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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 منطقة القصيم]
ى
 تحقيق التنمية ف

ى
 [دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل ف

 
 : ى  إعداد الباحثي 

ة األهلية -اقتصاد قياىس وإحصاء اجتماىع -د. خالدة عثمان عبدالغفار )دكتوراة]  ى  [ المملكة العربية السعودية –كليات عني 
 االقتصاد والمالية العامة د. وفاء عبدهللا حبيشر ) دكتوراة ] 

ى
ة االهلية   –الحقوق ف ى  [ المملكة العربية السعودية –كليات عني 

ة عبدهللا السليم ) ماجستي   القيادة واإلدارة  ]  ة االهلية   -أ. مني  ى  [ المملكة العربية السعودية – كليات عني 

 
 : الملخص

ي تحقيق التنمية فز منطقة القصيم من 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز

فز  ز  العاملي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  ويتكون  العلىم،  والبحث  الثقافية  االجتماعية،  االقتصادية،  الناحية 
ز مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز منطقة القصيم والذى تم أخذ   عينة عشوائية عنقودية طبقية ذات المرحلتي 

 ( جاع  230منه بحجم  جاع بلغت    216( فرد ، تم إسي  العينة، تم حساب صدق  94إستبيان بنسبة إسي  % من 
ي تحليل   0.947وثبات اإلستبيان ،ووجد أن معامل ثبات ألفا كرونباخ يساوى  

ي التحليىلي فز
، وتم إتباع المنهج الوصفز

ي توصلت اليها الدراسة: بيانات اإلستبانة وال
ي أعتمدت كأداه لجمع البيانات. ومن أهم النتائج الت 

 ت 
 ( للمقياس  الوسطية   القيمة  احصائية عن  داللة  ذات  فروق  داللة  3وجود  عند مستوى  لجميع محاور    0.05( 

ز المتوسط لكل العبارات بكل مح ز اجابات افراد العينة وبي  ور من محاور  االستبانة مما يدل عىل وجود اختالف بي 
)االقتصادية،  التنمية  لمحاور  بالنسبة  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  اظهرت  االستبيان. كذلك 

ة، المؤهل التعليىم والمنصب.   االجتماعية، الثقافية والبحث العلىم(  تعزى لمتغي  الجنس، سنوات الخير
حت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها :    كما اقي 

تع1 والمؤسسات .  الجامعات  ز  بي  اكات  الرسر قيام  التنمية من خالل  فز  األهىل  العاىل  التعليم  زيز دور مؤسسات 
 المختلفة فز المجتمع المحيط. 

ز بها من خالل الدورات التدريبية وورش العمل  2  .تعزيز أهمية الدور التنموى للمؤسسة التعليمية لدى العاملي 
 التدريبية الت  تدعم التنمية االقتصادية  واالجتماعية والثقافية للمجتمع المحيط. . زيادة الدورات 3
 توفي  البيئة المناسبة لألستثمار وأن مشاركة المؤسسات فز  4

. رفع الوغ بأهمية التنمية الشاملة للمجتمعات فز

 للمنطقة
ً
 مستقبليا

ً
 .ذلك تعد استثمارا

التنمية االجتماعية    –التنمية االقتصادية    – منطقة القصيم –التنمية    –هىل  التعليم العاىل األ  : الكلمات المفتاحية
 التنمية الثقافية .  -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

]The role of private high education institutions in achieving development 

in Qassim region [ 
 

Abstract : 

This study aimed to identify the role of the private high education institutions in achieving development 

in the Qassim region from an economic , social , cultural and scientific research point of view, The study 

community consists all the employees of the private education institution in Qassim region of which  

random , two-stage stratifies cluster sample was taken with a number of 250 individual, 216 

questionnaires recovered with 94% received rate from the sample, the sincerity and stability of the 

questionnaire was calculated as it Cronbach’s alpha coefficient was found as equal 0.947 which is high 

and has followed the analytical descriptive approach in the analysis of questionnaire data which was 

adopted as a data collection tool. The most important results of the study:  

Statistically significant differences from the average value of the scale (3) at the level of function of 0.05 

for all the axes of the questionnaire, which indicates a difference between the answers of the sample 

members and the average of all phrases in each axis of the questionnaire. 

There are statistically significant differences for development axes (economic, social, cultural and 

scientific research) due to gender, years of experience, educational qualification and position. 

The study proposed a set of recommendations such as: 

1. Strengthening the role of private high education institution in development through the partnerships 

between universities and various institutions in the surrounding society. 

2. Enhancing the importance of the development role of the educational institution among its employees 

through training courses and workshops. 

3. Increase the number of the training courses contribute to the economic, social and culture development 

to the surrounding community. 

4. Raising the awareness of the importance of comprehensive development of societies in providing the 

appropriate environment for investment and that the participation of institutions in this is future 

investment for the region. 

 

Keywords:  Private high education – Development - Quseem area  - Economic development – Social 

development – Cultural development. 

 
 مقدمة:  

المعرفة   بإنتاج  تقوم  الت   الفكرية  الطاقات  لقدرته عىل خلق  المعرفة  اقتصاد  بناء  فز  العاىل  التعليم  دور  تعاظم 
إ وأدى  منها،  ات واإلستفادة  المتغي   ظل 

فز تخصصات جديدة   عن  والبحث  العاىل  التعليم  الطلب عىل  رتفاع  
العالمية والعولمة إىل إتجاه االنظار إىل التعليم الجامغ الخاص ) األهىل ( لما أحدثه من تطوير فز أساليب التعليم  

الجامعات   وتنشأ  العمل،   فز سوق 
ً
تنافسا تحدث  وإستحداث تخصصات جديدة  التعليم  التقليدية  ومؤسسات 

كات بطلب إلنشاء  العاىل األهىل أو الخاص عن طريق تقدم مجموعة من األفراد أو المؤسسات أو الجمعيات أو الرسر
ز   جامعة أو مؤسسة للتعليم العاىل وتكتسب هذه المؤسسة الشخصية المعنوية المستقلة وتخضع لنظام وقواني 

اتيجية    ومعايي  خاصة تضعها وزارة التعليم مثل الكثافة السكانية للمنطقة ، إحتياجات سوق العمل، الخطط اإلسي 
ها ) وزارة التعليم العاىل،   ز التعليم العاىل   2006الموضوعة وغي  ة بي  (، ومن حيث اإلطار  ال يوجد اختالفات كثي 

ي 
الت  ز  القواني  نفس  الخاصة هي  الجامعات  تنظم  ي 

الت  ز  القواني  فإن  وعادة  الخاص،  أو  األهىلي  و  تنظم الحكومي   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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 بعض التفاصيل، إال أنها جميعها تسغ إىل  
ي جوهرها وتختلف فقط فز

الجامعات األهلية والجامعات الحكومية فز
 تقديم خدمات تعليمة تخضع لمعايي  الجودة وتخري    ج كوادر يحتاجها سوق العمل . 
 
ً
 فز الحفاظ عىل الهوية للمجتمعات كما يلعب دورا

ً
 هاما

ً
 فز التنمية  لذلك كانت   يقوم التعليم العاىل بدورا

ً
اساسيا

الحاجة إىل تعزيز وتطوير هذا الدور فز المجتمعات العربية حيث تطور دور الجامعات من القيام بالتعليم و البحث 
 فز التنمية 

ً
 فاعال

ً
يكا   فز  خدمة المجتمع، وتعد مؤسسات التعليم العاىل األهىل رسر

ً
 هاما

ً
العلىم فقط إىل القيام بدورا

مع من خالل األعمال أو المبادرات ذات الصبغة  المجتمعية المستدامة الت  تقوم بها الجامعة األهلية فز المجت
ز والطالب وأعضاء هيئة التدريس أو عىل مستوى المجتمع خارج  عىل مستوى بيئة الجامعة الداخلية من الموظفي 

أثر   لهم خدمات ذات  تقدم  التعليم بحيث  تنموى سواء بشكل منفرد  من قبل الجامعة و خارج مسؤوليتها فز 
الجامعة أو بمشاركة المؤسسات االقتصادية لدعم مبادراتها أو تقديم األنشطة الت  من شأنها تحقيق ذلك، كما 
المختلفه   التخصصات  وتعمل عىل عالجها من خالل  المجتمع  تواجه  الت   المشكالت  بدراسة  الجامعات  تقوم 

ثم الجامع المعرفة  لديها، وتعد الجامعات ومن  للقيام بعملية نقل  المجتمع  الركائز األساسية فز  ات األهلية من 
 فز المجتمع من خالل دورها الريادى فز تحقيق التنمية الشاملة ووضع أهداف 

ً
 فاعال

ً
يكا والبحث العلىم كما تعد رسر

والت التعليم  األساىس وهو  الهدف  بجانب  أولويات عملها  المحيط من ضمن  المجتمع  فز  وتقديم  التنمية  دريب 
(. و تعد 2000البحوث الت  تدعم التنمية أو الت  تضع الحلول للكثي  من المشكالت ومواجهة االزمات )مجدى،  

الجامعة مسؤولة عن التنمية والنهوض بالمجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تعميق 
ية فز المجتمع ف  عن القيام باألنشطة البحثية الت  قد تؤدى إىل ظهور صناعات المهارات والمعارف للقوى البرسر

ً
ضال

كات القائمة عىل اإلبتكار وحل المشكالت، كما تعمل الجامعات  جديدة  أو تطوير صناعات قائمة و مساعدة الرسر
ى بل بالدراسات واالبحاث وبالتاىل يمكن القول بوجود عالق  كات ليس فقط برأس المال البرسر ز عىل إمداد الرسر ة بي 

 النشاط االقتصادى والبحث العلىم للجامعات 
Jaison R, Richard, 2014) .)   لذلك كانت الحاجة إىل دراسة دور الجامعات االهلية فز التنمية فز المجتمع.   

ية والمادية والعلمية عىل تحقيق التنمية فز المجتمع من خالل رسالتها   وتعمل الجامعة من خالل طاقاتها البرسر
التعليمية فز تخري    ج كوادر يحتاجها سوق العمل أو من خالل البحث العلىم الذى تلعب الجامعات الدور األكير 

امج الت  تقدمها الجامعات لتحقيق التنمية المستدامة فز المجتمع .   المجتمع أو من خالل الير
 فيه فز

 منطقة القصيم فز تحقيق التنمية . ومن هنا نتناول دراسة مدى مساهمة مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز 
 

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة 
 : اإلطار النظرى 

ً
 اوال

قيامها  قياس مدى  من خالل  التنمية  فز  القصيم  منطقة  فز  األهىل  العاىل  التعليم  مؤسسات  دور  الدراسة  تتناول 
التنم الضوء عىل   

ً
التنمية، ملقيا المجتمع لتحقيق  تجاه  والثقافية وتوجيه  بمسؤوليتها  االقتصادية واالجتماعية  ية 

ز المؤسسات  ز مؤسسات التعليم العاىل األهىل وبي  اكة بي  البحث العلىم لخدمة التنمية فز المنطقة من خالل الرسر
 المختلفة، ويتناول اإلطار النظرى للدراسة عىل : 

والحكومات    التنمية:  ز  المواطني  جهود  توحيد  بها  يمكن  ي 
الت  العمليات  االقتصادية هي  األحوال  ز  لتحسي 

تقدمها   ي 
فز والمساهمة  األمم  حياة  ي 

فز اإلندماج  عىل  لمساعدتها  المحلية  المجتمعات  ي 
فز والثقافية  واالجتماعية 

 (. Corell ,2011بأفضل ما يمكن ) 
اكة المجتمعية الجامعات لألفراد ( بأنها الخدمات التعليمية والتدريبية الت  تقدمها  2005: عرفها )السلطان،  الشر

 . ز  وقطاعات مختلفة من المجتمع المحىل لغي  طالبها من غي  تنظيم معي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

)حسن،   عرفها  ز 2017كما  وبي  والخدمية  االقتصادية  المؤسسات  ز  بي  يتم  وهادف  تعاوئز  نشاط  بأنها كل   )
 إلطار تعاقدى يحفظ مصلحة الجميع. 

ً
وع علىم محدد وفقا  الجامعات بهدف القيام بمرسر

للجامعات اإلجتماعية  بها  المسؤولية  تقوم  الت   االجتماغ  المضمون  ذات  واألنشطة  امج  الير مجموعة  ه   :

الجامعات طواعية أو بحكم القانون للوفاء بإحتياجات أفراد المجتمع داخل الجامعة أو خارجها لتحقيق نوع من 
 ( .  2013التقدم االجتماغ ) حوالة،  

  ، ) حنفز بأ  2017كما عرفها  المجتمع بجميع قطاعاته ومجاالته  (  الجامعة نحو  بها  م  ز تلي  الت   الوظائف  نها ه 
سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بشكل يعمل عىل تنمية الوغ والمهارات االجتماعية لألفراد بما 

 يؤدى إىل رفع كفاءته فز جميع المجاالت . 
االقتصادية:  عجمية،    التنمية   ( مرحلة  1999عرفها  فز  القوم  االقتصاد  يدخل  بمقتضاها  الت   العملية  ه   )

 اإلنطالق نحو النمو الذائ  . 
( بأنها عملية يتم بها زيادة الدخل الحقيف  زيادة تراكمية رسيعة ومستمرة بحيث تكون   2006كما عرفها ) توادور، 

واال  اإلنتاجية  الخدمات  توفي   مع  السكان  نمو  معدل  من  أكير  الزيادة  التلوث هذه  من  الموارد  جتماعية وحماية 
 والنضوب . 

بية   1998عرفها ) الظاهرى،    التنمية االجتماعية:  ( بأنها عملية النهوض بالوضعية المعيشية للسكان كقضايا الي 
 والتعليم واألمية والصحة والعناية بالمرأة والسكن والتشغبل والتكوين والتأهيل . 

الثقافية األ   : التنمية  تقرير  والصحة  يشي   الحياة  التنمية وه  أهداف  أهم  إىل  للتنمية   المتحدة  إكتساب   –مم 
 (. UNCTAD ,2000العيشة الكريمة )  –المعرفة 

: الدراسات السابقة: 
ً
 ثانيا

 ( أهمية Purpura  ,2016دراسة  بيان  إىل  الدراسة  هدفت  و  االقتصادية  التنمية  فز  الجامعات  دور  بعنوان   )
االقتص التنمية  فز  المجاالت المساهمة  من  والعديد  الزراغ  واإلنتاج  والصناعية  الطبية  األبحاث  ادية من خالل 

ز وأصحاب األعمال من خالل حاضنات  ز الباحثي  األخرى بإعتبار الجامعات ه مصدر المعرفة كما أنها تربط بي 
ب لرؤوس األموال التكنولوجيا وبرامج ريادة األعمال وبرامج خدمة المجتمع، كما يمثل وجود الجامعات عامل جذ 

الت  تفضل السوق المتطور والذى يتبتز األفكار الجديدة القائمة عىل البحث والتطوير، كما توصلت الدراسة إىل  
ة عىل القطاعات المختلفة فز مهارات العمال وزيادة  ة والغي  مبارسر العديد من النتائج من أهمها آثار األبحاث المبارسر

 5.0:  2.0%( لزيادة االنتاج بنسبة ) 1لعمالة الحاصلة عىل مؤهل جامغ بنسبة ) اإلنتاج حيث يؤدى زيادة نسبة ا
 % (، كما يعمل وجود قوى عاملة ماهرة عىل جذب االستثمار . 

(  بعنوان دور الكليات الجامعية فز التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية فز محافظة 2014دراسة )القوس،  
ي التنمية بشكل عام والتنمية االجتماعية  جامعة شقراء، هدفت ا  –عفيف  

لدراسة إىل معرفة دور الكليات الجامعية فز
التنمية،  ي 

فز الجامعية  الكليات  دور  ز  بي  اإلحصائية  العالقة  عىل  والتعرف  خاص،  بشكل  واالقتصادية  والثقافية 
فظة عفيف والبالغ استخدم الباحث المنهج الوصفز المسخ وتكون مجتمع الدراسة من جميع فئات السكان بمحا

( شخص ، وتوصلت الدراسة  750( نسمة وكانت العينة النهائية  المشاركة فز الدراسة ) 78000عددهم مايقارب ) 
ي المستوى المتوسط وأقل من 

ي التنمية بمحافظة عفيف فز
إىل عدة نتائج من أهمها أن دور الكليات الجامعية فز
ي الجانب االقتصادي وأن هناك عالقة ب

ز دور الكليات الجامعية ومتغي  الجنس لصالح الذكور ومتغي  المتوسط فز ي 
، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها توفي  مراكز للتدريب ذات طابع   ز وجي  ز

الحالة االجتماعية لصالح المي 
ي 
فز النظر  وإعادة  المجتمع،  خدمة  نحو  التدريس  هيئة  أعضاء  أبحاث  توجيه  بالجامعات،  تخصصي  ي 

مهتز
 جامعية بما يتناسب مع سوق العمل. التخصصات ال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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 فيها أن الدول الصناعية  (  (Shahid, 2007تناولت دراسة   النمو االقتصادى، بي 
 بعنوان دور الجامعات فز

تنظر إىل الجامعات عىل أنها أدوات لترسي    ع التنمية وتحقيق التقدم التكنولوجر لىك تتمكن من البقاء فز صدارة 
ز من البلدان المخت لفة ، ويعتمد مدى فعالية تأثي  الجامعات عىل ماتمتلكه من قدرة تكنولوجية وعىل  المنافسي 

ى مثال جامعة كاليفورنيا وسان دياجو  السياسات الت  تتبناها الدول حيال ذلك، كما تسغ الكثي  من الجامعات الكير
ز وتايوان  والعمل عىل تنفيذ يا وسنغافورة والصي  ز ها ، وتوصلت الدراسة من خالل لإلستفادة من تجربة كل من مالي 

تسليط الضوء عىل السياسات المتبعه فز بعض الدول إىل أن الجامعات تعد أداة لتحقيق التنمية والتقدم من خالل 
تخصيص المبالغ الضخمة لتعزيز قدرتها عىل اإلبتكار، كما توصلت الدراسة إىل وجود صعوبات فز التطبيق بشكل  

والمستف كات  الرسر قبل  من  من كامل  الكثي    
فز والتطوير   البحث  مستوى  لرفع  إجراءات  إتخاذ  من  بالرغم  يدين 

المجاالت فز الجامعات، ومن أهم هذه الصعوبات إكتفاء فز هذه الجهات المشجعة لألبحاث الجامعية من كم  
ة والجامعات يجعلها بمنأى عن اإلستفاد  كات الصغي  ز الرسر ة من  األبحاث المقدمة، وعدم وجود جسور تواصل بي 

 األبحاث الجامعية. 
)األحمد،   دراسة  العربية  1437هدفت  بالمملكة  اإلنتاجية  والمؤسسات  الجامعة  ز  بي  اكة  الرسر تفعيل  بعنوان   )

ز الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية كما  اكة بي  اء إىل الكشف عن األسس النظرية للرسر السعودية من وجهة نظر الخير
اكة و تحديد الخيارات األكير مالئمة للقضايا الت  تىل تفعيل  عملت عىل تحديد معوقات ومتطلبات تفعيل   تلك الرسر

اء، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز الوثائف   ز الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية من وجهة نظر الخير اكة بي  الرسر
من نتائج  عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  للدراسة  اإلستبانة كأداة  إستخدمت  المسخ كما  الوصفز  أهمها:    والمنهج 

اكة كعامل أساىس لتحقيق التنمية الشاملة فز مختلف المجاالت حيث  إعتماد العديد من دول العالم عىل الرسر
اكة وفز ضوء  اكة فز تضافر جهود المؤسسات مما يعمل عىل تعظيم الفائدة للمؤسسات أطراف  الرسر تسهم الرسر

أهمها:  من  التوصيات  من  مجموعة  إىل  التوصل  تم  الدراسة  الجامعة     نتائج  ز  بي  واإلتصال  التواصل  ضعف 
ز الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية   كة بي 

والمؤسسات اإلنتاجية ويمكن التغلب عىل ذلك من خالل تكوين لجان مشي 
 . ز  لتقريب وجهات النظر وتحديد القضايا محل إهتمام الطرفي 

)يوسف،   وال  2002قام  الجامعات  ز  اكات بي  التحالفات والرسر بدراسة بعنوان  اإلنتاجية، هدفت إىل (  مؤسسات 
التعرف عىل العوامل المؤثرة عىل توطيد عالقة التعليم الجامغ بالمؤسسات اإلجتماعية ومدى تأثي  تلك العالقة 
ز وسبل دعم إستمرارها، كما سلط الضوء عىل مدى فعالية عالقة الجامعة ببعض المؤسسات اإلنتاجية   عىل الطرفي 

الجامعة والمؤسسات ومعوقات تلك العالقة ، وتوصل ز  اكة بي  الت  تحد من الرسر الدراسة إىل األسباب  نتائج  ت 
اء لحل المشكالت الت  تواجهها، عدم توافر   االنتاجية والخدمية وكان من أهمها إكتفاء المؤسسات بما لديها من خير

م الغالبية  إنشغال  المؤسسات،  لدى  الموجودة  بالمشكالت  الجامعات  لدى  الكافية  هيئة المعلومات  أعضاء  ن 
بعض  الدراسة  وضعت  أجنبية، كما  ة  خير ببيوت  المؤسسات  من  الكثي   إستعانة  التدريسية،  بالعملية  التدريس 
حات من أهمها تكوين مراكز إستشارية داخل الجامعة مخصصة لتقديم الخدمات اإلستشارية للمؤسسات،  المقي 

ز الجامعة وا اك بعض أساتذة الجامعات إيجاد سبل لتطوير عملية تبادل المعلومات بي  لمؤسسات االنتاجية و إرسر
 فز مجالس إدارة تلك المؤسسات . 

  ، ز )السالطي  الجامعة ومؤسسات 2005قام  ز  بي  المؤسسية  اكة  الرسر تطوير  آليات  بعنوان  إستكشافية  بدراسة   )
  ، بمنطقة عسي  الخاص  القطاع  وقيادات  خالد  الملك  بجامعة  األكاديمية  القيادات  آراء  لمعرفة  الخاص  القطاع 

ز الجامعة والقطاع الخاص و تفعيل تلك ا اكة بي  اكة وتوصلت الدراسة إىل العديد  لتحديد أسباب ضعف الرسر لرسر
اكة، عدم وجود سياسات   من النتائج وكان من أهمها، عدم وضوح األهداف، عدم وجود خطط واضحة لتفعيل الرسر
ز تلزم القطاع  مكتوبة، عزوف الكثي  من المؤسسات عن إسناد مهامها البحثية إىل الجامعات و عدم وجود قواني 

باإل  بالجامعة  باإلستعانة  إىل الخاص  تقدمها  أن  للجامعة  يمكن  الت   بالخدمات  وغ كافز  وجود  عدم  إىل  ضافة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

من  من كل  ز  مختصي  فيها  ك 
يشي  اكة  الرسر لتفعيل  رؤية  بصياغة  الدراسة  أوصت  المجتمع، كما  فز  المؤسسات 

اكة فز التعليم التعاوئز والتدريب والت طوير وإيجاد الجامعة والمؤسسات المختلفة وتركز تلك الرؤية عىل تفعيل الرسر
ز الجامعة والمؤسسات.  اكة بي  كة تهدف إىل تفعيل الرسر  نظم معلومات شاملة بينهما والعمل عىل إنشاء هيئة مشي 

 مشكلة الدراسة: 
العمليات المرتبطة بالتحقق من مدى قيام مؤسسات التعليم العاىل األهىل  تتعلق مشكلة الدراسة بتقييم نتائج كافة  

 السؤال التاىلي :   فز منطقة القصيم فز تحقيق 
 األهداف المرجوه منها وبالتاىلي تتمثل المشكلة فز

 ما مدى قيام مؤسسات التعليم العاىل األهىلي  فز منطقة القصيم بدورها فز تحقيق التنمية ؟
ي دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز تحقيق التنمية فز فروض الدراسة : 

توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
ة ، المؤهل، والمنصب( وينبثق عنها عدد  ات الديموغرافية )الجنس، الخير منطقة القصيم تعزى إلختالف المتغي 

 من الفرضيات الفرعية التالية: 
ي دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز تحقيق التنمية فز منطقة القصيم  1

.توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 تعزى لمتغي  الجنس. 
ي دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز تحقيق التنمية فز منطقة القصيم  . .توجد ف 2

روق ذات داللة إحصائية فز
ة.   تعزى لمتغي  الخير

ي دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز تحقيق التنمية فز منطقة القصيم  3
. .توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 تعزى لمتغي  المؤهل. 
ي دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل فز تحقيق التنمية فز منطقة القصيم  . .توجد فروق ذات داللة 4

إحصائية فز
 تعزى لمتغي  المنصب. 

 : أهداف الدراسة
 الهدف العام: 

 منطقة القصيم. 
ى
ي تحقيق التنمية ف

ى
 تهدف الدراسة إىل التعرف عىل دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل ف

 األهداف الخاصة: 
ي تحقيق التنمية االقتصادية فز منطقة القصيم. التعرف عىل دور  .1

 مؤسسات التعليم العاىل االهىل فز
ي تحقيق التنمية االجتماعية فز منطقة القصيم.  .2

 التعرف عىل دور مؤسسات التعليم العاىل االهىل فز
ي تحقيق التنمية الثقافية فز منطقة القصيم.  .3

 التعرف عىل دور مؤسسات التعليم العاىل االهىل فز
ي البحث العلىم المرتبط بالتنمية فز منطقة القصيم.  التعرف .4

 عىل دور مؤسسات التعليم العاىل االهىل فز
 

  :أهمية الدراسة
 تستمد الدراسة أهميتها من خالل: 

ز الجامعات والمؤسسات لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية هامة.   - اكة بي   اإلهتمام العالىم بالرسر
 م العاىل االهىل و تنام دورها فز خدمة المجتمع . تزايد اعداد مؤسسات التعلي -
 أهمية الدور االقتصادى واالجتماغ والثقافز للجامعات فز البيئة المحيطة.  -
 قيام الجامعات بالدور الرئيس فز البحث العلىم.  - 

   : األهمية العلمية
ي كونها تطرح التنمية الشاملة،  تكمن أهمية الدراسة فز دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل ف ي تحقيق الت 

نمي ة فز
ز الجامعة ومؤسسات المجتمع، ومحاولة تق ديم ص ورة متكامل ة ل دورها ف ي عملي ة التنمية من  وتوثيق العالقة بي 

ي المجتمع. 
 أجل اإلرتقاء بأداءها لتحقيق التنمية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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 العملية 
ي  
ي هذه الدراسة فز

تسليط الض وء عل ى دور الجامع ة ورس التها ف ي المجتم ع فز دف ع عجل ة تظهر األهمية العملية فز
ي توثيق العالقة ب المجتمع، 

التنمي ة، وتحدي د المعوق ات الت ي ق د تح ول دون تحقيق الجامعة لرسالتها وأهدافها فز
الجامعة وربط  المجتمعية،  التنمية  لتحقي ق  والمجتم ع  الجامع ة  ز  ب ي  العالق ة  والبيئة   وتعزي ز  المحىلي  بالمجتمع 

ي التنمي ة م ن خ الل برامجه ا وأنشطتها المتنوعة. 
 المحيطة بها فز

 حدود الدراسة: 
 . الحد الموضوغ: إقترص عىل دراسة دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل بمنطقة القصيم فز التنمية. 1
 .الحد المكائز : منطقة القصيم. 2 
من  3 عينة  ي:  البرسر الحد  األهىل  .  العاىل  التعليم  بمؤسسات  ز  والقياديي  اإلدارية  الهيئة  و  التدريس  أعضاء هيئة 

 بمنطقة القصيم . 
 . 2022  – 2021. الحد الزمتز : من العام  4

  مصطلحات الدراسة : 
 منطقة القصيم .  –التنمية   –التعليم العاىل األهىل 
: هو التعليم  الذي يتم داخل كليات أو معاهد جامعية بعد الحصول عىل الشهادة الثانوية   التعليم العاىل األهىل

 .  إىل أرب  ع سنوات و يعد أخر مرحلة من مراحل التعليم النظامي
ز  والذى تختلف مدة الدراسة فيها من سنتي 

يعة االس  الجامعة األهليةوعرفت   المية وذات شخصية بأنها مؤسسة تعليمية غي  حكومية تعمل عىل هدى الرسر
إعتبارية ، تتمتع بإستقالل ماىل وإدارى بما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات، تهدف إىل تقديم برامج تعليمية 
وتدريبية )فوق المستوى الثانوى( واإلسهام فز رفع مستوى التعليم والبحث العلىم، وتوفي  التخصصات العلمية 

 (. 2000للمملكة )وزارة التعليم، المناسبة فز إطار السياسة التعليمية 
االقتصادية   التنمية األحوال  ز  لتحسي  والحكومات  ز  المواطني  جهود  توحيد  بها  يمكن  ي 

الت  العمليات  هي   :

تقدمها   ي 
فز والمساهمة  األمم  حياة  ي 

فز اإلندماج  عىل  لمساعدتها  المحلية  المجتمعات  ي 
فز والثقافية  واالجتماعية 

 (Corell, 2011. ).بأفضل ما يمكن 
ز يضيف عاطف غيث تعريفا آخر للتنمية يرى فيه أنها التحرك العلىمي المخطط لمجموعة من العمليات  ي حي 

فز
االجتماعية واالقتصادية، تتم من خالل ايدلوجية معينة لتحقيق التغيي  المستهدف، من أجل اإلنتقال من حالة 

 (  . 1986غي  مرغوب فيها إىل حالة مرغوب الوصول إليها )غيث، 
 األمم المتحدة بأنها مرحلة التطبيق العمىلي للنظريات والقواعد التنموية، وكأنها اإلمتداد   كما 

عرفها تقرير التنمية فز
ي للجوانب النظرية

 .  (Development, 2019)والتخطيطية التطبيف 
   :منطقة القصيم

ً
ة وتعد مدينة محجافظ  13تقع منطقة القصيم فز شمال المملكة العربية السعودية ويتبعها إداريا

% من إجماىلي مساحة المملكة،  3.2تمثل  2  كم  73,000بريدة عاصمة لها , وتبلغ مساحة منطقة القصيم حواىلي  
 . (2017، ( نسمة )الهيئة العامة لإلحصاء1,215,858ويبلغ إجماىلي عدد سكان منطقة القصيم ) 

 منهج الدراسة: 
ي التحليىلي المستند عىل 

لدراسة موضوع البحث ومعالجته من مختلف أبعاده  تم اإلعتماد عىل المنهج  الوصفز
 بحيث يحقق أهداف الدراسة.  

ً
 البيانات األولية عن طريق استخدام إستبيان صمم خصيصا

 مجتمع الدراسة: 
ز فز مؤسسات التعليم العاىل األه ىل بمنطقة القصيم )جامعة الراجخ، يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملي 

ة(.  ز  جامعة المستقبل، كليات بريدة وكليات عني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 عينة الدراسة: 
بإستخدام معادلة  العينة  ، وتّم حساب حجم  ز المرحلتي  الطبقية ذات  العنقودية  العشوائية  العينة  تم استخدام 

 (Thompson  ,2012  حيث نتج عن تطبيق المعادلة )حيث كانت العينة ممثلة للمجتمع فرد كعينة للدراسة     230
داد  230الدراىس ، تم توزي    ع  داد  216إستبانة لجمع البيانات األولية الخاصة بالبحث تّم اسي  استبانة بنسبة اسي 

 
ً
 % . 94بلغت تقريبا

 طرق جمع البيانات: 
ي تّم جمعها عن طريق إستخدام  

إستبيان منظم صمم خصيًصا اعتمد البحث بشكل أساىسي عىل البيانات األولية الت 
 من أجل التأكد من صدق وثبات اإلستبيان. 

ً
 لتحقيق الهدف من الدراسة وتم إختباره مسبقا

 تحليل البيانات: 
ي  
اإلحصائ  نامج  الير بإستخدام  البيانات  ادخال  اإلستبيان   25اإلصدارة    SPSSتّم  وثبات  من صدق  التحقق  وتًم 

ي واإلستدالىلي لتحليل 
بإستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ وإستخدام معامل اإلرتباط. تّم إستخدام اإلحصاء الوصفز

 البيانات كما يىل: 
، اإلنحراف المعيارى ، النسب المئوية، المتوسط الموزون، اختبار   ي   t- testلواحدة للعينة ا  Tالمتوسط الحسائر

One sample  إختبار ،T    ز ز مستقلتي  ، إختبار تحليل التباين األحادى Independent sample t- testلعينتي 
ANOVA     ومن ثم إستخدام اختبارLSD    ،  سمرنوف - إختبار كولمجروفلمعرفة أقل الفروقات، معامل اإلرتباط

 (S-K Sample  تّم إستخدام مقياس ليكرت الخماىسي لقياس إستجابات ،  إلختبار أن البيانات تتبع للتوزي    ع الطبيغ
ز لعبارات اإلستبانة عن طريق إختيار إجابة واحدة من ضمن عدد من الخيارات.    المبحوثي 

ات الدراسة كما هو موضح بالجدول  تّم إستخدام األوساط الحسابية لوصف إتجاهات مفردات الدراسة نحو متغي 
 (: 1رقم ) 

ان ت1جدول رقم )  ز  لمقياس ليكرت الخماىس( مي 
ً
 قديرى وفقا

مستوى   المتوسط المرجح باالوزان االستجابة 
 التأثي  

 منخفض  غي  موافق بشدة  1-1.80

 غي  موافق  2.60 – 1.81

 متوسط  محايد  3.40–2.61

 مرتفع  موافق  4.20 – 3.41

 موافق بشدة  5 – 4.21

 
 ثبات المقياس: 

ي للتحقق   30تم اختيار عينة إستطالعية مكونة من  
فردا من خارج عينة الدراسة وأجري عليها التحليل اإلحصائ 

من ثبات اإلستبانة ، تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور اإلستبانة حيث أن جميع قيم معامل 
سئلة  مما يدل ويؤكد ثبات المقياس، وكذلك عندما أجرى المقياس عىل جميع ا   0.85الفا كرونباخ كانت اكير من  

 وهذا أيضا يؤكد ثبات المقياس لمجمل اإلستبانة.  0.946اإلستبيان كانت قيمة الفا كرونباخ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 صدق المقياس: 
ز للتحقق من مدى فعاليتها وتحقيقها ألهداف الدراسة وقدرتها عىل قياس األبعاد  تّم عرض اإلستبانة عىل محكمي 

ت اإلستبانة عىل العينة اإلستطالعية للدراسة وذلك المستهدف دراستها. كما تّم حساب اإلتساق الداخىلي لعبارا
ز كل عبارة من عبارات محاور اإلستبيان )التنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية،   سون بي  بحساب معامل إرتباط بي 
  التنمية الثقافية والبحث العلىم( والمعدل الكىلي للعبارات فز المحور، حيث وجد ان جميع معامالت اإلرتباط لها 

، وهذا يدل عىل قوة اإلتساق الداخىل وبذلك تعتير جميع محاور  0.01داللة احصائية حيث ان جميعها اقل من  
 اإلستبيان صادقة لما وضعت لقياسه. 

ات الديمغرافية:   المتغي 
ة والمؤهل2جدول رقم )  ات سنوات الخير  ( يوضح توزي    ع أفراد عينة الدراسة وفق متغي 

ة   لنسبةا التكرار  عدد سنوات الخير
< 5 75 34.7 

5 – 9 68 31.5 

10 – 14 31 14.4 
15 – 19 42 19.4 

 100 216 المجموع 
 النسبة التكرار  المؤهل 

 31.0 67 بكالريوس 

 25.9 56 ماجستي  
 43.1 93 دكتوراة 

 100 216 المجموع 
 

ة،  2يوضح الجدول رقم )  المؤهل التعليىمي حيث بلغت نسبة  ( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخير
ة أقل من خمس سنوات  ة لديهم من  34.7الذين لديهم خير % وهي األعىل، بينما األقل نسبة هم من سنوات الخير

 % . 14.4سنة حيث بلغت النسبة  14 - 10
ز عىل درجة الدكتوراة بالنسبة للمؤهل العلىم هم األعىل نسبة حيث بلغت نسبتهم   كما بينت الدراسة أن الحاصلي 

ز عىل مؤهل ماجستي   43.1 % وه النسبة األقل بالنسبة للمؤهل الدراىسي فز 25.9%، بينما بلغت نسبة الحاصلي 
 عينة الدراسة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 
 

% بينما 42.6( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث بلغت نسبة الذكور  1يوضح الرسم البيائز رقم ) 
 % 57.4نسبة اإلناث 

 

 
 

( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب المنصب حيث بلغت نسبة من كان منصبهم إدارى 2ائز رقم ) يوضح الرسم البي
ز 32.9  %. 6.9% وكانت نسبة من منصبهم قيادى فز عينة الدراسة 60.2% بينما بلغت نسبة األكاديمي 

( حيث S-K Sample  1سمرنوف ) - تّم التحقق من أن البيانات تتبع للتوزي    ع الطبيغ بإستخدام اختبار كولمجروف
 مما يدل عىل أن البيانات تتبع للتوزي    ع الطبيغ.  0.05أن القيم اإلحتمالية أكير من 

42.6%

57.4%

يوضح الجنس( 1)رسم بيانى رقم 

ذكر أنثى

ادارى اكاديمى قيادى

32.9%

60.2%

6.9%

يوضح المنصب( 2)رسم بيانى رقم 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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 واإلنحراف المعياري لوسىط إجابات عبارات كل محور من محاور الدراسة ومعرفة  تم حساب المتوسط الحسائر
)القيمة   المقياس  وسىط  عن  إحصائية  داللة  هناك  إذا كان  اختب3ما  بإستخدام  )    tار  (  المفردة   Oneللعينة 

Sample T-test . ) 
 (: يوضح تحليل نتائج محاور االستبانة 3جدول رقم ) 

االنحراف   المتوسط  N محاور االستبيان 
 المعياري

الداللة   معنوية 
 االحصائية 

مستوى  
 التأثي  

 مرتفع  0.001 0.892 3.89 216 التنمية االقتصادية 

 مرتفع  0.004 0.910 4.07 216 التمية االجتماعية 

 مرتفع  0.002 0.874 3.92 216 التنمية الثقافية 

 مرتفع  0.000 0.804 3.75 216 البحث العلىم 

 
( عند مستوى داللة 3( وجود فروق ذات داللة إحصائية عن القيمة الوسطية للمقياس ) 3يوضح جدول رقم ) 

ز المتوسط لكل العبارات   لجميع محاور اإلستبانة مما يدل عىل  0.05 ز إجابات أفراد العينة وبي  وجود اختالف بي 
ز     بكل محور من محاور اإلستبيان، حيث )موافق( مما يوضح أن مستوى   3.75  –  4.07انحرصت متوسطاتها بي 
 التأثي  مرتفع فز جميع محاور اإلستبيان. 

ي واإلنحراف المعياري لوسىط إجابات عبارا ت كل محور من محاور الدراسة ومعرفة تم حساب المتوسط الحسائر
 One Sampleللعينة المفردة )    t( باستخدام اختبار  3اذا كان هناك داللة إحصائية عن وسىط المقياس )القيمة  

T-test ( كما هو موضح بالجداول )7،  6، 5، 4 .) 
 محور التنمية االقتصادية: 

ات محور 4جدول رقم )  ي لمتغي 
 التنمية االقتصادية ( يوضح االحصاء الوصفز

االنحراف   المتوسط  N العبارة م
 المعياري

معنوية 
الداللة 

 االحصائية 

مستوى  
 التأثي  

ي    1
تقدم المؤسسة خدمات افتصادية وتنموية فز

 المنطقة . 
216 

4.07 .857 
 مرتفع  0.000

يساهم وجود المؤسسة فز وجود نهضة تنموية   2
 بالمنطقة 

216 
4.26 .813 

 مرتفع  0.000

التجارية    3 الحركة  المؤسسة  وجود  يدعم 
 بالمنطقة   . 

216 
4.10 .883 

 مرتفع  0.000

 مرتفع  0.000 1.214 3.58 216 يوجد بالمؤسسة مركز لريادة االعمال .   4

ريادة   5 فز  تدريبية  دورات  المؤسسة  تقدم 
ة.  وعات الصغي   االعمال والمرسر

216 
3.65 1.114 

 مرتفع  0.000

يحتاجها   6 الت   التخصصات  المؤسسة  تناقش 
 سوق العمل مع الجهات ذات العالقة 

216 
4.22 .859 

 مرتفع  0.000

تنوي    ع    7 عىل  المؤسسة  وجود  يساهم 
 االستثمارات التجارية فز المنطقة . 

216 
3.96 .922 

 مرتفع  0.000
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

وعات    8 للمرسر األستشارات  المؤسسة  تقدم 
 الخاصة بالطالب . 

216 
3.73 1.066 

 مرتفع  0.000

االقتصادية   9 االستشارت  المؤسسة  تقدم 
كات فز المنطقة .   للمؤسسات والرسر

216 
3.58 1.036 

 مرتفع  0.000

عىل   10 المنطقة  فز  المؤسسة  وجود  يساهم 
 النهوض باالستثمار العقارى فيها . 

216 
3.92 1.013 

 مرتفع  0.000

لمنتجات تدعم المؤسسة مهرجانات التسويق   11
 المنطقة . 

216 
3.59 1.075 

 مرتفع  0.000

من  12 تحد  الت   التخصصات  المؤسسة  توفر 
 البطالة فز المنطقة . 

216 
4.24 .780 

 مرتفع  0.000

ألبناء  13 أوسع  عمل  فرص  المؤسسة  توفر 
 المنطقة . 

216 
4.21 .867 

 مرتفع  0.000

 
ات محور التنمية االقتصادية، اتضح أن عبارة "بعد حساب المتوسط واإلنحراف المعياري إلجابات   يساهم متغي 

(، بينما حصلت العبارة 4.26وجود المؤسسة فز وجود نهضة تنموية بالمنطقة" قد حصلت عىل أعىل متوسط ) 
كات  والرسر للمؤسسات  االقتصادية  اإلستشارات  المؤسسة  تقدم  وعبارة  األعمال  لريادة  مركز  بالمؤسسة  "يوجد 

( أن متوسط إجابة جميع أفراد  4كما نالحظ من الجدول رقم ) (،  3.58أقل متوسط وكانت قيمته ) بالمنطقة" عىل  
  
ً
وهذه القيمة أعىل من القيمة الوسطية للمقياس،   3.89العينة عىل جميع عبارات محور التنمية االقتصادية مساويا

، وهذا يدل عىل    0.05يث أنها اقل من  للعينة االحادية أشار إىل وجود فارق ذو داللة احصائية ح  tكما ان تحليل  
 عن درجة الموافقة المتوسطة ) 

ً
( مما 3أن متوسط درجة اإلستجابة لمحور التنمية االقتصادية يختلف جوهريا

االقتصادية   التنمية  فز  واضحة  مساهمات  لها  القصيم  بمنطقة  األهىل  العاىل  التعليم  مؤسسات  أن  عىل  يدل 
ز     بالمنطقة تتفاوت فز أهميتها حيث   –   4.26أن جميع اسئلة محور التنمية االقتصادية انحرصت متوسطاتها بي 

 )موافق بشدة وموافق( مما يوضح أن مستوى التأثي  مرتفع.  3.58
 محور التنمية االجتماعية: 

ات محور التنمية االجتماعية 5جدول رقم )  ي لمتغي 
 ( يوضح االحصاء الوصفز

االنحراف   المتوسط  N العبارة م
 المعياري

عنوية م
الداللة 

 االحصائية 

مستوى  
 التأثي  

ية  .   1  مرتفع  000. 932. 4.02 216 تتعاون المؤسسة مع الجمعيات الخي 

امج الت  تدعم    2 تقدم المؤسسة الدورات والير
 المجتمع المحيط . 

216 4.01 .988 .000 
 مرتفع 

فيهية   3 الي  امج  الير المؤسسة  تقدم 
 المنطقة  . والمسابقات ألبناء 

216 3.55 1.136 .000 
 مرتفع 

االجتماعية    4 األستشارات  المؤسسة  تقدم 
بوية .   والي 

216 3.70 1.081 .000 
 مرتفع 

 مرتفع  000. 839. 4.44 216 تشارك المؤسسة فز المناسبات الوطنية .   5
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

القبول لذوى    6 المؤسسة تسهيالت فز  تقدم 
 الظروف الخاصة . 

216 4.26 .765 .000 
 مرتفع 

تقدم المؤسسة الدعم فز المرصوفات لذوى    7
 الظروف االجتماعية الخاصة . 

216 3.93 .976 .000 
 مرتفع 

يعمل وجود المؤسسة فز المنطقة عىل الحد   8
للدراسة  المنطقة  أبناء  إنتقال  معاناة  من 

 خارجها . 
216 4.32 .770 .000 

 مرتفع 

فز   9 المؤسسة  وجود  الفرصة  يتيح  المنطقة 
 للطالب إلستكمال التعليم . 

216 4.43 .699 .000 
 مرتفع 

المنطقة  10 فز  الموجودة  الكليات  تغىط 
التعليم  من  المنطقة  أهاىل  إحتياجات 

 الجامغ . 
216 4.25 .775 .000 

 مرتفع 

ويرتف   11 المنطقة  فز  المؤسسة  وجود  يؤثر 
 بمكانتها االجتماعية . 

216 4.33 .789 .000 
 مرتفع 

فز   12 المؤسسة  دور  من  تحد  معوقات  توجد 
 التنمية االجتماعية فز المنطقة . 

216 3.25 1.088 .001 
 مرتفع 

 
ات محور التنمية االجتماعية، إتضح ان عبارة " تشارك  بعد حساب المتوسط واإلنحراف المعياري إلجابات متغي 

توجد معوقات   (، بينما حصلت العبارة "4.44متوسط ) المؤسسة فز المناسبات الوطنية" قد حصلت عىل اعىل  
تالحظ أن ( كما 3.25" عىل أقل متوسط وكانت قيمته ) تحد من دور المؤسسة فز التنمية االجتماعية فز المنطقة 

  
ً
وهذه القيمة أعىل من   4.07متوسط إجابة جميع أفراد العينة عىل جميع عبارات محور التنمية االجتماعية مساويا

للعينة األحادية أشار إىل وجود فارق ذو داللة احصائية ألنها اقل من   tالوسطية للمقياس، كما أن تحليل    القيمة
 عن درجة الموافقة    0.05

ً
، وهذا يدل عىل أن متوسط درجة اإلستجابة لمحور التنمية االجتماعية يختلف جوهريا

بمنطقة القصيم لها مساهمات واضحة فز التنمية ( وهذا يدل عىل أن مؤسسات التعليم العاىل األهىل  3المتوسطة ) 
ز   االجتماعية بالمنطقة تتفاوت فز أهميتها حيث أن جميع اسئلة محور التنمية االجتماعية إنحرصت متوسطاتها بي 

 )موافق بشدة وموافق( مما يوضح أن مستوى التأثي  مرتفع.  3.25 – 4.44
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 محور التنمية الثقافية: 
ات محور التنمية الثقافية 6رقم ) جدول    ي لمتغي 

 ( يوضح االحصاء الوصفز

االنحراف   المتوسط  N العبارة م
 المعياري

الداللة   معنوية 
 االحصائية 

مستوى  
 التأثي  

وتعليمية   1 ثقافية  خدمات  المؤسسة  تقدم 
 للمجتمع المحىل بالمنطقة  . 

216 4.06 .923 .000 
 مرتفع 

نرسر    2 عىل  المؤسسة  الثقافز تعمل  الوغ 
فز  الثقافية  المناسبات  فز  بالمشاركة 

 المجتمع 
216 4.18 .872 .000 

 مرتفع 

التدريبية   3 الدورات  المؤسسة  تعقد 
ألبناء  التثقيفية  ات  والمحاضز والندوات 

 المنطقة . 
216 3.93 .976 .000 

 مرتفع 

بالمنطقة   4 الثقافية  الحركة  المؤسسة  ى  تير
 تعقدها . من خالل اللقاءات الت  

216 3.86 .969 .000 
 مرتفع 

للمسؤولية    5 فعالة  وحدة  بالمؤسسة  يوجد 
 المجتمعية . 

216 4.04 1.045 .000 
 مرتفع 

المجتمعية    6 المسؤولية  وحدة  تقوم 
والمهرجانات  المسابقات  فز  بالمشاركة 

 المحلية . 
216 4.02 .932 .000 

 مرتفع 

ز    7 وتحسي  تطوير  فز  المؤسسة  تسهم 
للمؤسسات  العملية  و  بوية  الي  المعارف 

 التعليمية فز المنطقة . 
216 4.05 .896 .000 

 مرتفع 

لرفع    8 تدريبية  دورات  المؤسسة  توفر 
ز بالمنطقة .   مستوى العاملي 

216 3.84 1.036 .000 
 مرتفع 

تحرص المؤسسة أن تضع فز خططها برامج  9
 -الفنية    -للكشف عن المواهب ) الرياضية  

ها ( لدى طالب المنطقة .   الثقافية وغي 
216 3.89 1.046 .000 

 مرتفع 

للنهوض  10 واضح  بدور  المؤسسة  تقوم 
 بالثقافة فز المجتمع المحيط . 

216 3.93 .962 .000 
 مرتفع 

المؤسسة فز  11 توجد معوقات تحد من دور 
 التنمية الثقافية فز المجتمع . 

216 3.28 1.098 .000 
 مرتفع 

 
" بعد   عبارة  أن  يتضح  الثقافية،  التنمية  محور  ات  متغي  إلجابات  المعياري  واإلنحراف  المتوسط  تعمل  حساب 

المؤسسة عىل نرسر الوغ الثقافز بالمشاركة فز المناسبات الثقافية فز المجتمع" قد حصلت عىل اعىل متوسط 
" عىل أقل  ة الثقافية فز المجتمعتوجد معوقات تحد من دور المؤسسة فز التنمي(، بينما حصلت العبارة "4.18) 

كما تالحظ أن متوسط إجابة جميع أفراد العينة عىل جميع عبارات محور التنمية (،  3.28متوسط وكانت قيمته ) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

  
ً
للعينة األحادية أشار إىل    tوهذه القيمة أعىل من القيمة الوسطية للمقياس، كما أن تحليل    3.92الثقافية مساويا

، وهذا يدل عىل أن متوسط درجة اإلستجابة لمحور التنمية   0.05صائية ألنها اقل من  وجود فارق ذو داللة إح
 ( المتوسطة  الموافقة   عن درجة 

ً
العاىل األهىل  3الثقافية يختلف جوهريا التعليم  ( وهذا يدل عىل أن مؤسسات 

ث أن جميع أسئلة  بمنطقة القصيم لها مساهمات واضحة فز التنمية الثقافية بالمنطقة تتفاوت فز أهميتها حي 
ز    )موافق( مما يوضح أن مستوى التأثي  مرتفع،    3.28  –   4.18محور التنمية الثقافية إنحرصت متوسطاتها بي 

 من مساهمات التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
ً
 ولكن مساهمات المؤسسات اقل نسبيا

 محور البحث العلىم: 
ات محور 7جدول رقم )    ي لمتغي 

 البحث العلىم  ( يوضح االحصاء الوصفز
المتوس N العبارة م

 ط
االنحراف  
 المعياري

الداللة   معنوية 
 االحصائية 

مستوى  
 التأثي  

التنمية    1 تدعم  أبحاث  المؤسسة  تقدم 
 االقتصادية فز المجتمع . 

216 3.99 .986 0.000 
 مرتفع 

التنمية    2 تدعم  أبحاث  المؤسسة  تقدم 
 األجتماعية فز المجتمع . 

216 3.94 1.001 0.000 
 مرتفع 

لمواجهة   3 أبحاث  فز  المؤسسة  شاركت 
 فايروس كورونا . 

216 3.58 1.013 0.000 
 مرتفع 
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 المؤسسة فز دعم الكراىس البحثية . 

216 3.62 1.063 0.000 
 مرتفع 

ز وتعمل عىل   5 تتبتز المؤسسة أفكار الباحثي 
 الواقع . تطبيقها عىل أرض 

216 3.66 .994 0.000 
 مرتفع 

المؤسسات    6 مع  اكة  بالرسر المؤسسة   تقوم 
اع .   للترصي    ح بإستغالل أو تنفيذ براءة إخي 

216 3.45 1.051 0.005 
 مرتفع 

البحث    7 مجال  فز  فعال  دور  للمؤسسة 
 العلىم . 

216 3.99 .955 0.001 
 مرتفع 

 
ات البحث العلىم، يتضح أن عبارة "بعد حساب المتوسط واإلنحراف   تقدم المؤسسة  المعياري إلجابات متغي 

(، بينما حصلت العبارة "تقوم 3.99أبحاث تدعم التنمية االقتصادية فز المجتمع" قد حصلت عىل أعىل متوسط ) 
قي وكانت  متوسط  أقل  اع" عىل  اخي  براءة  تنفيذ  أو  بإستغالل  للترصي    ح  المؤسسات  مع  اكة  بالرسر مته المؤسسة 

 ) (، كما 3.45) 
ً
(  3.75نالحظ أن متوسط إجابة جميع أفراد العينة عىل جميع عبارات محور البحث العلىم مساويا

للعينة األحادية أشار إىل وجود فارق ذو داللة   tوهذه القيمة أعىل من القيمة الوسطية للمقياس كما أن تحليل  
 عىل أن متوسط ، وهذا يدل  0.05احصائية ألنها اقل من 

ً
درجة اإلستجابة لمحور البحث العلىم يختلف جوهريا

ز فز الدراسة يوافقون عىل مجمل عبارات المحور 3عن درجة الموافقة المتوسطة )  ( وهذا يدل عىل أن المشاركي 
حيث أن جميع اسئلة وهذا يدل عىل اهتمام المؤسسات التعليم العاىل األهىل بمنطقة القصيم بالبحث العلىم،  

ز  محاور التنمي  . )موافق( مما يوضح أن مستوى التأثي  مرتفع 3.45 – 3.99ة انحرصت متوسطاتها بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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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    

 

 التحقق من نتائج فرضية الدراسة : 
ي دور الجامعات األهلية فز تحقيق التنمية فز منطقة القصيم تعزى إلختالف 

توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
ة ،  ات الديموغرافية )الجنس، الخير  المؤهل، والمنصب( وينبثق عنها عدد من الفرضيات الفرعية التالية: المتغي 

 منطقة القصيم تعزى لمتغي  1
ي دور الجامعات األهلية فز تحقيق التنمية فز

.توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 الجنس. 
ي دور الجامعات األهلية فز تحقيق التنمية فز منطقة القصيم  2

تعزى لمتغي  . توجد فروق ذات داللة إحصائية فز
ة.   الخير

 منطقة القصيم تعزى لمتغي  3
ي دور الجامعات األهلية فز تحقيق التنمية فز

. توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 المؤهل. 
 منطقة القصيم تعزى لمتغي  4

ي دور الجامعات األهلية فز تحقيق التنمية فز
. .توجد فروق ذات داللة إحصائية فز

 المنصب. 
 (: 1لفرعية ) التحقق من الفرضية ا

التنمية فز  العاىل األهىل فز تحقيق  التعليم  ي دور مؤسسات 
انه توجد فروق ذات داللة إحصائية فز للتحقق من 

 منطقة القصيم تعزى لمتغي  الجنس. 
( وكانت النتائج كما هو موضح بجدول Independent Sample t-testللعينات المستقلة )   tتَم اجراء اختبار  

 (8  .) 
 

 ( يوضح قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة لمتغي  الجنس 8جدول رقم ) 

االنحراف   المتوسط  N الجنس  المحور  
 المعياري

الداللة   معنوية 
 االحصائية 

 0.000 1.023 3.98 92 ذكر  التنمية االقتصادية 
 1.002 3.82 124 أنتر 

 0.000 0.952 4.21 92 ذكر  التنمية االجتماعية 
 0.970 3.97 124 أنتر 

 0.000 0.956 4.07 216 ذكر  التنمية الثقافية 

 1.021 3.80 92 أنتر 
 0.043 1.081 3.81 92 ذكر  البحث العلىم 

 0.985 3.70 124 أنتر 
 

 ( رقم  الجدول  )االقتصادية، 8يوضح  التنمية  لمحاور  المعنوية  ومستوى  المعيارى  واإلنحراف  المتوسطات   )
  tاالجتماعية، الثقافية والبحث العلىم( حسب متغي  الجنس، حيث يوضح أن القيمة اإلحتمالية إلختبار تحليل  

   0.05للعينات المستقلة أشار إىل وجود فارق ذو داللة احصائية عند مستوى  
ً
فأقل لجميع محاور التنمية وفقا

، حيث أن قيم مستوى المعنوية 0.043،  0.000،  0.000،    0.000لعامل الجنس وكانت القيم )   ( عىل التواىلي
ز آراء الذكور   0.05لجميع المحاور أقل من مستوى الداللة   مما يدل عىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  بي 

النتائج   )القوس،  واإلناث، حيث توضح  يتفق مع دراسة  الذكور اكير من اإلناث وهذا  ( حيث 2014أنها لصالح 
ز دور الكليات الجامعية ومتغي  الجنس لصالح الذكور، وقد يعود ذلك لدور  وضحت الدراسة أن هناك عالقة بي 
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ي الطب                    . 
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 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 
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

دور المرأة حيث   الذكور الفعال فز المساهمة فز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولكن هذا ال يقلل من
 دور فعال. 

ً
 أن لديها ايضا

التنمية فز  العاىل األهىل فز تحقيق  التعليم  ي دور مؤسسات 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فز للتحقق من 

ة، المؤهل، المنصب.تَم إجراء إختبار التباين األحادي )  ات الخير ( للتحقق   ANOVAمنطقة القصيم تعزى لمتغي 
ات أعاله بعد التحقق من أن البيانات تتبع  من داللة الفروق ب ي يمكن أن تعزى للمتغي 

ز المتوسطات الحسابية الت  ي 
 ( عىل التواىل. 11،10،9التوزي    ع الطبيغ وكانت النتائج كما هو موضح بالجداول ) 

 (: 2التحقق من الفرضية الفرعية ) 
ة (: يوضح قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى ا9جدول رقم )   لداللة لمتغي  سنوات الخير
ة  المحاور االنحراف   المتوسط  N سنوات الخير

 المعياري
الداللة   معنوية 

 االحصائية 
 0.001 0.932 3.98 75 5أقل من  التنمية االقتصادية 

5 – 9 68 3.76 1.072 

10 – 14 31 3.84 1.098 
15 – 19 42 3.96 0.972 

 1.014 3.89 216 المجموع 
 0.000 0.915 4.09 75 5أقل من  التنمية االجتماعية 

5 – 9 68 3.94 1.044 

10 – 14 31 4.08 0.969 
15 – 19 42 4.23 0.914 

 0.970 4.07 216 المجموع 
 0.000 0.934 3.97 75 5أقل من  التنمية الثقافية 

5 – 9 68 3.74 1.100 
10 – 14 31 3.91 1.056 

15 – 19 42 4.11 0.867 

 1.003 3.92 216 المجموع 
 0.000 0.953 3.87 75 5أقل من  البحث العلىم 

5 – 9 68 3.60 1.064 
10 – 14 31 3.58 1.152 

15 – 19 42 3.88 0.953 

 1.028 3.75 216 المجموع 
 

( الذى يقارن المتوسطات لمحاور  9فز جدول رقم )   ANOVAبلغت القيمة اإلحتمالية إلختبار التباين األحادي  
(  0.000،   0.000،  0.000،  0.001التنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية، التنمية الثقافية، والبحث العلىم )  

. فكانت قيم مستوى الداللة لكل من محاور التنمي ة االقتصادية، التنمية االجتماعية، التنمية الثقافية، عىل التواىلي
ز   0.05والبحث العلىم أقل من مستوى الداللة    آراء المشاركي 

مما يدل عىل أنه توجد فروق ذات داللة احصائية فز
ة، وبإستخدام اختبار أقل فرق معنوى   ات تعزى لسنوات الخير  الدراسة حول تلك المتغي 

لتحديد صالح    LSDفز



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – نيسان  –  15                                                       (  -  158 137) ص:   سادس البحث ال – األول  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

154 
 منطقة القصيم                                                           عبدالغفار وحبيشر والسليم           

ى
 تحقيق التنمية ف

ى
 دور مؤسسات التعليم العاىل األهىل ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

ة لكل محور من محاور التنمية )االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، والبحث العلىم(   الفروق ز فئات سنوات الخير بي 
ز الفئات )اقل من   ( سنوات وهذا يدل عىل أن الفروقات 9  –  5( سنوات و ) 5أوجد اإلختبار وجود فروق معنوية بي 

ة، ويمكن تفسي     عدد سنوات خير
تها أقل جاءت لصالح المجموعة األقل فز ذلك بإن المجموعة الت  سنوات خير

من  المقدمة  المبادرات  فز  والمشاركة  أنفسهم  تطوير  إىل  يسعون  العملية  حياتهم  بداية  فز  شابة  فئة   ه 
ً
غالبا

 عىل تطوير مهاراتهم . 
ً
 عن أن أماكن عملهم تعمل دائما

ً
 المؤسسات فضال

 (: 3التحقق من الفرضية الفرعية ) 
 يم المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومستوى الداللة لمتغي  المؤهل ( يوضح ق10جدول رقم ) 

االنحراف   المتوسط  N المؤهل   المحاور
 المعياري

الداللة   معنوية 
 االحصائية 

 0.000 0.970 3.97 67 بكالريوس  التنمية االقتصادية 

 1.058 3.83 56 ماجستي  
 1.011 3.99 93 دكتوراة 

 1.014 3.89 216 المجموع 
 0.000 0.956 3.90 67 بكالريوس  التنمية االجتماعية 

 0.963 4.07 56 ماجستي  

 0.967 4.19 93 دكتوراة 
 0.970 4.07 216 المجموع 

 0.000 0.978 3.77 67 بكالريوس  التنمية الثقافية 
 1.046 3.86 56 ماجستي  

 0.976 4.06 93 دكتوراة 
 1.003 3.92 216 المجموع 

 0.007 0.940 3.65 67 بكالريوس  البحث العلىم 

 1.084 3.72 56 ماجستي  
 1.048 3.84 93 دكتوراة 

 1.028 3.75 216 المجموع 
 

( الذى يقارن المتوسطات لمحاور التنمية 10فز جدول رقم )   ANOVAالقيمة اإلحتمالية الختبار التباين األحادي  
 ( التعليىمي  المؤهل   لعامل 

ً
العلىم( وفقا الثقافية، والبحث  ، 0.000،  0.000،    0.000)االقتصادية، االجتماعية، 

. فكانت قيم مستوى الداللة لكل من محاور التنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية، التن0.007 مية ( عىل التواىلي
ز آراء   0.05الثقافية، والبحث العلىم أقل من مستوى الداللة   مما يدل عىل أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بي 

. وبإستخدام إختبار أقل فرق   ز ات ترجع لمتغي  المؤهل التعليىمي للمبحوثي   الدراسة حول تلك المتغي 
ز فز المشاركي 

ز تقسيمات المؤه  LSDمعنوى   ل التعليىم لكل محور من محاور التنمية أوجد اإلختبار  لتحديد صالح الفروق بي 
 هم فز حالة 

ً
فروق معنوية لصالح من كان مؤهلهم العلىم دكتوراة ويمكن تفسي  ذلك بأن حملة الدكتوراة دائما

شغف علىم ويرغبون بالمشاركة بالدور الذى تقدمة المؤسسة التعليمية فز التنمية االقتصادية والثقافية والبحث  
حملة الع ان  ذلك  تفسي   ويمكن  ماجستي   مؤهلهم  من  لصالح  جاءت  االجتماعية  التنمية  محور   

فز عدا  لىم 
 بالمشاركات اإلجتماعية . 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 (: 4التحقق من الفرضية الفرعية ) 
 ( يوضح قيم المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومستوى الداللة لمتغي  المنصب 11جدول ) 

االنحراف   المتوسط  N المؤهل  المحاور
 المعياري

الداللة   معنوية 
 االحصائية 

 0.000 995. 3.74 71 إدارى التنمية االقتصادية 

 1.010 3.94 130 أكاديىم 
 1.050 4.15 15 قيادى

 1.014 3.89 216 المجموع 
 0.000 966. 3.88 71 إدارى التنمية االجتماعية 

 961. 4.14 130 أكاديىم 
 899. 4.39 15 قيادى

 970. 4.07 216 المجموع 

 0.000 1.023 3.70 71 إدارى التنمية الثقافية 
 981. 3.98 130 أكاديىم 

 874. 4.35 15 قيادى
 1.003 3.92 216 المجموع 

 0.000 1.032 3.59 71 إدارى البحث العلىم 

 1.007 3.82 130 أكاديىم 
 1.115 3.88 15 قيادى

 1.028 3.75 216 المجموع 
 

( الذى يقارن المتوسطات لمحاور التنمية 11فز جدول رقم )   ANOVAالقيمة االحتمالية الختبار التباين األحادي  
 ( المنصب  لعامل   

ً
وفقا العلىم  والبحث  الثقافية،  التنمية  االجتماعية،  التنمية    0.000،    0.000االقتصادية، 

التنمية 0.000،  0.000، االقتصادية،  التنمية  من محاور  محور  لكل  الداللة  قيم مستوى  فكانت   . التواىلي ( عىل 
مما يدل عىل أنه توجد فروق ذات   0.05اعية، التنمية الثقافية، والبحث العلىم اقل من مستوى الداللة  االجتم

ز  للمبحوثي  المنصب  لمتغي   ترجع  ات  المتغي  تلك  الدراسة حول   
فز ز  المشاركي  ز  بي  احصائية  وبإستخدام داللة   .

لمحاور التنمية أوجد االختبار فروق معنوية لصالح جميع المناصب وقد يعزى ذلك  LSDاختبار أقل فرق معنوى 
ز فز هذه المؤسسات لديهم مشاركات ودور فعال فز مساهمات التنمية بأنواعها فز المنطقة.   إىل أن جميع العاملي 

 النتائج: 
 بعد عملية تحليل اإلستبانات تم التوصل للنتائج التالية :  
الدر 1 ز  من  تبي  الدراسة حيث بلغت نسبتها  /  ي عينة 

اإلناث كانت األعىل فز أن نسبة  بينما كانت 57.4اسة   ،  %
ة )أقل من  ة حيث بلغت نسبتها    5سنوات الخير  فئات سنوات الخير

% بينما كانت  34.7سنة (هي الفئة األعىل فز
فكانت نسبة من منصبهم % وه النسبة األعىل أما بالنسبة للمنصب    43.1نسبة من مؤهلهم الدراىس دكتوراة  

ز جميع المناصب حيث بلغت   %. 60.2اكاديىم ه النسبة األعىل من بي 
 / كذلك توصلت الدراسة اىل أن مستوى التأثي  مرتفع لجميع االسئلة بكل محور من محاور اإلستبانة. 2
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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    

 

 وجود فروق ذات داللة احصائية بالنسبة ل3
ً
محاور التنمية االقتصادية، / من النتائج الت  توصلت إليها الدراسة أيضا

 التنمية االجتماعية، التنمية الثقافية والبحث العلىم  تعزى لمتغي  الجنس. 
التنمية 4 االقتصادية،  التنمية  لمحاور  بالنسبة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  / كذلك 

ة. االجتماعية، التنمية الثقافية والبحث العلىم  تعزى لمتغي  سنوات   الخير
التنمية 5 االقتصادية،  التنمية  لمحاور  بالنسبة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  توصلت  / كذلك 

 االجتماعية، التنمية الثقافية والبحث العلىم  تعزى لمتغي  المؤهل. 
التنم6 االقتصادية،  )التنمية  لمحاور  بالنسبة  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  توصلت  ية / كذلك 

 االجتماعية، التنمية الثقافية والبحث العلىم  تعزى لمتغي  المنصب. 
 التوصيات: 

 عىل ضوء نتائج الدراسة يوىص الباحثون بما يىل :  
فز 1 المختلفة  والمؤسسات  الجامعات  ز  بي  اكات  الرسر قيام  من خالل  التنمية  فز  األهلية  الجامعات  دور  تعزيز   .

 المجتمع المحيط. 
ز مؤسسات التعليم العاىل والمؤسسات المختلفة فز مجتمع القصيم يتناول إحتياجات . إنشاء مجلس  2 ك بي 

مشي 
 للقدرات المتاحة . 

ً
 المجتمع وإمكانيات مؤسسات التعليم العاىل البحثية والتعليمية والمادية فز تلبيتها وفقا

 طط التنموية للمنطقة . . تلبية إحتياجات المجتمع لتحقيق تنمية متوازنة تأخ ذ ف ي اإلعتب ار الخ3
ز بها من خالل الدورات التدريبية وورش العمل . 4  .تعزيز أهمية الدور التنموى للجامعة لدى العاملي 
المادية  5 الحوافز  خالل  من  المجتمع  تنمية  فز  للمشاركة  األهلية  الجامعات  تشجيع  فز  الحكومة  دور  زيادة   .

 والمعنوية . 
 قدم التنمية االقتصادية  واالجتماعية والثقافية للمجتمع المحيط. . زيادة الدورات التدريبية الت  ت6
  المناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العاىلي األهىل مع متطلبات التنمية. 7

ز  . العمل عىل تحقيق المالئمة بي 
 توفي  البيئة المناسبة لألستثمار وأن مشاركة ال8

مؤسسات فز  . رفع الوغ بأهمية التنمية الشاملة للمجتمعات فز
 للمنطقة . 

ً
 مستقبليا

ً
 ذلك تعد استثمارا

ة ومرتبطة قدر اإلمكان بإحتياجات المجتمع. 9 ز  . توفي  بيئة بحثية متمي 
 . زيادة دور الجامعات األهلية فز المشاركة بالمناسبات المختلفة خارج الجامعة  .  10
ي األعمال الموجهة والتنمية المستدامة . 11

 . تعزيز البحث العلىمي فز
( وفق رؤية تنموي ة ش املة  12

ً
. تشجيع البحث العلىمي المرتبط بشكل مبارسر بخدمة المجتمع المحىل )ماديا ومعنويا

 ومستدامة. 
ز الجامع ة واألطراف المستفيدة فز مجال البحث العلىم وخدمة المجتمع . 13  بي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري 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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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 الجامعة والمؤسسات االنتاجية والخدمية ، المؤتمر  2002يوسف، محمود )  اكة بي  (. أبعاد ومشكالت الرسر
بية ومس ين  العلىم الرابع، الي   الوطن العرئر عىل ضوء تحديات القرن الحادى والعرسر
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