها، وعمداء الكليات ووكالئها، ورؤساء األقسام   

دٍة فز
َّ
لتحقيق أهداف محد

 م(. 2014" )التويجري، معيار السلطات واإلدارة  تطبيق عن طريق 
ي 
 الجامعية  أنها  : الجامعيةلإلدارة المفهوم اإلجران 

ُ
ي تقوم بها القيادات

ز  -جميُع األعمال الت  لي 
َّ
ي رئيس  ُممث

فز
يات ووكالئها  

ِّ
ابه، وُعمداء الكل   أنسب لتحقيق أهداف الجامعة وأهداف الدولة، عن طريق تطبيق    -الجامعة ونوَّ
 االتجاهات اإلدارية المعاضة. 

ألِي  المشاركة  -ج الِفقري  العمود  والعمل عىل : هي  واالرتقاَء  بالمجتمع،  النهوَض  َيستهدف  تنموي  ُجهٍد 
ًعا  ف المشاركة بأنها إسهام أفراد المجتمع تطوُّ عرَّ

ُ
ا، لذلك ت ا واقتصاديًّ ز اجتماعيًّ ز مستوى حياة المواطني   تحسي 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 إىل 
ِ
ي تؤد

ي الجهود التنموية؛ سواٌء بالرأي أو العمل أو التمويل، وغي  ذلك من األمور الت 
 تنمية المجتمع  فز

 وتحقيق أهدافه. 
ا    كما   اختياريًّ

ُ
ي يقوم بها الفرد

 الت 
ُ
ف بأنها: "العملية عرَّ

ُ
ي برنامٍج أو تقديِم خدمٍة ما بشكٍل   ودونت

مقابٍل؛ للعمل فز
  ، غي

ي    ومنتطوُّ
ِ
يؤد وًرا خاللها 

َ
ي    د

الحقيقية    إشباعفز رينالحاجات 
َ
"  لآلخ والخي  فع 

َّ
بالن عليهم  يُعود  بما  )جاد،  ، 

 . ( 11م، ص2017
ز   تعمل  المشاركة المجتمعية:    -د ر الجهود، والتنسيق بي 

ُ
ضاف

َ
 المجتمعية عىل "توثيق الروابط، وت

ُ
المشاركة

ات واألفكار، وتقاُسم   ل الخير
ُ
ي جوٍّ من التفاهم والتعاون، وتباد

ة، فز ي مجتمع األمَّ
التنظيمات االجتماعية والمهنية فز

ِصل  
َ
ت الثقة، وقد  ق المعارف، وتعزيز 

ِ
حق

ُ
ت الة  فعَّ تعاُونيٍة  إيجاد عالقاٍت  أْجل  ما وتكاُملها من  أنشطٍة  اندماج  إىل 

 الكاملة ")سليم، 
َ
اكة  (. 38م، ص2005الرسر

 : المجتمعية  للمشاركة  ي 
اإلجران  التنمية   المفهوم  ي 

فز المشاركة  لدعم  الجامعية  اإلدارة  به  تقوم  ما  هي 
ساته، و   هذه المشاركة حَسب تنوُّع  المجتمعية للمجتمع الذي تعمل فيه ومؤسَّ

ُ
تنوَّع مجاالت

َ
الجامعات   إسهاماتت

ي.  وإمكانياتها ، وُمنتجاتها ومنسوبيها  ي يمكنها تقديُمها للقطاع الخي 
 الت 

ي )الثالث(:    -هـ لُّ موقًعا القطاع الخير
َ
حت
َ
، وت ز المواطني  نُبع من مبادرات 

َ
ت ي 
الت  مات 

َّ
المنظ  من 

ٌ
"مجموعة

وعات القطاع ز مرسر ا بي 
 تحقيَق الرب  ح، بل   خاصًّ

ُ
مات

َّ
ستهدف هذه المنظ

َ
سات الحكومية؛ إذ ال ت الخاِص والمؤسَّ

م 
ِّ
نظ
ُ
يعاٍت ت صِدره من ترسر

ُ
وُر الحكومة تجاهها عىل ما ت

َ
فع العام، وَيقترص د

َّ
ي المقام األول إىل تحقيق الن

تسغ فز
 ، ا" )السلومي

 إىل متابعة تنفيذها َرقابيًّ
ً
ها، إضافة

َ
 . ( 63ه، ص1430عمل

ي ي للقطاع الخير
مات  التعريف اإلجران 

َّ
 من المنظ

ٌ
ز منظمات القطاع الخاِص  : مجموعة  موقًعا بي 

لُّ
َ
حت
َ
ي ت
الت 

سات الحكومية؛   ي المقام األول إىل تحقيق    إن  إذ والمؤسَّ
ستهدف تحقيَق الرب  ح، بل تسغ فز

َ
مات ال ت

َّ
هذه المنظ

فع العاِم، 
َّ
م  وَينحرِص الن

ِّ
يعاٍت تنظ صِدر من ترسر

ُ
وُر الحكومة تجاهها فيما ت

َ
ي  عملها د

اف عليها، وهي تمارس  وفز اإلرسر
ا 
ً
ا   نشاط يًّ عيا أو    خي  ي التنمية، ورفَع المعا  تطوُّ

 فز
َ
ي تحقيق التنمية َيستهدف المساهمة

ناة عن أفراد المجتمع، وُيسِهم فز
 اإلطار النظري والدراسات السابقة : الشاملة  . 

 : اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالمبحث األول: 

ي   مفهوم اإلدارة الجامعية:   -
، وال يمكن أن ينجح العمُل الجامغي   تأئ   الجامعية عىل رأس هرم التعليم الجامغي

ُ
اإلدارة

 متطِورة واعية ومخلصة. 
ٌ
 علمية

ٌ
ن عىل رأسه إدارة

ُ
 ما لم تك

بأنها   ف  عرَّ
ُ
الجامعية  وت  

ُ
القيادات بها  تقوم  ي 

الت  الجامعة ووكالئها، وعمداء    –جميُع األعمال  ُمدير وعمداء 
ي ظِل الموارد المتاحة للجامعة، عن طريق    -ورؤساء األقسام     الكليات ووكالئها،

دٍة فز
َّ
 تطبيق لتحقيق أهداف محد

 م(. 2014" )التويجري، معيار السلطات واإلدارة

ا يتضمن:  ا    وترى الباحثة أن مفهوم  اإلدارة الجامعية إجرائيًّ
ً
ق
ْ
ي ُيدار بها نظاُم التعليم الجامغي َوف

الكيفية الت 
أليديولوجية المجتمع الذي يعيش فيه، وظروِفه االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية المحيطة به، وما 
ي 
والت  والتقويم،  والرقابة  والتوجيه  والتنظيم،  التخطيط  ي عمليات 

الجامعية فز القيادات  المسؤولون من  به    يقوم 
 الوصول 

َ
ية والمادية المتاحة بالجامعة نحو تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها؛ ُبغية هدف إىل توجيه الموارد البرسر

َ
ت

 . ز َّ  إىل أداٍء جامغي ممي 
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يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 رؤية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وأهدافها:  -2

عام   ي 
فز المباركة   

ُ
الجامعة  هذه 

ْ
ست ال1950-ه  1370تأسَّ معهد  افتتاح   م، 

َ
واة

َّ
الن  

ُّ
ُيعد الذي  العلىمي  رياض 

ي عام    األوىل
عية فز ي    1953  -ه    1373للجامعة، وتاله افتتاُح الكثي  من المعاهد، ثم افتتاُح كلية العلوم الرسر

م، والت 
يعة، ثم   لية الرسر

ُ
عرف اآلن بك

ُ
 ت

َ
واىل

َ
بعدها افتتاُح الكثي  من الكليات والمعاهد العليا والعلمية، ثم أصبحت فيما    ت

حمل اسم جامعة اإلمام محمد بن سعوٍد اإلسالمية  ب
َ
 ت
ً
ع يوًما بعد يوم 1974-ه  1394عد جامعة توسَّ

َ
، وها هي ت

 .
ً
 باتجاة الجامعةالمنتجة دوليا

ِ رؤية الجامعة  -أ ي
، وخدمة المجتمع، المبتز م والتعليم، والبحث العلىمي

ُّ
ي التعل

ز فز موذج العالىمي المتمي ِ
َّ
الن  :

   ه(. 1440َيم اإلسالمية األصلية. )موقع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عىل التعاليم والقِ 

 أهداف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:  -ج

ي الدراسات اإلسالمية .  -1
ز فز ُّ ، وتحقيق التمي  م والبحث العمىلي

ُّ
 تعزيز التعليم والتعل

ز  -2 في 
َّ
 والطالب. تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظ

اكات الخارجية.  -3 ز مستوى التواصل والرسر  تنمية الثقافة الجامعية، وتحسي 
رة عىل مستوى الجامعة.  -4

ِ
 تطوير العمليات اإلدارية والتشغيلية المؤث

 عمادة المركز الجامىعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر:  -4

  عام  
ْ
ست سِّ

ُ
 عل تحقيق واحدٍة من أهمِّ  1405أ

َ
 المجتمع، ومنذ  ه لتساعد الجامعة

ُ
وظائفها؛ وهي خدمة

ي : 
 
 نشأتهاتتلخص أهدافها ف

ز الجامعة وأفراد المجتمع.  -  توثيق الروابط بي 
 تقديم الخدمات لمختِلف فئات المجتمع.  -
ز إىل الجامعة.  -  توسيع قاعدة المنتسبي 
ي المملكة وخارجها.  -

عوة إىل هللا، ونرسر الوغي اإلسالمي فز
َّ
 العمل عىل تدعيم الد

وكاالت، ك أرب  ع  خالل  من  ه 
ُ
وأنشطت  

ُ
برامج المستمِر  والتعليم  المجتمع  لخدمة  الجامغي  المركز  عمادة  تنفذ  ما 

امج التأهيلية   امج التعاقدية وكالة الير :وكالة الير و وكالة خدمة المجتمع ووكالة التطوير والجودة    -الدبلومات  – وهي
ي جام. 

 عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(. )موقع كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع فز
:  المشاركة المجتمعية للجامعة:  ي

 المبحث الثان 

 :  مفهوم المشاركة .1

ة بصياغِة مجموعة من   ز األطراف المعنيَّ ، بي 
ُّ
اُم الجاد ز ، وااللي 

ُ
لة
َ
 بأنها: "المسؤولية المتباد

ُ
ف المشاركة عرَّ

ُ
وت

ك بوْحدة الهدف،  َ سم باإلحساس المشي 
َّ
ت
َ
كاء، ت ز فريٍق من الرسر  عمٍل بي 

ُ
األهداف والغايات وتنفيذها، ِلذا فهي عالقة

ي التفاو 
ام المتبادل والرغبة فز ل المسئوليات، واكتساب واالحي  ل المعلومات، وتحمُّ

ُ
ي تباد

 فز
َ
اك ي االشي 

ض، وهذا يعتز
األهداف  أصحاِب  األفراد  بتجميع  اإلحساَس  ذلك  ي 

ويعتز والمحاسبة،  واتخاذها،  القرارات  وصناعة  المهارات، 
ل المسؤوليات من خالل العمل    هو تحمُّ

َ
اكة ز الرسر ك، أو من خالل توزي    ع المتآِزرة للعمل مًعا، ِلذا فأهمُّ ما يمي ِ َ المشي 

 . ( 130م، ص2006)الكردي،  األدوار" 
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

  Community Participation:مفهوم المشاركة المجتمعية  -ب 

، كما أنها مسؤولية اجتماعية لتعبئة  
ً
 أو َعينية

ً
راتهم؛ سواٌء كانت مادية

َ
هي إسهامات األفراد والجماعة ومباد

غي    ية  البرسر ومواردهم، الموارد  المجتمع  أطراف  جهود كِل  ز  بي  ل 
ُ
المتباد والتفاعل  هم 

َ
للف  

ٌ
ووسيلة ة، 

َّ
ل
َ
المستغ

ي المجتمع. 
ي المجاالت المختلفة فز

 والتنسيُق بينها من أْجل تحقيق الصالح العاِم فز

ه اإلراديُّ الحرُّ   وغي  ُملِزمة. أو هي التوجُّ
ٌ
ْوعية

َ
 والمبادرات بأنها ط

ُ
صف تلك اإلسهامات

َّ
ت
َ
ز نحو  وت  للمواطني 

ي أو الشعور بالمسؤولية 
ي تنمية المجتمع؛ ِبدافٍع من الوغي الذائ 

 . ( 220م، ص2010)حباكة،  اإلسهام فز

ي للمشاركة المجتمعية الذي تتبناه الباحثة: 
هي ما تقوم به اإلدارة الجامعية    وعليه يكون المفهوم اإلجران 

ي التنمية المجتمعية للمجتمع الذي
 هذه المشاركة حَسب   لدعم المشاركة فز

ُ
تنوَّع مجاالت

َ
ساته، وت تعمل فيه ومؤسَّ

ي.  وإمكانياتها ، وُمنتجاتها ومنسوبيها الجامعات  إسهاماتتنوُّع  ي يمكنها تقديُمها للقطاع الخي 
 الت 

 أهمية المشاركة المجتمعية للجامعة:  -2

ي تحقيقها للفوا ۲۰۱۰ذكرت رشيدة الطاهر 
 
 المشاركة المجتمعية ف

َ
 ئد التالية: م  أهمية

ية والمادية.  زيادة الموارد:  -أ  َ من الموارد البرسر عمل عىل توفي  أعداٍد أكير
َ
 إذ ت

د الخيارات:  -ب
ُّ
 لزيادة األطراف المشاركة.  تعد

ً
 نتيجة

رة:  -ج
َ
ع الخسائر  تقليل المخاط

َّ
توز

َ
  -إذ ت

ْ
ز  -إن ُوجدت َ من المشاركي   عىل عدٍد أكير

ي المجتمع.  التوعية:  -د
ز وهذا يزيد من الوغي العاِم فز عدد المشاركي 

َ
ي زيادة

عتز
َ
 المشاركة ت

َّ
 ألن

كاء)ص تقوية مؤسسات المجتمع:  -هـ ز الرسر ات والمعلومات بي  ل الخير
ُ
 (. ۸۲عن طريق تباد

 أهداف المشاركة المجتمعية:  -3

العرُص من   َيشهده  ما  تجاه  تها  بإيجابيَّ ًرا 
ِ
متأث سية  المؤسَّ للريادة  ها وتحقيقها 

ُ
ق الجامعات وتفوُّ ماُيُز 

َ
ت أضخ 

المجتمُع   إليه  ع 
َّ
يتطل المجاالت، وبما  ي مختلف 

راٍت متالحقة فز ِصل تطوُّ
َ
ت المعرفة والعلم، وحت    

ُ
منها وهي بيت

ي 
الة فز  بتحقيق معيار المشاركة المجتمعية الفعَّ

ً
بة
َ
 إىل بلوغ معايي  االعتماد والَجْودة األكاديمية صارت ُمطال

ُ
الجامعة

مه أهداٍف  ة 
َّ
ِلعد  

ُ
الجامعة إليه  ك  تتحرَّ لًبا 

ْ
مط المجتمعية   

ُ
المشاركة فكانت   ، ي

ِّ
المحىل المجتمع  سات  لها  مؤسَّ ة  مَّ
سات المجتمع، ومنها   : ( 49م، ص2015الشايع )  ما جاء عند  -عىل سبيل المثال ال الحرص  -ولمؤسَّ

ي جوانبها العقلية والِوجدانية والمهارية.  -
 تكوين الشخصية المتكاملة ألفراد المجتمع فز

فق مع معايي  الَجْودة الشاملة، وسياسات   -
َّ
ج التعليىمي بما يت

َ
ز َجْودة المنت ة للدولة، تحسي  التنمية العامَّ
 وحاجات المجتمع. 

ر سلًبا عليه.  -
ِ
ؤث
ُ
ي منها المجتمُع وت

ي يعائز
 حلُّ بعض المشكالت الت 

اكة المجتمعية الناجحة.  - عم المادي والمعنوي لتفعيل الرسر
َّ
 توفي  الد

هٌم لواجباته وحقوقه نحو مجتمعه.  -
َ
 إعداد جيٍل واٍع صالٍح لديه ف

ل األفكار  -
ُ
اكٍة مجتمعية. تباد د رسر

ْ
سات المجتمع؛ بَعق ز الجامعات ومؤسَّ ات بي    والخير

ي خدمة المجتمع.   -
وطة بها فز

ُ
تها ال َمن ي َمهمَّ

ِ
عور الجامعة بأنها تؤد

ُ
 ش
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 أطراف المشاركة:  ي كونها عالقة ذات نفع متبادل بي 
ز فز وترى الباحثة أن أهمية المشاركة المجتمعية تير

ز الجامعة،   ات، وللوغي واألفكار بي  ي تعاون تشاركي للمعارف والخير
ي مختلف قطاعاته، فز

سات المجتمع فز ومؤسَّ
 الجامعة ومجتمعها المحيط. 

 مجاالت المشاركة المجتمعية:  -5

د 
َّ
تعد

َ
 المشاركة المجتمعية للجامعة    ت

ُ
عه، ويخضع ذلك وأنماطها مجاالت ا من شمولية المفهوم وتنوُّ

ً
؛ انطالق

د مشكالته.  ر لتطوُّ حتًما 
ُّ
 حاجات المجتمع وتعق

)   ويؤِيد  باتريشيا كروسون  2005السلطان  تصنيَف  ز (Crossonم(  بي  العالقة   
َ
وديناميكية فق 

َّ
يت الذي   )

سات التعليمية والمجتمع؛   األكير ُيع إذ المؤسَّ
ُّ
 د

ً
ن األدوار التالية:  شمولية  وُوضوًحا ِليتضمَّ

سات االجتماعية  تقديم االستشارات، وتوفي  المعلومات و  -1 ال َمُعونة الفنية لألفراد والحكومات والمؤسَّ
  
َ
 إيجاد

ُ
ي تستطيع الجامعة

ها؛ وذلك ُبغية المشكالت الت  ي المناطق المجاورة، وللهيئات التجارية وغي 
فز

 حلوٍل لها. 

الجامعية   -2 الوحدات  طريق  عن  سواٌء  ة؛  العامَّ للمشكالت  حلوٍل   
َ
إيجاد ستهدف 

َ
ت ي 

الت  البحوث  إجراء 
ا أو جماعاٍت. ال

ً
 رسمية، أو المراكز العلمية، أو أعضاء هيئة التدريس أفراد

من   -3 ذلك  التأهيل، وغي   وإعادة  األَجل،  ِة  التدريب قصي  وبرامج  واللقاءات  والندوات  المؤتمرات  عقد 
اتهم )السلطان،   (. 10،  9م، ص ص2005برامج التدريب وتنمية األفراد وزيادة خير

مهويضاف إىل تلك األدوار ما  
ِ
ي المجاالت االجتماعية والصِحية   تقد

 من خدمات اإلرشاد والتوعية فز
ُ
الجامعات

 م(: 2005والثقافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات واإلمكانات الجامعية التالية، كما أوردها السلطان ) 

1-   : ب الجامعية من أعضاء هيئة التدريس    النقد االجتماعي
َ
خ
ُّ
اُء    عىل أنهموإصالح المجتمع بواسطة  الن خير

ي المجاالت المعرفية المختلفة.  
 فز

 تعليميٍة، ودورات تدريبية، وإعادة التأهيل والتدريب    تقِدمهما    و   التعليم المستمر:   -۲
َ
 من برامج

ُ
الجامعة

 تمع والتعليم المستمِر«. عىل رأس العملمن خالل برامج »عمادة خدمة المج

. وهي البحوث  البحوث التطبيقية:  -3 ي
ِّ

ي المجتمع المحىل
هة لحِل مشکالٍت قائمٍة فز  الموجَّ

 الجامعات    االستشارات:   -4
ُ
 تقديَمها أساتذة

َّ
ي َيتوىل

 الت 
ُ
ل االستشارات

ِ
ساتوتمث ي    لمؤسَّ

المجتمع وأفراده فز
صات.   مختلف التخصُّ

والتوعية  -5 اإلرشاد  عتز   خدمات: ب خدمات 
ُ
ت اٍت 

ومحاضزَ وندواٍت   
َ
برامج من خالل  والتوعية  اإلرشاد 

ها   رسي والتنشئة االجتماعية، أو برامج التوعية الصحية وغي 
ُ
 بجوانب اإلرشاد األ

فيهية:   -6  ها الجامعية    الخدمات الي 
َ
ُ من الجامعات مرافق ات المسائية    -تتيح الكثي  ي الفي 

 -وخصوًصا فز
ونظًرا   مرافق  للجمهور.  من  الغالب  ي 

فز  
ُ
الجامعات تمتلكه  واسعة  ِلما  بالمالعب  ومساحات  منه  صل 

َّ
يت ما  سواٌء 

ة والمتخِصصة،  قة، أو بالمكتبات العامَّ
َ
ل
ْ
 . ( 13-9م، ص ص2005)السلطان، الرياضية والصاالت المغ

قات المشاركة المجتمعية للجامعة:  -6  معوِّ

الجامعة و  ز  المجتمعية بي  المشاركة   منها، من وجهة  معِوقات 
َ
ية المجتمعية، وخصوًصا الخي  سات  المؤسَّ

سات، كما وردت عند  ىلي هذه المؤسَّ
ِ
 : هي  (، 138صم، 2017جاد ) نظر ممث



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي  العدد  – عشر ثان

 
 م2022  – شباط   –  15                                                                    (194- 160ص: )  ثامنالبحث ال –  الثان

 

169 
يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
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 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز
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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
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 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 
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ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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تشجيع الجامعات ألعضاء هيئة التدريس بها عىل المشاركة فز

 . ي
ِّ

 بالمجتمع المحىل
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 
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ة الدورات التدريبية ا -12
َّ
ي مجال المشاركة المجتمعية. قل

مة ألعضاء هيئة التدريس فز
َّ
 لمقد

ي نرسر ثقافة المشاركة المجتمعية.  -13
ي فز
ورها الوطتز
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 عدم قيام وسائل اإلعالم بد

ي المشاركات المجتمعية النوعية.  -14
اتها وإبداعاتها فز  عدم إبراز إنجازات الجامعات وخير

سات التعليم  -7 : معايير للمشاركة المجتمعية مع مؤسَّ  العاىلي

، يمكن  ي
ِّ

سات المجتمع المحىل ز الجامعة ومؤسَّ بات األساسية لمشاركٍة فاعلٍة بي 
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 من المتطل

ً
هناك مجموعة

:  - ( 128م، ص2017جاد ) كما جاءت عند    -توضيُحها   فيما يىلي

ا ألنشطة المشاركة وبرامجها.  - أ
ً
م؛ تمهيد

ُ
كة لتعزيز التفاه َ  تحديد التعريفات المشي 

. الدعم  - ب سي المستمرُّ
 المؤسَّ

.  - ج ي
ِّ

ز الجامعة والمجتمع المحىل اكة بي   البنية التحتية الرسمية لدعم الرسر

 تقديم التسهيالت الالزمة لبناء المشاركات المجتمعية الناجحة.  -د

ي للمشاركة ومواجهة التحديات.  -ه
 الجدول الزمتز

اكةالمجت -و هم، وتقديُم الدعم لتفعيل الرسر ز  معية. تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتحفي 

سات   - ز مؤسَّ مع  وخارجها  الجامعة  داخَل  المجتمعية  المشاركة  عىل  هم  ز وتحفي  الطالب  تشجيع 
 المجتمع. 

اكة ودعمها.  - ح ي الرسر
 تشجيع مبادرات المجتمع فز

امج المشاركة المجتمعية.  - ط  الدعم الماىلي المستمر لير

) ونختم ب الفنتوخ  إليه  أشار  ي  2013ما 
فز العاىلي  التعليم   

َّ
أن التطويري م(،  الحراك  من  جزًءا   

ُّ
يعد المملكة 

ِم 
َ
والك والمضمون  الشكل  ي 

فز ة   تطويرية كبي 
ً
السعودي مرحلة العاىلي  التعليم  يجتاز قطاع  إذ  ا؛ 

ً وتأثي  تأثًرا   ، العالىمي
ي بناء مجتمع المع

، والمتمثلة فز ي أدبيات التعليم العاىلي
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ْيف، هادف
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رفة، والك

ق بالوظيفة الثالثة للجامعات، 
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ي منتج، وال شك

وتطوير اقتصاد معرفز
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األ الوظيفتان  إذا كانت  وأنه  ذلك.  تحقيق  إىل  بل  السُّ أهِم  من   
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سبيال تمثل 

، ويمكن قياسهما  ز ز ومفهومتي  ( واضحتي   الوظيفة الثالثة للجامعات    العلىمي
َّ
المشاركة المجتمعية   –بشكل جيد، فإن

ات لقياسها، وربما يعود ذلك لغموض إطارها الفكري،   - ا، بل لم تطور معايي  ومؤرسر ال تزال غامضة ولم تختير علميًّ
ي أهمية هذه

ز للجامعات، ومن هنا تأئ  ز السابقتي  الدراسة من    وانضواء بعض أنشطتها وفعالياتها تحت الوظيفتي 
ات جديدة.  ا ومعايي  ومؤرسر

ً
 أجل مقاربٍة مفاهيميٍة وعلمية، لما طرأ عىل هذه الوظيفة من تغي ُّ جوهري، شمل أبعاد
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والتوعوية وتوزيعها، الكتيبات اإلرشادية   

ُ
الكتب، وطباعة الشعرية ومعارض   مسارح األطفال   واألمسيات 

ُ
وإقامة

 .والشباب

-  : ي الشبان  العمل  اج    مجال  للُحجَّ الخدماِت  م 
ِ
تقد ي 

الت  افة 
َّ
الكش ماِت  وُمخيَّ الشباب،  معسكراِت  وَيشمل 

رات، وأعماَل المحافظة عىل البيئة
ِ
ار المخد  من أضز

َ
، والتوعية

َ
 والمرورية

َ
 الصِحية

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

اإلغاثة:  - ا  مجال   
ُّ
عد
ُ
أو  وت المملكة  داخَل  ذلك  المجال؛ سواٌء كان  بهذا  ة  المعنيَّ ول 

ُّ
الد مة 

ِ
ي مقد

فز  
ُ
لمملكة

ٍة لإلغاثة، كما تقوم 
َّ
ط
ُ
رة، وعمِل خ ِ ي هذا المجال بعمل مسٍح للمناطق المترصز

عية فز  التطوُّ
ُ
مات

َّ
خارجها، وتقوم المنظ

 اإلغاثة، وتقديِم الخدمات الطبِ 
ِ
اف عىل ْضف مواد ة اإلرسر رينبَمهمَّ ِ  .ية واإلسعافية للمترصز

-  : ي
ي    - وَيشمل اإلسهاَم    مجال  اإلسعاف والدفاع المدن 

ي أعمال إطفاء الحرائق    -مع مديرية الدفاع المدئز
فز

، وعملياِت اإلخالء واإليواء، وأعماِل السالمة والحماية المدنية   ز واإلنقاذ، والبحِث عن المفقودين، ونقِل المصابي 
ها.    وغي 

ور 
َ
ي: د ي المشاركة المجتمعية بالقطاع الخير

 
 الجامعات األجنبية ف

ختصُّ بتدريسه 
َ
ي ت
ه الت 

ُ
يات
ِّ
ل
ُ
ه العلمية وك

ُ
سُسه، وَمساقات

ُ
ه وأ

ُ
ي الغرب ِعلٌم وفن؛ ِعلٌم له قواعد

ي فز العمل الخي 
ي تلك الع

 فز
َ
منح الشهاداِت العلمية

َ
ية، وت سات الخي   للمؤسَّ

َ
م الِمنح

ِ
قد
ُ
ي جامعاٍت عريقة ت

ية فز صات الخي  لوم والتخصُّ
 
َ
م المنح

ِ
قد
ُ
ظم واألساليب اإلدارية الفاعلة، وت

ُّ
 الن

َ
ر لُيواِكب أحدث المختلفة؛ وذلك من أْجل إتقانه، وُمعايشة التطوُّ

ية لدْعم أفرادها وإداراتها   سات الخي  ساته.   واالرتقاءالدراسية للمؤسَّ ي ومؤسَّ  بمستوى الكفاءة اإلدارية للقطاع الخي 

ب   ولقد  ق وُيدرَّ ي الجامعات، وُيطبَّ
س وَمساقاته المتخِصصة فز ي علًما ُيدرَّ ي العالم الغرئر

ي فز أصبح العمُل الخي 
ه    ولهعليه العاملون،  

ُ
سُسه،أصول

ُ
ه وإبداعاته وأساليبه   وقواعده وأ

ُ
 وضوابطه القانونية واإلدارية والمهنية، ومهارات

 ،  . م( 2009)القدومي

ي   ريــهام خفاج 
ْ
ي 2013 )ونجد ما أوردت

 
ي ف ي العمل الخير

 
ي دراسة واقع إسهام الجامعات الغربية ف

 
م( ف

ي:  ي القطاع الخير
 
صيٍة ف ص بعَض نماذج ِقيام الجامعات الغربية بمشاركٍة مجتمعيٍة تخصُّ

ِّ
لخ
ُ
 تلك الدول، ي

عت المراكُز البحثية الغربية    وقد  ةتنوَّ عتز   المهتمَّ
ُ
ي ت
ي وبأبعاده المختلفة، والت  ي مجال    بالعمل الخي 

بالبحث فز
ساته،  ي ومؤسَّ ورهوأهدافه،  تهوفاعليَّ العمل الخي 

َ
ي   ود ، وتسغ لتطوير دراسات العمل الخي  المجتمغي والسياسي

و  العملية،  والتطبيقات  ية  التنظي  األبعاد  ز  بي  َيجمع   
ً
متكامَّل ا   معرفيًّ

ً
ُ باعتبارها حقَّل الواليات   أكير ي 

فز المراكز  هذه 
يٍة متخِصصٍة المتحدة األمريكية، وَيت

ِّ
ًرا إىل كل

َّ
ل مؤخ ِي التابُع لجامعة إنديانا، والذي تحوَّ رها مركُز العمل الخي 

َّ
صد

  
َ
ر برامج

ِ
ح درجة الدكتوراه    البكالوريوستوف

ْ
 عن من

ً
، فضَّل ي. إال    الوحيدةوالماجستي  ي دراسات العمل الخي 

ا فز عالميًّ
ي بهذه الدراسات    أن االهتمام األورئر

ً
   حقَّل

ً
ي هذا    قد مستقَّل

ة، ومن أبرز المراكز األوربية فز ي السنوات األخي 
ناَم فز

َ
ت

ي 
ي فز ي جامعة بازل السويرسية، كما يوجد قسٌم مستقلي لدراسات العمل الخي 

ي فز دد مركُز دراسات العمل الخي  الصَّ
ي يو( الهولندية،  

 جامعة )فز
ْ
ِورت

ُ
ي والمسؤولي  وط ي العمل الخي 

 لدراسات الماجستي  فز
ُ
ي جامعة  برامج

ة االجتماعية فز
ونيا 

ُ
 . (98ص)اإليطالية  ُبول

ي ما  ي القطاع الخير
 
ومن أبرز النماذج للدور الذي تقوم به الجامعات األجنبية للمشاركة المجتمعية ف

ي 
ي الدليل البحب 

 
:   (2019)المركز الدوىلي لألبحاث والدراسات مداد، جاء ف  كما يلي

ج  -1 يرِ
 
 . (CSI)مركز االستثمار االجتماغي التابع لجامعة هاْيِدل

ي  -2 
 . SYSU)جامعة صن يات صن )  -معهد المجتمع المدئز

مات غي  الحكومية -3 
َّ
 . (NGORC) جامعة تسينغهوا  -مركز بحوث المنظ

ز -مركز بحوث المنظمات غي  الربحية -4   NPORUC .جامعة رنمي 
سات غي   -5  كلية ماونت رويال. -جامعة هوست -الربحية  معهد دراسات المؤسَّ
ية والمشاركة المدنية(التابع للجامعة األمريكية بالقاهرة.  -6 هارت)مركز األعمال الخي   جون د. جي 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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.  -7  ي العمل الخي 
 مركز ماندل للدراسات واألبحاث فز

مات غي  الربحية  -8
َّ
 CNM.جامعة دبلن  -مركز إدارة المنظ

 CVNS.جامعة مازاريك  -مركز أبحاث القطاع غي  الربخي  -9

ي هو دعُم هذا القطاع بتقديم  عتز بالقطاع الخي 
ُ
ي ت
ور الجامعات الغربية الت 

َ
ا سبق بأن د وتخُرج الباحثة ممَّ

مة لهذا القطاع حَسب طبيعته، وبمراكز البح صية المصمَّ امجه التخصُّ وث وظائفها الثالث: التعليم والتدريس بير
ل  
ِ
وتؤه أداَءه،  طِور 

ُ
وت القطاع،  حلُّ مشكالت 

َ
ت ي 

الت  المجتمعية  والخدمات  والمشاركات  صية،  التخصُّ والدراسات 
ة الِعلمية والمعرفية،   الخير

ُ
ية؛ إذ هي بيوت

ِّ
ي جامعاتنا المحل

طمح إىل الوصول إليه فز
َ
ز فيه وتدِرب  هم، وهو ما ن العاملي 

المشاركة   مجاالت  بعض  ي 
فز ي سبقت 

لجامعاتنا والت  يكون  أن  هو  والطموح  دة، 
ِ
متعد  

ٌ
فعاليات ولها  المجتمعية، 

ي الظهور  
ي بدأت بعض آثاره فز

ي، والت  ي مجال القطاع الخي 
المحلية مشاركات أكير تخصصية ونوعية، وذات ُعمق فز

ي أطلقت دبلوم إدارة األوقاف
ي جامعة الملك سعود، الت 

ي هذا القطاع، كما فز
ص فز ، وكذلك عىل هيئة برامج تخصُّ

ف عىل  أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات مؤسسات القطاع  ي تدير وترسر
ول والمعادن، والت  جامعة الملك فهد للبي 

 . ي  غي  الربخي  الخي 

 الدراسات السابقة:  -ثانًيا

ية والعربية: 
ِّ
 المحور األول: الدراسات المحل

بات  2005دراسة السلطان )  -
َّ
اكٍة مجتمعيٍة فاعلة" بدول الخليج  م( بعنوان: "المتطل الهيكلية والتنظيمية لشر

ي   : العرن 

مها  
ِ
ي ُيمِكن أن تقد

امج والخدمات الت   أهِم الير
ُ
اكة المجتمعية، وتحديد  مفهوم الرسر

ُ
هدف الدراسة: تحديد

اكٍة مجتمعية  بات الهيكلية والتنظيمية الالزمة إلقامة رسر
َّ
 المتطل

ُ
اكة المجتمعية، وتحديد ي إطار الرسر

 فز
ُ
الجامعات

 . ي التحليىلي
 فاعلة. وكان منهجها: المنهج الوصفز

ي مجاالت  م(2013علي يلي ومعاد )اسة  در   -
 
مِّ القرى ف

ُ
، بعنوان: "واقع مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أ

("بجامعة أم القرى:  عي
ي التطوُّ  العمل الخير

؛ وذلك   غي
ي التطوُّ ي مجاالت العمل الخي 

ف عىل واقع مشاركة أعضاء هيئة التدريس فز هدف الدراسة: التعرُّ
، واتجاهات أعضاء هيئة التدريس ودوافعهم نحو من خالل الكشف عن كلٍّ م  غي

ي والتطوُّ ن: مجاالت العمل الخي 
ي طريق 

التدريس فز أعضاء هيئة  تواجه مشاركة  ي 
الت  والمعِوقات  ؟  غي

التطوُّ ي  الخي  العمل  ي مجاالت 
المشاركة فز

التد هيئة  أعضاء  مشاركة  فاعلية  لزيادة  الالزمة  حات  والمقي   ، غي
والتطوُّ ي  الخي  العمل  العمل  مجاالت  ي 

فز ريس 
، وأداته استبانة المجتمع، أعضاء/عضوات هيئة التدريس  ي

. وكان منهج البحث هو المنهج الوصفز غي
ي التطوُّ الخي 

 بكليات العلوم االجتماعية.  
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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   م(2013عبد التواب وتوفيق )  دراسة  -
 
ا ف ح لدعم مشاركة الشباب مجتمعيًّ بعنوان: "برنامج إرشادي مقي 

 بير  طالب وطالبات جامعة أمِّ القرى":  مجال العمل
ٌ
 مقارنة

ٌ
ي(، دراسة  الخير

ي.    هدفت الدراسة إىل:  ي مجال العمل الخي 
ا فز  دعم مشاركة الشباب مجتمعيًّ

مستوى  عىل  ي،  الخي  العمل  ي 
فز للمشاركة  الجامغي  الشباب  لدى  الوغي  تنمية  ات  آليَّ أهِم  عن  والكشُف 

ز محِل الدراسة، وهي  )المدارس والجامعات(، من وجهة نظر  اء والمتخِصصي   :الخير

ي مختلف المراحل .   - أ
س فز درَّ

ُ
ي وأشكاله، ت ي بالعمل الخي 

عتز
ُ
رات دراسية ت  تخصيص مقرَّ

ي    - ب سات العمل الخي  ورية لمؤسَّ
َ
 تنفيذ زيارات طالبية د

امج واألنشطة المدرسية - ج ي الير
ي فز  .إدراج عدٍد من األنشطة الداعية إىل العمل الخي 

ي مختِلف المناسبات    -تفعيل التعاون   -د
سات التعليمية؛ لتنمية وغي الشباب بثقافة العمل    -فز ز المؤسَّ بي 

ي.   الخي 

 ودروٌس مستفادة": ۲۰۱۳دراسة خفاج  ) -
ٌ
 مجتمعية

ٌ
اكة ي: شر م( بعنوان: "الجامعات الغربية والعمل الخير  

البحثية والمراكز  الجامعات  جهود  عىل  َف  التعرُّ الدراسة:  العمل   هدف  دراسات  ي 
فز المتخصصة  الغربية 

وعاتها    أهداَف هذه المراكز، ومرسر
ُ
لت الدراسة

َّ
ي، عىل صعيد اإلسهامات النظرية والتطبيقات العملية. فحل الخي 

ة بالعمل   ز المراكز البحثية المعنيَّ ت برصد أوُجه التعاون بي  ها. كما اهتمَّ جِري  ها أو تنرسر
ُ
ِف عليها أو ت

رسر
ُ
ي ت
البحثية الت 

 األكاديمية مع الجهود التطبيقية ال
ُ
ية من جانٍب آخر، حيث تتكامل البحوث سات الخي  ي من جانب والمؤسَّ خي 

 . ي
 الوصفز

َ
 لتحقيق أهدافها المنهج

ُ
اءة. واستخدمت الباحثة

َّ
اكٍة مجتمعية بن ي ظِل رسر

 فز

اكة المجتمعية بير  الجامعات السعودية ومؤسَّ   م(2015الشايع )دراسة    - سات المجتمع، مع بعنوان: "الشر
ح":  َ ر مقي   تصوُّ

سات   ومؤسَّ السعودية  الجامعات  ز  بي  المجتمعية  اكة  الرسر لتفعيل  ٍح  َ مقي  ٍر  تصوُّ تقديم  الدراسة:  هدف 
، وأداتها: االستبانة.  ي

 المجتمع، وكان منهج الدراسة هو: المنهج الوصفز

عضاء هيئة التدريس بكلية العلوم م( بعنوان: "واقع المشاركة المجتمعية أل 2015دراسة هيفاء الرشيدي )   -
ي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية": 

 
 االجتماعية ف

ي    هدف الدراسة: 
ف عىل واقع المشاركة المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية فز التعرُّ

ي تواجه ا
لمشاركة المجتمعية، من وجهة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والكشف عن أهِم المعِوقات الت 

ب عىل معِوقات المشاركة المجتمعية، وكان منهج 
ُّ
ي التغل

ساهم فز
ُ
حاٍت ت نظر أفراد مجتمع الدراسة، وتقديم مقي 

 لجمع البيانات والمعلومات، ومجتمع الدراسة هو: جميع 
ً
، واستخدمت االستبانة أداة ي

الدراسة: المنهج الوصفز
ي جامعة اإلمام محمد  أعضاء هيئة التدريس وعضواتها 

بن سعود اإلسالمية، وقد بلغ  بكلية العلوم االجتماعية فز
 (.  ۲۷۸عددهم ) 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي  العدد  – عشر ثان

 
 م2022  – شباط   –  15                                                                    (194- 160ص: )  ثامنالبحث ال –  الثان

 

176 
يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

صيم".  م(2016النارص )دراسة  -
َ
ي جامعة الق

 
ح لتنمية المشاركة المجتمعية ف َ ر مقي  بعنوان: "تصوُّ  

 واقع المشاركة المجتمعية بجامعة القصيم، من وجهة نظر  
ُ
أعضاء هيئة التدريس هدف الدراسة: معرفة

ٍح لتفعيل المشاركة المجتمعية  َ ٍر مقي  والطالب، والكشُف عن معِوقات المشاركة المجتمعية، وتقديُم تصوُّ
 لجمع المعلومات  

ٌ
: استبانة ، وأداة الدراسة هي َّ ي

 الوصفز
َ
 المنهج

ُ
ي جامعة القصيم، واستخدمت الدراسة

فز
 من أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

ي )هال  دراسة    - ام  م(2016البكير
َّ
بن عبد العزيز  بعنوان: "واقع المشاركة المجتمعية لدى جامعة األمير سط

سة بالمجتمع":  ي ضوء معیار عالقات المؤسَّ
 
 بمحافظة الخرج، ف

سة   المؤسَّ لمعيار عالقات  العزيز  عبد  بن  ام 
َّ
األمي  سط تحديد درجة تحقيق جامعة  إىل:  الدراسة  هدفت 

ف   ي  بالمجتمع، والتعرُّ
حات الت  ي تحقيق المشاركة المجتمعية، وتقديم المقي 

ورها فز
َ
 من د

ُّ
حد

َ
ي ت
عىل المشكالت الت 

 لجمع البيانات 
ً
، واالستبانة أداة ي

ي تحقيق المشاركة المجتمعية لديها، وكان منهج الدراسة: المنهج الوصفز
سهم فز

ُ
ت

ي ُحكمه
ام بن عبد العزيز والمعلومات، وكان مجتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس، وَمن فز

َّ
ي جامعة األمي  سط

م، فز
ي الفصل الدراسي األول عام 

 فز
ُ
ِبقت االستبانة

ُ
 ه. 1437-1436بمحافظة الخرج، وقد ط

ي":   م(2017بارشيد ) دراسة - ي خدمة القطاع الخير
 
ور الجامعات السعودية ف

َ
 بعنوان: "د

القط ي خدمة 
السعودية فز الجامعات  ور 

َ
د معرفة  إىل:  الدراسة  ي  هدفت  نظر منسوئر ي، من وجهة  الخي  اع 

، وأداة الدراسة هي االستبانة، ومجتمع الدراسة:  ي المسخي
 الوصفز

َ
ية، واستخدم الباحث المنهج القطاعات الخي 

ي لعام 
ي الفصل الدراسي الثائز

ِبقت الدراسة فز
ُ
ية، وقد ط  ه.  1438 - 1437منسوبو القطاعات الخي 

ي الجامعات السعودية  بعنوان: "تصوُّ   م( 2018العودة )دراسة    -
 
ح لتفعيل المشاركة المجتمعية ف َ ر مقي 

ا": 
ً
نموذج

ُ
 الناشئة، جامعة حائل أ

ي الجامعات السعودية الناشئة، ومنهج  
ح لتفعيل المشاركة المجتمعية فز َ ٍر مقي  ُع تصوُّ

ْ
هدفت الدراسة إىل: وض

، وأداته االستبانة، ي والمسخي
يه الوثائف 

َّ
ي بِشق

وكان مجتمع الدراسة: أعضاء هيئة التدريس   الدراسة: المنهج الوصفز
ي كليات جامعة حائل.  

 فز

 الناشئة للمجتمع، كما 
ُ
مها الجامعة

ِ
ي تقد

اكة الت   عن أبرز مجاالت الرسر
ُ
وكان من أبرز النتائج: كشفت الدراسة

َ من ارتباطها بالمجتمع   .كشفت عن وجود عدٍد من المعِوقات ترتبط بالجامعة الناشئة أكير

ي المحور ا
 الدراسات األجنبية:  -لثان 

يك المجتمىعي للمشاركة المجتمعية الجامعية":  (  (sean, 2006سياندراسة  - ات الشر  بعنوان: "مؤشر
إىل الدراسة  المجتمع،   : هدفت  سات  ومؤسَّ الجامعات  ز  بي  المجتمعية  المشاركة  مستوى  عىل  ف  التعرُّ

ي اختارها  
 عىل العِينة الت 

ْ
ِبقت

ُ
ي ط

، واستعانت بالمقابالت واالستبانة الت  وغي
َّ
َّ والن  الكىِمي

َ
 المنهج

ُ
واستخدمت الدراسة

ي وأعضاء هيئة التدريس.  
ِّ

كاء المجتمع المحىل  الباحث من رسر



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي  العدد  – عشر ثان

 
 م2022  – شباط   –  15                                                                    (194- 160ص: )  ثامنالبحث ال –  الثان

 

177 
يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 ضوء (schumaker, 2001)كر  دراسة شومي  -
 
المجتمع ف ي خدمة 

 
الجامعة ف ، بعنوان: "دور كليات 

اسكا".  ة كلية ني   خي 

اسكا. وكان من   ة كلية نير ي ضوء خير
ي خدمة المجتمع فز

هدفت الدراسة إىل: التعريف بدور كليات الجامعة فز
ي 
ة الت  ي ضوء الخير

ز سنة، لما قامت به كلية   أبرز نتائج الدراسة: تقديم آراء يمكن االستفادة منها فز تمتد إىل ثالثي 
َعمت 

َ
ة د ز ي الشؤون العامة، كما أظهرت النتائج أن هذه الكلية المتمي 

اسكا من تطوير المجتمع وتزويده بالخدمات فز نير
ي مساعدة جامعتها؛ لتكون جزًءا من المجتمع، وعليه  

ي مجتمع أوماها، وبذلك نجحت فز
ز فيه فز البحث والمشاركي 

ي تفعيل الجامعة ومساعدتها لتكون جزًءا من مجتمعها،  يكون االستن 
تاج الرئيسي من هذه الدراسة أن للكلية دوًرا فز

ي خدمته وتطويره . 
 وتقوم بدورها فز

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 عن  منهج الدراسة:    -1
َ
ي المسخي لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة

 الوصفز
َ
 المنهج

ُ
 تساؤالتها. استخدمت الباحثة

 مجتمع الدراسة:  -2

بن سعود اإلسالمية   اإلمام محمد  بجامعة  والكليات ووكالئها  العمادات  الدراسة من عمداء  ن مجتمُع  تكوَّ
ف من ) 

َّ
ا و) 27بالرياض، وتأل

ً
ر مجتمع الدراسة  68( عميد

َ
، ونظًرا لِصغ

ً
 ووكيلة

ً
ن مجتمع الدراسة من   -( وكيَّل إذ تكوَّ

ا، خالل في  96) 
ً
ِبقت    -ه    1441/  1440ة إجراء الدراسة وهي الفصُل الدراسي األول من العام الجامغي  ( فرد

ُ
ط

 عىل ) 
ُ
 بأسلوب الحرص الشامل، وبعد التوزي    ع حصلت الباحثة

ُ
، 82الدراسة ي

 للتحليل اإلحصائ 
ً
 صالحة

ً
( استبانة

ه ) 
ُ
ل ما نسبت

ِ
مث
ُ
 ( من إجماىلي مجتمع الدراسة. %83,7ت
 جمع البيانات؛ لمناسبتها ألهداف الدراسة، ومنهجها، ومجتمعها، وأسئلتها. االستب: أداة الدراسة -4

ً
 أداة

َ
 انة

ي   بناء أداة الدراسة:   - أ
الع عىل األدبِيات، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفز

ِ
بعد االط

 )االستبانة(، و 
ُ
وء ُمعطيات الدراسة وتساؤالتها وأهدافها، ُبنيت األداة

َ
ي ُصورتها النهائية من ثالثة أجزاء. ض

نت فز  تكوَّ
 جمَعها  القسم األول:   

ُ
 الباحثة

ُّ
َود
َ
ي ت
وِع البيانات والمعلومات الت 

َ
مٍة تعريفية بأهداف الدراسة، ون

ِ
يحتوي عىل مقد

 من أفراد الدراسة. 

  : ي
الثان  الدراسة،  القسم  بأفراد  ة  الخاصَّ لية  األوَّ البيانات  عىل  العلمية  يحتوي  )الدرجة   : ي

فز لة 
ِ
المسىمَّ    -والمتمث

ي 
ة اإلدارية(.  -الوظيفز  عدد سنوات الخير

ن من ) القسم الثالث:    عبارات االستبانة29يتكوَّ
َ
 عىل ثالثة َمحاور أساسية، وعدد

ً
عة
َّ
، موز

ً
    29( عبارة

َ
عبارة، وكيفية

حاور.  ـَ  توزيعها عىل ثالث م

 من أصدق أداة الدراسة:   - ب
َ
د
ُّ
ي التأك

موُل االستبانة لكِل العناض يعتز
ُ
 لقياسه، كما ُيقصد به ش

ْ
ت
َّ
ِعد
ُ
قيس ما أ

َ
نها ت

 لكِل من َيستخدمها،  
ً
ي التحليل من ناحية، ووضوُح عباراتها من ناحيٍة أخرى، بحيث تكون مفهومة

ل فز
ُ
ي تدخ

الت 
 : ق أداة الدراسة من خالل ما يىلي

ْ
 من صد

ُ
دت الباحثة

َّ
 وقد تأك

دق الظاهري ألد - (: الصِّ مير 
َّ
ف عىل مدى الِصدق الظاهري لالستبانة،  اة الدراسة )ِصدق المحك للتعرُّ

لية، ي ُصورتها األوَّ
 لقياسه، ُعرضت فز

ْ
ِد من أنها تقيس ما ُوضعت

ُّ
 والتأك

ز إىل )  (1)الملحق رقم مي 
َّ
 المحك

ُ
ي موضوع الدراسة، ووصل عدد

ز فز ز المختِصي  مي 
َّ
ًما   15عىل عدٍد من المحك

َّ
( محك

 
ُ
جريت  وقد ط

ُ
الع عىل الملحوظات، أ

ِ
ذ اآلراء، واالط

ْ
ز تقويُم جودة االستبانة؛ بعد أخ مي 

َّ
ادة المحك لب من السَّ

ي صورتها النهائية 
 فز
ُ
، ومن ثم خرجت االستبانة ز مي 

َّ
ُ المحك فق عليها أكير

َّ
ي ات

 الالزمة الت 
ُ
 التعديالت



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي  العدد  – عشر ثان

 
 م2022  – شباط   –  15                                                                    (194- 160ص: )  ثامنالبحث ال –  الثان

 

178 
يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

لألداة:   - الداخلي  االتساق  ال  صدق  ساق 
ِ
االت ق 

ْ
صد من  ق 

ُّ
ارتباط للتحق معامُل  ُحسب  لالستبانة  داخىلي 

سون.   بي 

ية للُبعد7-3جدول )
ِّ
ل
ُ
سون لعبارات المحور األول مع الدرجة الك  ( معامالت ارتباط بير

 المحور األول 

ي  
 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
)دور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ف

ي(  القطاع الخير

 الُبعد 
رقم 

 العبارة 
االرتباط   معامل 

 بالُبعد 
 رقم العبارة 

االرتباط  معامل 
 بالُبعد 

درجة المشاركة المجتمعية لإلدارة 
الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن 
ي ي القطاع الخي 

 سعود اإلسالمية فز

1 0,751 ** 5 0,844 ** 

2 0,790 ** 6 0,840 ** 

3 0,762 ** 7 0,823 ** 

4 0,757 ** - - 

المجتمعية  درجة   المشاركة 
بن   محمد  اإلمام  بجامعة  للكليات 
ي ي القطاع الخي 

 سعود اإلسالمية فز

1 0,833 ** 5 0,885 ** 

2 0,880 ** 6 0,752 ** 

3 0,827 ** 7 0,826 ** 

4 0,886 ** - - 

 فأقل  0,01** دالٌّ عند مستوى الداللة 

ضح من الجدول ) 
َّ
ا عند ( أن ِقَيَم معامل ارتباط كِل  7-3يت  إحصائيًّ

ٌ
ة
َّ
، ودال

ٌ
عبارة من العبارات مع ُبعدها موجبة

ز عبارات المحور األول، ومناسبتها لِقياس 0,01مستوى الداللة )  ساق الداخىلي بي 
ِ
ق االت

ْ
ا يشي  إىل صد ، ممَّ

( فأقلَّ
ت لقياسه. 

َّ
عد
ُ
 ما أ
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يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 مع الدرجة8-3جدول )
سون لعبارات المحور الثان   الكلية للمحور  ( معامالت ارتباط بير

ي 
 المحور الثان 

ي تُعوق اإلدارة الجامعية عن تحقيق المشاركة المجتمعية لجامعة اإلمام محمد بن سعود  
قات الب  )المعوِّ

ي(  ي القطاع الخير
 
 اإلسالمية ف

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

1 0,672 ** 4 0,656 ** 

2 0,718 ** 5 0,710 ** 

3 0,616 ** 6 0,709 ** 

 فأقل  0,01** دالٌّ عند مستوى الداللة 

ضح من الجدول ) 
َّ
ا 8-3يت  إحصائيًّ

ٌ
ة
َّ
، ودال

ٌ
( أن ِقَيَم معامل ارتباط كِل عبارٍة من العبارات مع محورها موجبة

 ( الداللة  ساق  0,01عند مستوى 
ِ
ا يشي  إىل صدق االت ، ممَّ

، ومناسبتها  ( فأقلَّ ي
الثائز المحور  ز عبارات  الداخىلي بي 

 لقياسه. 
ْ
ت
َّ
عد
ُ
 لِقياس ما أ

سون لعبارات المحور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور9-3جدول )  ( معامالت ارتباط بير

 المحور الثالث  

بن   محمد  اإلمام  لجامعة   
َ
الة الفعَّ  

َ
المجتمعية  

َ
المشاركة الجامعية  اإلدارِة  لتحقيق   

ٌ
حات سعود )مقي 
 اإلسالمية 

ي( ي القطاع الخير
 
 ف

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

1 0,802 ** 6 0,582 ** 

2 0,823 ** 7 0,613 ** 

3 0,664 ** 8 0,823 ** 

4 0,774 ** 9 0,801 ** 

5 0,746 ** - - 

 فأقل  0,01** دالٌّ عند مستوى الداللة 
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يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ضح من الجدول ) 
َّ
ا 9-3يت  إحصائيًّ

ٌ
ة
َّ
، ودال

ٌ
( أن ِقَيم معامل ارتباط كِل عبارٍة من العبارات مع محورها موجبة

ز عبارات المحور الثالث، ومناسبتها  0,01عند مستوى الداللة )  ساق الداخىلي بي 
ِ
ا يشي  إىل صدق االت ، ممَّ

( فأقلَّ
 لقياسه. لقياس 

ْ
ت
َّ
عد
ُ
 ما أ

 ثبات أداة الدراسة:  - ج

 من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ  
ُ
دت الباحثة

َّ
تأك

Cronbach's Alpha (α) ( ويوضح الجدول ،)ِقَيَم معامالت الثبات ألفا كرونباخ لكِل محوٍر من محاور  10-3 )
 االستبانة. 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 10-3جدول )

 عدد العبارات  الُبعد  محاور االستبانة 
ثبات  

 المحور

الجامعية   اإلدارة  دور 
بن   محمد  اإلمام  بجامعة 
ي تحقيق 

سعود اإلسالمية فز
ي  
فز المجتمعية  المشاركة 

ي    القطاع الخي 

درجة المشاركة المجتمعية لإلدارة الجامعية  
ي  
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز

ي  القطاع الخي 
7 0,9033 

درجة المشاركة المجتمعية للكليات بجامعة  
ي القطاع 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز
ي  الخي 

7 0,9305 

المجتمعية  المشاركة  تحقيق  عن  الجامعية  اإلدارة  تعوق  ي 
الت  المعِوقات 

ي ي القطاع الخي 
 لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز

6 0,6770 

  
َ
 المجتمعية

َ
حات لتحقيق اإلدارة الجامعية المشاركة الة لجامعة مقي  الفعَّ

ي ي القطاع الخي 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز

9 0,9021 

 0,9172 29 الثبات العامُّ 

ضح من الجدول ) 
َّ
بات العاِم عاٍل؛ إذ بلغ ) 10-3يت

َّ
الث (، وهذا يدلُّ عىل أن االستبانة 0,9172( أن معامل 
ي 
 عليها فز

ُ
ع بدرجِة ثباٍت عالية يمكن االعتماد

َّ
تمت

َ
ي للدراسة. ت

 التطبيق الميدائز

 أساليب المعالجة اإلحصائية:  -6

ُ من األساليب اإلحصائية المناسبة  خدم الكثي 
ُ
ي ُجِمعت، است

لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات الت 
ي ُيرمز لها  (Statistical Package for Social Sciences)باستخدام الِحَزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

، والت 
 (. SPSSاختصاًرا بالرمز ) 

الموزون وبعد ذلك ُحسبت   ي  المتوِسط الحسائر المئوية؛  سب 
ِ
كرارات والن

َّ
التالية:)الت المقاييُس اإلحصائية 

ي " Weighted Mean)المرّجح( "  ( "Standard Deviation"االنحراف المعياري  "؛  Mean"؛ المتوِسط الحسائر
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نتائج الدراسة

: إجابة السؤال األول: ما دور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام
ا
ي تحقيق   أوًل

 
محمد بن سعود اإلسالمية ف

ي؟  ي القطاع الخير
 
 المشاركة المجتمعية ف

ي  
 فز
َ
 المجتمعية

َ
لتحديد درجة تحقيق اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المشاركة
 إىل تحديد درجة تحقيق اإلدارة  

ً
ي لهذه األبعاد، ُوصوًل  الحسائر

ُ
ي، ُحسب المتوِسط الجامعية بجامعة  القطاع الخي 

ي، والجدوُل )  ي القطاع الخي 
 فز
َ
 المجتمعية

َ
  1-4اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المشاركة

َ
ة  العامَّ

َ
ح النتائج

ِ
( يوض

 لهذا المحور. 

بن سعود  ( استجابات أفراد الدراسة إىل: أبعاد درجة تحقيق اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد1-4جدول ) 
يمية المشاركاإلسال  ي القطاع الخي 

 فز
َ
 المجتمعية

َ
 ة

 البُعد  م
ط  المتوسِّ
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

تبة   الرُّ

الجامعية   1 لإلدارة  المجتمعية  المشاركة  درجة 
ي 
فز اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة 

ي  القطاع الخي 
2,08 0,555 1 

بجامعة   2 للكليات  المجتمعية  المشاركة  درجة 
بن   محمد  القطاع اإلمام  ي 

فز اإلسالمية  سعود 
ي  الخي 

2,09 0,650 2 

سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  الجامعية  اإلدارة  دور 
القطاع   ي 

فز  
َ
المجتمعية  

َ
المشاركة تحقيق  ي 

فز اإلسالمية 
ي  الخي 

2,09 0,560 - 

حة أعاله أن أفراد الدراسة موافقون بدرجٍة  
َّ
ضح من خالل النتائج الموض

َّ
طةيت عىل درجة تحقيق اإلدارة   متوسِّ

ي، بمتوِسٍط قدُره )  ي القطاع الخي 
 فز
َ
 المجتمعية

َ
  2,09الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المشاركة

اإلسالمية  3من   بن سعود  محمد  اإلمام  بجامعة  الجامعية  اإلدارة  لتحقيق  درجٍة  أبرز  أن  النتائج  من  ضح 
َّ
وات  ،)

ي  
 فز
َ
 المجتمعية

َ
ي  المشاركة

 فز
ْ
لت

َّ
مث
َ
ي، ت عدالقطاع الخي 

ُ
درجة المشاركة المجتمعية لإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام   ب

 ( قدُره  بمتوِسٍط  ي،  الخي  القطاع  ي 
فز اإلسالمية  بن سعود  ا جاء  3من    2,08محمد  ً وأخي   ،) 

ُ
عد
ُ
المشاركة    ب درجة 

ي القطاع ا
ي، بمتوِسٍط قدُره ) المجتمعية للكليات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز (  3من    2,09لخي 

ي تحقيق المشاركة المجتمعية 
وهذا يؤكد ما لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وإدارتها الجامعية من أدوار فز

ي )  ي وكانت هذه النتيجة تتفق مع دراسة هال البكي  ي القطاع الخي 
 م(. 2016فز

ي القطاع الُبعد األول: درجة المشاركة المجتمعية لإلدارة  
 
الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ف

ي:    الخير
ُ
واالنحرافات الحسابية،   

ُ
والمتوِسطات المئوية،  سُب 

ِ
والن كرارات، 

َّ
الت ُحسبت  ذلك،  عىل  ف  وللتعرُّ

ي الجدول ) 
تُب، الستجابات أفراد الدراسة جاءت النتائج كما فز  (: 2-4المعيارية، والرُّ
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ت أفراد الدراسة حول درجة المشاركة المجتمعية لإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد  ( استجابا2-4جدول ) 
قة 
َ
ا حَسب متوِسطات المواف  تنازليًّ

ً
بة
َّ
ي، مرت ي القطاع الخي 

 اإلسالمية فز

 العبارات  م

كرار 
َّ
 درجة الموافقة  الت

ط  المتوسِّ
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

تبة  سبة   الرُّ
ِّ
الن
% 

طة  عالية   منخفضة  متوسِّ

1 

  
ُ
اإلدارة رِحب 

ُ
ت

بإقامة   الجامعية 
مع   مشاركات 
ي  القطاع الخي 

 6 42 34 ك

2,34 0,613 1 
% 

41,5 51,2 7,3 

5 

  
ُ
قيادة عِزز 

ُ
ت

مفهوَم  الجامعة 
المشاركة 

مع   المجتمعية 
ي  القطاع الخي 

 14 34 34 ك

2,24 0,730 2 
% 

41,5 41,5 17,0 

2 

 
ُ
إدارة م  ِ ير

ُ
ت

الجامعة  
م  
ُ
خد

َ
ت اتفاقياٍت 

القطاع  ماِت 
َّ
منظ

ا  ي سنويًّ  الخي 

 16 42 24 ك

2,10 0,696 3 
% 

29,3 51,2 19,5 

6 

 
ُ
إدارة نِسق 

ُ
ت

ز   بي  الجامعة 
يات 

ِّ
ل
ُ
الك

واإلدارات 
المختلفة  

لدعم   بالداخل 
المشاركة 
 المجتمعية 

 18 38 26 ك

2,10 0,730 4 
% 

31,7 46,3 22,0 

7 

  
ُ
الجامعة صِدر 

ُ
ت

  
ً
إعالمية تقاريَر 
مساهماتها  ق 

ِ
توث

القطاع   خدمة  ي 
فز

ي  الخي 

 20 42 20 ك

2,00 0,703 5 
% 

24,4 51,2 24,4 

4 
 
ُ
اإلدارة ِقيم 

ُ
ت

الجامعية  
مع   مشاركاٍت 

 20 44 18 ك
1,98 0,684 6 

% 
22,0 53,6 24,4 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 العبارات  م

كرار 
َّ
 درجة الموافقة  الت

ط  المتوسِّ
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

تبة  سبة   الرُّ
ِّ
الن
% 

طة  عالية   منخفضة  متوسِّ

العمل   مات 
َّ
منظ

ي خدمة  
ي فز الخي 
 المجتمع 

3 

  
ُ
الجامعة نِظم 

ُ
ت

  
ً
تدريبية دوراٍت 
م  
ُ
خد

َ
ت وملتقيات 

ي  الخي 
َ
 القطاع

 28 38 16 ك

1,85 0,722 7 
% 

19,5 46,4 34,1 

 العامُّ 
ُ
ط  0,555 2,08 المتوسِّ

ي الجدول ) 
ضح فز

َّ
( أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوِسطة عىل درجة المشاركة المجتمعية لإلدارة 2-4يت

ي، بمتوِسٍط قدُره )  ي القطاع الخي 
(، وهو  3,00من    2,08الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز

ي )من  
ي الفئة الثانية من فئات المقياس الثالئر

 يقع فز
ٌ
ي تشي  إىل خيار متوِسطة 2,34إىل    1,68متوِسط

(، وهي الفئة الت 
 عىل أداة الدراسة. 

ي  
فز النتائج  من  ضح 

َّ
) ويت متوِسطة عىل سبعة من مالمح  2-4الجدول  بدرجة  موافقون  الدراسة  أفراد  أن   )

ي  
فز ل 

َّ
تمث

َ
ت ي،  الخي  القطاع  ي 

فز اإلسالمية  بن سعود  محمد  اإلمام  بجامعة  الجامعية  لإلدارة  المجتمعية  المشاركة 
ا حَسب موافقة أفراد الدراسة عل 3، 4،  7، 6، 2، 5، 1العبارات )  بت تنازليًّ

ِ
ي ُرت

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 القطاع الخير
 
: درجة المشاركة المجتمعية للكليات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ف ي

 الُبعد الثان 

المعيارية،    
ُ
واالنحرافات الحسابية،   

ُ
المئوية،والمتوِسطات سُب 

ِ
والن  ،

ُ
كرارات

َّ
الت ُحسبت  ذلك  عىل  ف  للتعرُّ

تُب، الستجابات أفراد  ي الجدول ) والرُّ
 كما فز

ُ
 ( 3-4الدراسة  وجاءت النتائج

اإلمام محمد بن 3-4جدول ) للكليات بجامعة  المجتمعية  المشاركة  الدراسة حول درجة  أفراد  ( استجابات 
قة 
َ
طات المواف ا حَسب متوسِّ  تنازليًّ

ا
بة
َّ
ي، مرت ي القطاع الخير

 
 سعود اإلسالمية ف

 العبارات  م

كرار 
َّ
 درجة الموافقة  الت

ط  المتوسِّ
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

تبة  سبة   الرُّ
ِّ
الن
% 

طة  عالية   منخفضة  متوسِّ

2 

  
ُ
ية
ِّ
ل
ُ
الك رِحب 

ُ
ت

باتفاقيات 
مع   اكة  الرسر
ي 
ي فز القطاع الخي 

تقديم   مجال 
ات  المحاضز

العلمية والدورات 
 التدريبية 

 12 36 34 ك

2,27 0,704 1 
% 41,5 43,9 14,6 

3 

دَعم  
َ
  ت

ُ
لية
ُ
الك

مشاركاِت 
ي  
فز منسوبيها 
ي  القطاع الخي 

 20 22 40 ك

2,24 0,825 2 
% 48,8 26,8 24,4 

7 

  
ُ
ية
ِّ
ل
ُ
الك دَعم 

َ
ت

ي  
فز منسوبيها 

بحوٍث   تقديم 
القطاع   خدم 

َ
ت

ي  الخي 

 22 28 32 ك

2,12 0,807 3 
% 39,0 34,2 26,8 

6 

 
ُ
ية
ِّ
ل
ُ
الك ز 

ِ
تحف

عىل  منسوبيها 
المشاركة 

ي  
فز المجتمعية 
ي  القطاع الخي 

 14 48 20 ك

2,07 0,644 4 
% 24,4 58,5 17,1 

1 

  
ُ
الكلية قَبل 

َ
ت

طلب   خطاَب 
لألعضاء  التفري    غ 
مع   للمشاركة 
ي,  القطاع الخي 

 20 40 22 ك

2,02 0,720 5 
% 26,8 48,8 24,4 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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
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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) 
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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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للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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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
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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) 
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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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غير  
 موافق 

غير  
موافق  
ة
َّ
 بِشد

وكيفية  
 التعامل معها

5 

الوحدة   تقوم 
اإلدارية 

المسؤولة 
مشاري    ع  عن 

المشاركة 
المجتمعية 

مع   وبرامجها 
القطاع 
ي   الخي 
ه    بدورهاوغي 

 4 14 30 22 12 ك

3,29 1,071 5 
% 14,6 26,8 36,6 17,1 4,9 

1 

أنظمة  
الجامعة  

ال  ولوائحها 
تيح 

ُ
ت

 
َ
المشاركة

المجتمعية 
مات  

َّ
منظ مع 
العمل  
ي,  الخي 

 10 14 40 10 8 ك

2,90 1,084 6 
% 9,8 12,2 48,7 17,1 12,2 

ط العامُّ   0,577 3,63 المتوسِّ

ضح من الجدول ) 
َّ
 الجامعية عن 4-4يت

َ
ي تعوق اإلدارة

( أن أفراد الدراسة موافقون عىل وجود المعِوقات الت 
ي، بمتوِسٍط قدُره )  ي القطاع الخي 

ي  5,00من    3,63تحقيق المشاركة المجتمعية للجامعة فز
 يقع فز

ٌ
(، وهو متوِسط

ي تشي  إىل خيار  4,20إىل    3,41الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  
عىل أداة   موافق(، وهي الفئة الت 

 الدراسة. 

ي الجدول ) 
ضح من النتائج فز

َّ
ي تعوق 4-4ويت

( أن أفراد الدراسة موافقون عىل وجود أربعة من المعِوقات الت 
ي،   ي القطاع الخي 

اإلدارة الجامعية عن تحقيق المشاركة المجتمعية لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فز
ي العبارات ) 

ل فز
َّ
تمث

َ
ا  4،  3،  2،  6ت بت تنازليًّ

ِ
ي ُرت

ي ( الت 
ضح من النتائج فز

َّ
حَسب موافقة أفراد الدراسة عليها، كما يت
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يدور اإلدارة الجامعية بجامعة اإلمام محمد بن                             العمري            ي القطاع الخير

 
ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

ُ  4-4الجدول )  دين( أن أفراد الدراسة غي 
ِّ
ز من    متأك ي   اثني 

الن فز
َّ
تمث

َ
ت  الجامعية ، 

َ
ي تعوق اإلدارة

من المعِوقات الت 
ز  ز 1،  5)   العبارتي  ي 

َ
ت
َّ
بتا ( الل

ِ
ا حَسب موافقة أفراد الدراسة عليها.  ُرت  تنازليًّ

ا 
ً
الة ثالث  المجتمعية الفعَّ

َ
 اإلدارة الجامعية المشاركة

ُ
ي من شأنها تحقيق

حات الب  : إجابة السؤال الثالث: ما المقي 

ي؟ ي القطاع الخير
 
 لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ف

حات ف عىل هذه المقي   ( 4-5حسب استجابات أفرادالدراسة وجاءت النتائج كما بالجدول)  وللتعرُّ

 5-4) جدول  
َ
المشاركة الجامعية  اإلدارة  تحقيُق  شأنها  من  ي 

الت  حات  المقي  حول  الدراسة  أفراد  استجابات   )
ا تنازليًّ  

ً
بة
َّ
مرت ي،  الخي  القطاع  ي 

فز اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة  الة  الفعَّ  المجتمعية 
قة 
َ
 حَسب متوِسطات المواف

 العبارات  م

كرار 
َّ
 درجة الموافقة  الت

ط  المتوسِّ
ي ا  لحسان 

االنحراف 
 المعياري 

تبة  سبة   الرُّ
ِّ
الن
 % 

موافق  
 تماًما 

 موافق  
غير  

 متأكد 
غير  

 موافق  

غير  
موافق  
 بشدة

3 

االستفادة  
ات   مقرَّ من 
ي  
فز الجامعة 
المشاركات  
المجتمعية،  
واستضافة  
فعاليات 
القطاع 
ي  الخي 

 - 2 8 18 54 ك

4,51 0,774 1 
% 65,8 22,0 9,8 2,4 - 

9 

  
ملتف ً إقامة 

سنويٍّ  
لعرض 
نماذَج 

من   وتجارَب 
المشاركات  
الناجحة 

للجامعات  
القطاع  ي 

فز
ي  الخي 

 - 2 8 22 50 ك

4,46 0,773 2 
% 61,0 26,8 9,8 2,4 - 

 3 0,862 4,44 2 - 8 22 50 ك 2
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 العبارات  م

كرار 
َّ
 درجة الموافقة  الت

ط  المتوسِّ
ي ا  لحسان 

االنحراف 
 المعياري 

تبة  سبة   الرُّ
ِّ
الن
 % 

موافق  
 تماًما 

 موافق  
غير  

 متأكد 
غير  

 موافق  

غير  
موافق  
 بشدة

مع   التعاون 
الجامعات 

ي  
فز الرائدة 

برامج   فتح 
دراسية  
ة  خاصَّ
بالقطاع 
ي   الخي 
وتأهيل  
 منسوبيه 

% 61,0 26,8 9,8 - 2,4 

8 

إطالق 
ز   بي  جائزة 

يات 
ِّ
ل
ُ
الك

ألفضلها 
مع    

ً
مشاركة
القطاع 
ي  الخي 

 2 4 8 10 58 ك

4,44 1,20 4 
% 70,7 12,2 9,8 4,9 2,4 

6 

إتاحة 
خدمات 
مكتبة  

الجامعة  
ومرافقها 

ي  
فز ز  للعاملي 

القطاع 
أو  ي  الخي 
ز فيه   الباحثي 

 - - 14 20 48 ك

4,41 0,769 5 
% 58,5 24,4 17,1 - - 

 6 0,857 4,39 - 4 8 22 48 ك 7
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 سعود اإلسالمية ف
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 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    

 

 مع القطاع   -
ً
ز الكليات ألفضلها مشاركة ل قيادات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بإطالق جائزٍة بي 

ُّ
تكف

امن مع مع ز ي، بالي  مات القطاع. الخي 
َّ
 لمنظ

 رٍض وملتف ً

تفعيل قيادات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمركز الدراسات والبحوث واالستشارات المتخِصص   -
أو  البحثية  المراكز  الجامعة مع  ي، ودعم تعاون  القطاع الخي  مات 

َّ
ي؛ لتقديم خدماته لمنظ العمل الخي  ي 

فز
ي العمل الخي  

 ي. االستشارية المتخِصصة فز

ز  - تشجيع قيادات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عىل تصميم برامج دراسية ودبلومات إلعداد العاملي 
ي وتأهيلهم.   بالقطاع الخي 

حات للدراسات المستقبلية:  -3  مقي 

ي  • ي العمل الخي 
عوي. إجراء دراسٍة حول واقع تحقيق الجامعات السعودية للمشاركة المجتمعية فز

َّ
 الد

ز جامعة اإلمام محمد بن سعود  • ي بي  ي القطاع الخي 
إجراء دراسٍة مقارنٍة لواقع المشاركة المجتمعية للجامعة فز

ول والمعادن، وجامعة الملك سعود.   اإلسالمية، وجامعة الملك فهد للبي 

الة للجامعات السعو  • ًحا للمشاركة المجتمعية الفعَّ ًرا مقي  م تصوُّ
ِ
قد
ُ
ي. إجراء دراسة ت ي القطاع الخي 

 دية فز

المشاركة  • تحقيق  عن  الجامعية   
َ
اإلدارة تعوق  ي 

الت  الصعوبات  تذليل  ُسُبل  حول  مستقبلية  دراسات  إجراء 
ي.  ي القطاع الخي 

 المجتمعية فز

 
ا
 المراجع العربية:   -أوًل

، طارق أبو العطا. )  ي
ي ضوء مدخل اإلدارة  م(.  2013األلفز

 
اتيجية تطوير اإلدارة الجامعية ف . القاهرة: طيبة اإلسي 

 للنرسر والتوزي    ع. 
ي الرشيد. ) 

ي من وجهة نظر 2017بارشيد ، عبد هللا محمد بتز ي خدمة القطاع الخي 
م(. دور الجامعات السعودية فز

بوية الدولية المتخصصة،  منسوبيها.   (. 12) 6المجلة الي 
 ( أحمد.  محمود  إدارات  م(.  2013بعلوشة،  بير   اكة  الشر غير  واقع  والمنظمات  األساسية  المرحلة  مدارس 

ي محافظات غزة وسبل تطويره 
 
بية، جامعة األزهر. غزة. الحكومية ف  . رسالة غي  منشورة، كلية الي 

ي، هال عبد هللا. )  واقع المشاركة المجتمعية لدى جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة م(.  2016البكي 
ي ضوء معیار عالقات المؤ 

 
سات المجتمع الخرج، ف بوي، سَّ ي تخصص اإلدارة والتخطيط الي 

، رسالة ماجستي  فز
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. 

محمد)  أري    ج  معيار  م(.  2014التويجري،  ضوء  ي 
 
ف العزيز  عبد  بن  سلمان  جامعة  ي 

 
ف الجامعية  اإلدارة  تطوير 

ح( مقي  )تصور  واإلدارة  الالسلطات  ، كلية  دكتوراه  رسالة  سعود .  بن  محمد  اإلمام  جامعة  االجتماعية،  علوم 
 اإلسالمية، الرياض. 

 ( ، مليجان معيض.  ي
الجامعات، نشأتها، مفهومها، وظائفها " دراسة وصفية تحليلية "  2000الثبيت  المجلة م(. 

بوية ، ) الي   . 260-209ص ص (،54، الكويت، جامعة الكويت، مجلس النرسر العلىمي
 . اكة المجتمعية  م(. 2017) جاد، صالح سامي . التعليم بير  المشاركة والشر ي  . الدمام: مكتبة المتنتر

جع من: 1440جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )   ه(، مسي 
https://imamu.edu.sa/about/Pages/aboutimamu.aspx 

أمل   ) حباكة،  ات األجنبية م(.  2010سعيد.  الخي  لبعض  الكبار دراسة مقارنة  تعليم  ي 
 
المجتمعية ف المشاركة 

ي مص 
 
ز شمس، حلوان: مركز تعليم الكبار، ص صواإلفادة منها ف  . 247-210. جامعة عي 

https://imamu.edu.sa/about/Pages/aboutimamu.aspx
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

 
 سعود اإلسالمية ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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    

 

 ( عبود.  الجبار  عبد   ، ي
القرار.  2012الحلفز وصناعة  اإلختيار  معايي   ز  بي  الجامعية  اإلدارة  العلمي المؤتمر  م(. 

اتيجيات التعليم العاىلي والبحث العلمي  ، البرصة: جامعة البرصة، كلية اإلدارة 13-1، ص صالسادس، أهمية اسي 
 واالقتصاد. 

 ( أحمد.  ري  هام   ، ي ورقة 2013خفاحر مستفادة،  ودروس  مجتمعية  اكة  ي: رسر الخي  والعمل  الغربية  الجامعات  م(. 
ي 
 ، تونس. اعي والمشاركة المدنيةالمؤتمر السنوي الثالث للعطاء االجتمعلمية فز

 ( . ي ضوء  2014الخليفة، عبد العزيز بن عىلي
اكة المجتمعية للجامعات السعودية فز حة لتفعيل الرسر م(. صيغة مقي 

  ، ماجستي  رسالة  أنموذًجا،  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  المنتجة،  الجامعة  دار فلسفة  مجلة 
 الرياض.  123-97(، ص ص46)  المنظومة. 

) ا  . الخميسي سالمة   ، النجاحات م(.  2011لخميسي بير   والبيئة  المجتمع  خدمة  ي 
 
ف بية  الي  كليات  دور 

بية واإلخفاقات، وخيارات المستقبل  جامعة الملك سعود.  -، دراسة حالة لكلية الي 
 ( . ، عىلي ي ضوء  م(.  2014الدحيىمي

 
اكة المجتمعية ف ي تفعيل الشر

 
معايير الجودة دور المدارس بمنطقة الباحة ف

بية، جامعة الباحة، الباحة. الشاملة  ، كلية الي   . رسالة ماجستي 
 ( بن محمد.  األمن م(.  2012الدورسي، فهد  ي تحقيق وتعزيز 

 
الجامعية ف اإلدارة  لتطوير وظيفة  ح  تصور مقي 

 مية. رسالة دكتوراه. الرياض: مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال الفكري بالجامعات السعودية. 
ي جامعة  م(.  2015الرشيدي، هيفاء غالب. ) 

 
واقع المشاركة ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية ف

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،   رسالة ماجستي 
 (  . ز أمي  محمد   ، ي

الم(.  2011ساعائ  العربية  المملكة  ي 
 
ف الحكومية  غير  تاريخية  المنظمات  )دراسة  سعودية 

.  تحليلية(.  ي  جدة: دار الفكر العرئر
ي" خالل2012، خالد بن عبد هللا. ) الرسيخي   ي العمل الخي 

ورشة  م(. ورقة عمل بعنوان: "آفاق البحث العلىمي فز
وتنفيذ   المعرفية  "القيادات  بعنوان:  المكرمة  بمكة  القرى  أم  اإلنسانية، جامعة  للخدمات  الي   بكرسي  عمل 

ي ي العمل الخير
 
امج االجتماعية ف ي "الي 

جع من: 2012سبتمير  12، والمنعقد فز  م، مسي 
https://www.medadcenter.com/news/38845 

اكة مجتمعية فاعلةالمتطلبم(.  2005السلطان، فهدبن سلطان. )  ، دراسة بتكليف ات الهيكلية والتنظيمية لشر
 . ي بية العرئر

 من مكتب الي 
، محمد عبد هللا. )   ، الرياض. 1. طالقطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية م(. 2010السلومي
اكة المجتمعية بير  الجامعات ومؤسسات المجتمعم(.  2015الشايع، عزام بن يوسف. )  رسالة دكتوراه، .  الشر

 كلية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة. 
، عبد اللطيف محمد. )  بية مسؤولية مجتمعية م(.  2005الشماسي اكة بير  مؤسسات التعليم والمجتمع: الي  الشر

كة  . اإلمارات العربية المتحدة: وزارة اإلعالم. مشي 
ي ضوء المشاركة المجتمعيةالتخطيط لإلدارة المؤ م(.  2010الطاهر، رشيدة. ) 

 
سات التعليمية ذاتًيا ف . القاهرة: سَّ

 دار الجامعة الجديدة. 
.  الجامعة وخدمة المجتمع.  م(. 2012عامر، طارق عبد الرؤوف. )   القاهرة: طيبة للنرسر

ي م(.  2013عبد التواب، ناض عويس وتوفيق، أحمد حمدي. ) 
 
ح لدعم مشاركة الشباب مجتمعًيا ف برنامج مقي 

ي درسة مقارنة ببير  الطالب والطالبات جامعة أم القرى العمل  . جامعة حلوان: المكتبة الرقمية. الخير
 ( الرزاق ومعاد، سلطانة محمد.  نادر عبد   ، ي مجاالت  م(.  2013عىلي يىلي

 
التدريس ف واقع مشاركة أعضاء هيئة 

عي 
 . مكة المكرمة: جامعة أم القرى. العمل التطوُّ
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ي تحقيق المشاركة المجتمعية ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي 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)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

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
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 السعودية الناشئة  2018العودة ، إبراهيم سليمان. ) 
ح لتفعيل المشاركة المجتمعية فز م(. تصور مقي 

بية)جامعة حائل أنموذج(.   ز شمس. مجلة كلية الي   ، جامعة عي 
ي الجامعات السعودية،  م(.  2013الفنتوخ، عبد القادر. ) 
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ي مشاركة ف
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