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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة     [ ز أثناء في  ي الضغوط النفسية لدى الموظفي 
ز
 ] العم ضغوط العم  وعالتتم ف
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 راسةدملخص ال

ة العم  ز أثناء في  ي الضغوط النفسية لدى الموظفي 
ز
 جاءت الدراسة لتوضي  ضغوط العم  وعالتتم ف

ي فهم أفض  وأدق 
ز
ي التحليىلي  الذي يفيد ف

فها لجوانب وأبعاد الماهرة موضوع الدراسة حيث يصتعتمد الدراسة عىل المنهج الوصفز

 
ً
 وكميا
ً
 ويعير عنها كيفيا

ً
 دتيقا

ً
 . وصفا

ي حيث استنتجت الدراسة ان هناك 
ز
ز ضغوط العم  ومستوى الضغوط النفسية ف وجود عالتة ارتلاط طردية عالية موجلة بي 

 . المؤسسة

 ضغوط العم   الضغوط النفسية.  مصطلحات البحث: 

Abstract 

The study came to clarify the work stress and its relationship to the psychological pressure of employees during the work 

period. 

The study relies on the descriptive analytical approach, which is useful for a better and accurate understanding of the 

aspects and dimensions of the phenomenon under study, as it describes it accurately and expresses it qualitatively and 

quantitatively. 

Where the study concluded that there is a positive positive correlation between work stress and the level of psychological 

pressure in the institution . 

Keywords: Work stress, Psychological Pressure . 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 البحث مقدمة

 سىمي عرصنا بعرص القلق والضغوط  حيث أصلحت فيم الضغوط 
تعتير ضغوط العم  من أيطر ما يلدد طاتات االنسان  حت 

ي تسبلم  وإهدار تشك  جزًء ال يتجزأ من الحياة المعاضة  ب  من مفردات الحياة 
اليومية  باإلضافة إىل الفاتد االتتصادي الت 

ز عىل العالج من أثرها )الكالب    م(2010الماليي 

تحدث الضغوط نتيجة إدراك الفرد بوجود حوادث تشك  يطر أو تهديدا  أو تعيق إشلاع حاجاتم أو تحقيق أهدافم  أو وجود أعلاء 

ها  أو أن متطللاتها تفوق تدرتم كفرد  فيشعر مع ذلك بحالة من عدم االرتيا  والوطأة يجد اإلنسان نفسم معها غي  تادر عىل تحمل

 م(2009والعبء الذي يقع عىل كاهلم والذي يزيد من نسلة الضغوط عليم )الخرابشة  وآيرون  

ي ردود الفع  الجسمية والسلوكية الناشئة عن التهديد ا
ز
دركم الفرد عندما لذي يتعتير الضغوط النفسية هي حالة نفسية تنعكس ف

ز الفرد ومجموعة العوام  الخارجية أو الدايلية  يتعرض للمواتف واخأحداث الضاغطة  وتد ينشأ هذا الضغط نتيجة التفاع  ما بي 

ي يعيشها وتسىم ضغوط دايلية أو تد تكون من 
البيئية منها أو الشخصية أو تد تنشأ من داي  الشخص نفسم نتيجة اخأزمات الت 

ابات اخأرسية  حيث إن الضغوط يمكن أن محيطة ا ي الرأي واإلضز
ز
ي مث  العم  والعالتة مع اخأصدتاء أو االيتالف معهم ف لخارجر

ك   ما تي 
ً
ي تتضمن النواجي االتتصادية واالجتماعية ونفسيم وعادتا

ي يعيشها الفرد والت 
تتنوع بحيث تشم  كافة مناجي الحياة الت 

 سلبية ومدم
ً
ات الحياتية المختلفة الضغوط النفسية أثارا  ومهددة لحياة اخأفراد وسعادتهم وترتلط الضغوط النفسية بالخير

ً
ره أحيانا

 م(2009وطبيعة عم  اخأفراد )الغرير  ابو اسعد 

 تعطينا الكثي  من (O'Driscoll:2010كما أكد 
ً
ي الصحة النفسية  ب  أيضا

ز
ي كونها عنرص مهم ف

ز
( أن دراسة الضغوط ال تتمث  فقط ف

         ومات عن وظائف اإلنسان كك   ومن هذا المنمور تعتير الضغوط  والصحة  والعم   والرفاهية كلها مرتلطة بلعضها اللعض.     المعل
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مشكلة البحث: 

 تسىع هذه الدراسة إىل االجابة عن السؤال الرئيس  وهو: 

ة العمل؟ ما العالقة بي   ضغوط العمل والضغوط النفسية لدى -  الموظفي   أثناء فتر

 وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

ة العم ؟ -1 ز أثناء في   ما مستوى ضغوط العم  لدى الموظفي 

ة العم ؟ -2 ز أثناء في   ما مستوى الضغوط النفسية لدى الموظفي 

ز  -3 ز مستويات ضغوط العم  والضغوط النفسية لدى الموظفي  ة العم ؟ه  توجد عالتة بي   أثناء في 

ات )العمر -4 ي مستوى ضغوط العم  تعزى لمتغي 
ز
ىم المس-الدي  الشهري-الجنس-ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي 
 عدد سنوات الخدمة(؟-الوظيفز

ات )العمر -5 ي مستوى الضغوط النفسية تعزى لمتغي 
ز
-الدي  الشهري-الجنس-ه  توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي 
 سنوات الخدمة(؟ عدد -المسىم الوظيفز

 فروض البحث: 

ة العم ؟  . 1 ز أثناء في  ز مستويات ضغوط العم  والضغوط النفسية لدى الموظفي   ال توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ات )العمر . 2 ي مستوى ضغوط العم  تعزى لمتغي 
ز
ىم المس-الدي  الشهري-الجنس-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي 
 عدد سنوات الخدمة(؟-الوظيفز

ات )العمر . 3 ي مستوى الضغوط النفسية تعزى لمتغي 
ز
المسىم -الدي  الشهري-الجنس-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ي 
 عدد سنوات الخدمة(؟-الوظيفز

 أهداف البحث: 

ة العم ؟ . 1 ز أثناء في   معرفة مستوى ضغوط العم  لدى الموظفي 

ة العم ؟ . 2 ز أثناء في   بيان مستوى الضغوط النفسية لدى الموظفي 

ة العم ؟الت . 3 ز أثناء في  ز مستويات ضغوط العم  والضغوط النفسية لدى الموظفي   عرف إذا كانت هناك عالتة بي 

ات )العمر . 4 ة العم  تعزى لمتغي 
ز أثناء في  ي مستوى ضغوط العم  لدى الموظفي 

ز
المسىم -الدي  الشهري-الجنس-إظهار الفروق ف

ي 
 عدد سنوات الخدمة(؟-الوظيفز

ي مستوى  . 5
ز
ات )العمرالكشف عن الفروق ف ة العم  تعزى لمتغي 

ز أثناء في  -الدي  الشهري-الجنس-الضغوط النفسية لدى الموظفي 

ي 
 عدد سنوات الخدمة(؟-المسىم الوظيفز
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية البحث: 

 أ: األهمية النظرية: 

ي دراستهم  . 1
ز
ز ف ز القادمي  ي إثراء المكتلة العلمية بمراجع تساعد اللاحثي 

ز
 االطالع عىل عير من المتوتع أن تساهم هذه الدراسة ف

 النتائج والتوصيات. 

ي تطوير تدرات اللاحث اللحثية وفق المنهجية العلمية.  . 2
ز
 من المتوتع أن تساهم الدراسة ف

 ب: األهمية التطبيقية: 

ة العم  والعم  عىل تجاوزها.  . 1 ز أثناء في  ي تؤدي إىل ضغوط العم  لدى الموظفي 
 تسليط الضوء عىل أهم العوام  الت 

ي يفض مستوى الضغوط النفسية من المنتمر أن تق . 2
ز
ي الكشف عن الحلول المناسلة ف

ز
دم الدراسة الحالية توصيات تسهم ف

ة العم .  ز أثناء في   لدى الموظفي 

ي كافة القطاعات اخأيرى  .3
ز
ي كون فوائدها المرتقلة ال تقترص االستفادة منها عىل مؤسستنا ب  ف

ز
تتجىل أهمية هذه الدراسة ف

ي 
ز
ي تواجم تحديات مشابهة ف

  بروز نفس تلك العالمات. والت 
 منهج البحث: 

ي فهم أفض  وأدق لجوانب وأبعاد الماهرة موضوع الدراسة حيث 
ز
ي التحليىلي  الذي يفيد ف

ستعتمد الدراسة عىل المنهج الوصفز

 
ً
 وكميا
ً
 ويعير عنها كيفيا

ً
 دتيقا

ً
 . يصفها وصفا

 :وسيتم استخدام مصدرين أساسي   للمعلومات

ز ض       غوط العم   . البيانات األولية: 1 ي س       يتم تص       ميمها يص       يص       ا للتعرف العالتة بي 
ي أدوات الدراس       ة )االس       تلانة(  الت 

ز
وتتمث  ف

ة العم .  ز أثناء في   والضغوط النفسية لدى الموظفي 

ي . البيانات الثانوية2
ز
ي الدراس         ات الس         ابقة واخأدب الس         ابق وما تحويم المكتلات من دراس         ات وأبحاث وكتب ومراجع ف

ز
: وتتمث  ف

 ل موضوع الدراسة. مجا

 مصطلحات البحث: 

ة العمل   الضغوط النفسية لدى الموظفي   أثناء فتر
 
 ضغوط العمل وعالقته ف

 الضغط: -

ز  عن ينجم الفرد لدى دايىلي  تأثي   بأنم:  الضغطيعرف   اضطرابات إىل يؤدي وتد الشخصية  ومكونات ضاغطة توى التفاع  بي 

ز  حفزه إىل تؤدي أو اخأداء الطبيغي  عن االنحراف إىل تدفعم سلوكية لديم أو نفسية أو جسمية  م(1992اخأداء. )محمد   لتحسي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الضغط النفسي:-

عرف تايلور الضغط النفسي بأنه: عملية تقييم األحداث كمهددات، واالستجابة الفسيولوجية واالنفعالية والمعرفية والسلوكية لهذه  
 م(.2013الحمد، )األحداث. 

 الضغوط النفسية:-

ألقل و مزعجة أو على اتعرف الضغوط النفسية بانها: حالة يدركها الكائن الذي يتعرض ألحداث أو ظروف معينة بأنها غير مريحة أ
تحتاج إلى نوع من التكيف أو إعادة التكيف وإن استمرارها قد يؤدي إلى أثار سلبية كالمرض واإلضطراب وسوء التوافق. )يوسف، 

 م(.2007

 

 الدراسات السابقة

 اوال: الدراسات المتعلقة بضغوط العمل: 

بويي   بمحافظات غزة م(. وه  بعنوان:" ضغوط العمل وعالقت2012دراسة ابو رحمة، )-1 في   التر   لدى المشر
ها بالرضا الوظيف 

 ." 

بية والتعليم بمحافمات غزة لمستويات ضغوط العم   ي وزارة الي 
ز
ز ف بويي 

ز الي  في  هدفت الدراسة اىل الكشف عن درجة تقدير المرسر

ي  وتد اعتمد اللاحث 
ز ضغوط العم  والرضا الوظيفز ي لديهم  والكشف عن طبيعة العالتة بي 

  وكذلك معرفة درجة الرضا الوظيفز

ي ا
ي دراستم عىل المنهج الوصفز

ز
ي المدارس الحكومية والمدارس التابعة ف

ز
فات ف ز والمرسر في  لتحليىلي  وتكون مجتمع الدراسة من المرسر
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي محافمات غزة واللالغ عددهم)
ز
بية والتعليم ووكالة الغوث للعام 219لوكالة الغوث ف فة حسب احصائية وزارة الي  فا ومرسر ( مرسر

فا و 30م  ولقد شملت عينة الدراسة االستطالعية )2012 ي المدارس الحكومية ووكالة الغوث. ( مرسر
ز
ف فة من مرسر  مرسر

ي  وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية: 
 هي ناجمة عن النمو المهتز

ز بويي 
ز الي  في  أن أعىل نسلة من ضغوط العم  لدى المرسر

بوي ف الي  ي يقوم بها المرسر
ي االعمال االدارية الت 

ز
ة وتنوع ف ي ويليها الضغوط الناجمة عن تقويم اخأداء  وأن هناك كير

 واالرتقاء الوظيفز

 تسبب ضغوط عم  بنسلة مرتفعة. 

  لدى مديري المدارس االساسية 2010 دراسة )خليفات والمطارنة،-2
  االداء الوظيف 

 
م( بعنوان: "أثر ضغوط العمل ف

  اقليم جنوب االردن". 
 
 الحكومية ف

ي جنوب االردن  
ز
ي لدى مديري المدارس االساسية الحكومية ف

ي االداء الوظيفز
ز
هدفت الدراسة للتعرف إىل أثر ضغوط العم  ف

ات الدراسة )الجنس  سنوات الخدمة  العمر  الحالة االجتماعية(   ومتوسطات تقدير افراد عينة الدراسة خأثر  الضغوط تلعا لمتغي 

ي التحليىلي  وصمم اللاحثان استلانة تم توزيعها عىل عينة الدراسة الللغ عددها )
( مديرا 331وتد استخدم اللاحثان المنهج الوصفز

 ( معلما ومعلمة. 985ومديرة  و)

مستوى ضغوط العم  لدى مديري المدارس جاء بدرجة متوسطة  وجود فروق ذات  التالية: وقد توصلت الدراسة اىل النتائج 

ز متوسطات تقدير افراد العينة لمستوى ضغوط العم  تعزى لمتغي  النوع لصال  االناث  وجود فروق ذات داللة  داللة احصائية بي 

ز متوسطات تقدير افراد العينة لمستوى ضغوط العم  تعزى لمت  غي  سنوات الخدمة لصال  االت  يدمة. احصائية بي 

اتيجيات التصدي له عند مديري المدراس االبتدائيةBoyland ،2011دراسة )باي لند -3 -( بعنوان: "ضغوط العمل واستر

 الواليات المتحدة االمريكية". 

"Job Stress and Coping Strategies of Elementary Principals". 

ي والية انديانا بالواليات المتحدة اخأمريكية    هدفت هذه الدراسة للتعرف عىل
ز
درجة ضغوط العم  لدى مدراء المدراس االبتدائية ف

ي التصدي ومواجهة ضغوط العم . كما هدفت إىل التعرف عىل 
ز
ي يستخدمها المدراء ف

اتيجيات الت  كما هدفت إىل الكشف عن االسي 

ات العمر  ي متوسطات تدرات عينة الدراسة لمتغي 
ز
ة كمدير مدرسة  وكانت عينة الدراسة علارة عن الفروق ف والجنس وسنوات الخير

ي التحليىلي وكانت أداة الدراسة علارة عن استلانة صممت لهذا الغرض. 140)
 واستخدم اللاحث المنهج الوصفز

ً
 ( مديرا

ي والي وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية: 
ز
ق دالة ة إنديانا  ال توجد فرو هناك مستويات إجهاد متوسطة لدى مدراء المدارس ف

ات المستخدمة.  ز متوسط تقديرات عينة الدراسة تلعا للمتغي   إحصائية بي 

 الدراسات المتعلقة بالضغوط النفسية: -

ي )-1   ضوء بعض 2013دراسة الخت 
 
  وعالقته بالضغوط النفسية لدى عينة من األمهات العامالت ف

 
( بعنوان" الذكاء الوجدان

ات الديمو  . المتغت    محافظة محايل عست 
 
 غرافية واألرسية ف

ي ضوء 
ز
ي وعالتتم بالضغوط النفسية لدى عينة من اخأمهات العامالت ف

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى الذكاء الوجدائز

ي محافمة محاي  عسي   وتكونت العينة من )
ز
ات الديموغرافية واخأرسية ف فمة ( أم من اخأمهات العامالت بمحا251بعض المتغي 
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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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي من إعداد عثمان ورزق النسخة المعدلة للللوي)
(  وايتصار 2004محاي  عسي   وتامت اللاحثة بتطبيق مقياس الذكاء الوجدائز

 (. 2003مقياس الصلان )

أن مستوى الضغوط النفسية منخفض لدى اخأمهات العامالت بمحافمة محاي  عسي    وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية: 

ي ودرجات الضغوط النفسية لدى اخأمهات العامالت بمحافمة محاي  ووجود عال
ز دراجات الذكاء الوجدائز تة ارتلاطية سلبية بي 

 .  عسي 

 ( بعنوان " الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة المدمرة منازلهم بمحافظة غزة". 2011. دراسة ابو سخيله) 2

الجامعة بمحافمة الشمال المدمرة منازلهم وعىل أكير الضغوط  هدفت الدراسة اىل التعرف عىل الضغوط النفسية لدى طللة

ي وطلقت دراستها عىل عينة تصدية مكونة من 
طالب وطاللة من الجامعة  200انتشارا حيث استخدمت اللاحثة المنهج الوصفز

ي دراستها مقياس الضغوط النفسية. 
ز
 بمحافمة الشمال  واستخدمت اللاحثة ف

تيب االول  ائج التالية: وقد توصلت الدراسة إىل النت ي الي 
ز
 الضغوط االنفعالية ف

ً
ثم  %27,50أن من أكير مجاالت الضغوط انتشارا

ا الضغوط السلوكية  %24,35ثم المعرفية  %25,94الضغوط الجسمية  . كما اظهرت النتائج ان هناك فروق دالة %22,21وايي 

ي الضغوط لصال  الطللة المدمرة بيوتهم كما ان الض
ز
غوط النفسية لدى االناث أكير منها لدى الذكور  واشارت النتائج ان احصائيا ف

لهم بلغت  ز ز بلغت مسلة الذين يعانون من  %89نسلة من يعانون من ضغوط نفسية مرتفعة من طللة الجامعة المدمرة ميز ي حي 
ز
ف

 اي غاللا الطالب المدمرة منازلهم يعانون من ضغوط نفسية مرتفعة. %11ضغوط نفسية تليلة 

 تائج والتوصياتالن

 

 النتائج: -

ي وضع يطط تطويرية تهدف إىل تخفيف ضغوط العم  تساهم بتوفر بيئة مالئمة لمعالجة الضغوط النفسية. -
ز
 االهمال ف

ي المؤسسة.  -
ز
ز ضغوط العم  ومستوى الضغوط النفسية ف  وجود عالتة ارتلاط طردية عالية موجلة بي 

 

 التوصيات: -

ي يعانون منها. -
ز بشك  أوسع يضمن التخفيف عن الضغوط النفسية الت   تكثيف الدعم واالهتمام بالموظفي 

ورة اترار برامج تثقيفية حلول مخاطر الضغوط النفسية  وكيفية التخلص منها. -  ضز

 تعزيز االهتمام من تل  المؤسسات بموضوع ضغوط العم  لما لم من انعكاسات سلبية عىل سي  العم . -

ورة اجراء دورات تدريبية بشك  مستمر لمعرفة كيفية مواجهة ضغوط العم  ومعالجتها. -  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                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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