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36 
ات الديمغرافية لدى عينة من                                              البداع               سلطنة عمانمتالزمة  مرض   مفهوم الذات وعالقته ببعض المتغير

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات الديمغرافية لدى عينة من مرض   السمنة متالزمة  ]مفهوم الذات وعالقته ببعض المتغير
  سلطنة عمان

 
 [المرضية ف

 
 [: أحمد البداع   لباحثإعداد ا]

 

 

 الملخص: 
ز متوسطات مفهوم هدف هذا البحث للكشف عن        مستوى مفهوم الذات والتعرف عىل الفروق الفردية بي 

 لمتغي  النوع االجتماغي و الحالة االجتماعية والمؤهل التعليىمي و متغي  إجراء العملية و المستوى 
ً
الذات تبعا

ي سلطنة عمان، تكون مجتمع البحث من مرضز متالزمة
ز
 االقتصادي لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية ف
ي مستشفز القوات المسلحة

ز
( عينة من الذكور واإلناث 50الخوض، وبلغ عدد عينة الدراسة )-السمنة المرضية ف

ز  ) ( سنة، توصل البحث إىل النتائج اآلتية: إن مستوى مفهوم الذات لدى أفراد 50 -20تراوحت أعمارهم بي 
ي كل من 0.05ستوى داللة أقل من )إىل جود فروق ذات داللة إحصائية عند م البحث وتوصلالعينة متوسط، 

ز
( ف
مفهوم الذات بشكل عام والذات االنفعالية والذات الجسمية لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية ولصالح 

ي 0.05الذكور، بينما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
ز
( ف

ي مفهوم الذات 0.05اللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )الذات المعرفية، وعدم وجود فروق ذات د 
ز
( ف

 تعزى إىل الحالة االجتماعية والمؤهل التعليىمي و المستوى االقتصادي، ووجود 
وأبعاده الثالثة لدى المرضز

ي كل من مفهوم الذات بشكل عام والذات 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
ز
( ف

الذات الجسمية لدى المرضز ولصالح الذين أجروا العملية، بينما أوضحت النتائج عدم وجود فروق المعرفية و 
ي الذات االنفعالية، تعزى إىل متغي  إجراء العملية. 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )

ز
 ( ف
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Self-concept and its relationship to some demographic variables in a sample of patients] 

 [Obesity Syndrome in the Sultanate of Oman  

 

Prepared by: Ahmed ALBadeai 

 

 

Abstract: 

      The objective of this research is to understand the level of self-concept and to identify the 

individual differences between the average self-concept according to the variable of gender, marital 

status, educational qualification, operation procedure variable and the economic level among patients 

with morbid obesity syndrome in the Sultanate of Oman, the research community consists of patients 

with morbid obesity syndrome in The Armed Forces Hospital - Al-Khoud, and the number of the study 

sample was (50) male and female samples whose ages ranged between (20-50) years. The research 

found the following results: The level of self-concept among the sample members is average, and the 

research found that there are statistically significant differences At a significance level less than (0.05) 

in both the self-concept in general and the emotional self and the physical self in patients with morbid 

obesity syndrome and in favor of males. There were no statistically significant differences at a 

significance level less than (0.05) in the cognitive self. The absence Statistically significant differences 

at a level of significance less than (0.05) in patients ’self-concept and differ with marital status, 

educational qualification and economic level, In addition the research showed statistically significant 

differences at a significant level Less than (0.05) in each of the self-concept in general, the cognitive 

self and the physical self in the patients and in favor of those who performed the operation. There 

weren't any statistically significant differences at a significance level less than (0.05) in the emotional 

self, attributable to the operation procedure variable. 

  

Key words: Self-Concept, Demographic Variables, Morbid Obesity. 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقـدمــة: 

ي الشخصية من حيث وظيفتم بالسغي للتكامل وتوافق الشخصية ليكون       
ز
ة أساسية ف ز يعد مفهوم الذات ركي 

ات ويكتسب منها تشكيل شخصيتم الفريدة والمختلفة،  ي يعيش فيها ويتبادل الخير
 مع البيئة الت 

ً
الفرد متكيفا

ي تجعلم يشعر بأهميتم وقيمتم الذاتية عن االخرين بحيث ال يتأثر با
 شت  اشكالها، الختالفات والمقارنات عىلوالت 

ي تخىط صعوبات الحياه، وليتمتع بصحة نفسية عالية )الداهري، 
ز
 (  2016وليكون مفهومم عن ذاتم يساعده ف

ي يكونها األفراد عن أنفسهم سلبية، 
ويرتبط مفهوم الذات مع العديد من المشكالت ألن الصورة الذاتية الت 

وم الذات بحيث أن الفرد يرى نفسم مقارنة باآلخرين، لذا تكون نظرة الفرد عن وترتبط السمنة المرضية بمفه
جسمم وذاتم سلبية، وتنعكس هذي السلبية وتكون عائق لتفاعالت اإلنسان مع اآلخرين، ومما يزيد األمر سوًء 
ي   يصاحب مفهوم الذات االيجائر

ً
صورة ل هو تشوه صورة الجسم لدى مريض السمنة، وعىل العكس من ذلك ايضا
 (. 2017الجسم والذات شعور بالرضا نحو الذات )محمد وعبدالخالق ويوسف، 

ي يضعها المرضز ألنفسهم وذواتهم، وكما 
 للقيمة المنخفضة الت 

ً
ي لمرضز السمنة وفقا يتكون مفهوم الذات السلتر

تأثي   عدلة إىل أنأن التهديدات واالنتقادات الموجهة من اآلخرين تضعف مفهوم الذات، وتشي  نظرية الوسم الم
 البتعادهم عن اآلخرين 

ً
ي يشكلها األفراد عن ذواتهم هي سببا

وصمة العار بسبب السمنة و الصورة المشوهة الت 
ي عزلة اجتماعية بسبب انخفاض مستوى مفهوم الذات، وهناك ادلة عىل التفاعل 

ز
وبالتاىلي يكون المرضز ف

ز كتلة الجسم واألبعاد المختلفة لم  (.  Mustillo, Hendriy & Schafer, 2012فهوم الذات )الديناميكي بي 

ي تشكيل الشخصية سواًء كانت عند مريض السمنة أو المرضز اآلخرون 
ز
ي مساهمتم ف

ز
وتنبع أهمية مفهوم الذات ف

ي فهذا ناتج من وصف المرضز ألنفسهم  أو االنسان عىل مستوى مراحلم العمرية، وعندما ينتج مفهوم ذات إيجائر
، بإحكام ذات ق

ً
 وخارجيا

ً
يمة ُمرضية ومقبولة عن الذات بكافة جوانبها المتعلقة برضز الفرد عما هو عليم داخليا

وعندما ُيولد المرضز مشاعر سلبية عن الذات فإنم ينتج عنها مفهوم ذات سلبية، ألن طبيعة مفهوم الذات 
ي الشخصية سواًء ك

ز
انت جسدية أو اجتماعية أو متعددة األبعاد ف ي تشمل مناطق وأبعاد وجوانب مختلفة ف

ي يضعها المرضز عن ذواتهم، فأما أن يكون تصورهم 
 التصورات الت 

ً
عاطفية أو أرسية، ويأثر عىل الذات ايضا

ي شخصية المريض و صحتم 
ز
،  ويكون أثر هذه التصور ف ي ي أو يكون تصورهم لمفهوم ذات إيجائر لمفهوم ذات سلتر

 (. Ghazvini, 2011النفسية )

 مشكلة البحث: 

ي شت  مجاالت     
ز
أن التقدم الذي تشهده المجتمعات وتقدم العولمة والتطور االقتصادي واالجتماغي والتطور ف

ي العالم بأرسه، حيث يوجد أكير من مليار شخص 
ز
ي تزايد مستوى السمنة ف

ز
 ف
ً
 مستمرا

ً
 تصاعديا

ً
الحياة أتجم اتجاها

ز بالسمنة الرسيرية، وأن تزايد )طاعون مليون شخص عىل االق 300يعانون من زيادة الوزن من بينهم  ل مصابي 
ز والمكسيك وجامايكا،  ز واألرجنتي  السمنة( شمل المجتمعات الصناعية والمتقدمة إىل البلدان النامية مثل الصي 

ز يعانون من الوزن الزائد و  %23حيث أظهرت الدراسات أن  يعانون من السمنة، وأشارت  %7من الصيني 
ز  ز  %22ستحدث  2030و  2000عامي  التقديرات إىل أنم بي  ي الصي 

ز
من حاالت أمراض القلب واألوعية الدموية ف

ز  اوح أعمارهم بي 
، مقارنة ب  64و 35لألشخاص الذين تي 

ً
ي الواليات المتحدة خالل نفس  %12عاما

ز
فقط ف

ي 
ز
ة، ومن المتوقع أن يتضاعف مرض السكري هذا االمر سيعرض الصحة الشخصية للخطر والتسبب ف الفي 
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 السمنة المرضية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القرن الحادي 
ز
ي العالم ف

ز
ة، وهذا جعل من السمنة تصبح من أكير المشكالت الصحية ف خسائر اقتصادية كبي 

ين )  (. Li, et.al, 2013والعرسر

ار الصحية مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم و تشوه صورة الجسم لدى  أن العديد من األضز
ي الحقتها السمنة المرضية، كان

ي بروز أمراض نفسية مثل اضطرابات القلق واالكتئاب،  المرضز و الت 
ز
لها دور ف

ي اعتبار الذات وتشكل مفهوم ذات 
ي زيادة مستوى المرض النفسي هو تدئز

ز
ي ساهمت ف

وكان من أهم العوامل الت 
ي تشكلت لدى المرضز بسبب عدم الرضز عن أنفسهم مقارنة 

ء لدى المرضز بسبب التصورات والصور الت  سي
 (. Amelia; Devon & Shawn, 2010باآلخرين )

ي هؤالء من 
 ما يعائز

ً
 بجسمهم، وغالبا

ً
 للذات مرتبطا

ً
 سلبيا

ً
إن الذين يعانون من السمنة وزيادة أوزانهم لديهم تصورا

سوء المعاملة من قبل أقرانهم ويعانون من معدالت من العزلة والحزن والقلق وانخفاض الرضا عن الجسم، و 
صمة العار الناتجة من زيادة الوزن مما أدى إىل تباطوا فقدانهم لوزنهم بل و إىل عدم أدى هذا إىل شعورهم بو 

ي المناسب )
ام بالنشاطات البدنية والنظام الغذائ  ز  (Gebreab, 2014االلي 

ي 
ز
ات الديمغرافية لدى مرضز السمنة، وف ز مفهوم الذات وبعض المتغي  عليم سيقوم الباحث بإيجاد العالقة بي 

ي والذي ينبثق منم مجموعة ضوء النتائج 
ي يتوصل إليها البحث سوف يسغ الباحث لإلجابة عن السؤال اآلئ 

الت 
 من الفرضيات: 

  سلطنة عمان؟
 
 ما مستوى مفهوم الذات لدى مرض  متالزمة السمنة المرضية ف

 فرضيات البحث: 

ي مفهوم 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) -1
ز
الذات لدى مرضز متالزمة ( ف

 . ي سلطنة عمان تعزى إىل النوع االجتماغي
ز
 السمنة المرضية ف

ي مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )  -2
ز
( ف

ي سلطنة عمان تعزى إىل الحالة االجتماعية. 
ز
 السمنة المرضية ف

ي مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة 0.05لة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )ال توجد فروق ذات دال  -3
ز
( ف

 . ي سلطنة عمان تعزى إىل المؤهل العلىمي
ز
 السمنة المرضية ف

ي مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) -4
ز
( ف

ي سلطنة عمان تعزى 
ز
 إىل متغي  إجراء العملية. السمنة المرضية ف

ي مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )  -5
ز
( ف

ي سلطنة عمان تعزى إىل المستوى االقتصادي. 
ز
  السمنة المرضية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف البحث: 

 المرضية؟التعرف عىل مستوى مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة السمنة  -1

 لمتغي   -2
ً
ز متوسطات مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية تبعا التعرف عىل الفروق الفردية بي 
 النوع االجتماغي و الحالة االجتماعية والمؤهل التعليىمي و متغي  إجراء العملية و المستوى االقتصادي. 

 أهمية البحث: 

ي تقبل تخفيض يرى الباحثون أن صورة الجسم المحسنة     
ز
ز سلوكياتهم ف ستؤدى إىل قدرة المرضز عىل تحسي 

ي 
ي إنقاص الوزن، بسبب الصور السلبية الت 

ز
 من أجل تخىطي الحاجز ف

ً
الوزن، وإن تحسن مفهوم الذات مهم جدا

ي أثرت بشكل عام عىل عالقاتهم األرسية ومستوى التكيف 
يكونها المرضز عن طبيعة اوزانهم واشكالهم، والت 

 (. Annesi, 2010 مع االخرين )االنفعاىلي 

ي استهدفها الباحث وهي عينة من مرضز متالزمة السمنة المرضية 
تنبع أهمية البحث الحاىلي من خالل الفئة الت 

ي مستشفز القوات المسلحة
ز
امنة مع السمنة مثل مرض -ف ز ي من أمراض عضوية مي 

الخوض، لكون هذه الفئة تعائز
غط واصابات اخرى تختض بالعظام مثل اصابة فقرات الظهر والركبة السكري ومرض القلب و مرض ارتفاع الض

 لدى المريض. 
ً
 نفسيا

ً
ي تسبب أثرا

ها من المعوقات الت   وغي 

ات الديمغرافية  ز مفهوم الذات ومجموعة من المتغي  ي إنم يسغ لدراسة العالقة بي 
ز
كما تنبع أهمية هذا البحث ف

، مثل )النوع االجتماع، الحالة االجتماعية، ال مستوى االقتصادي و إجراء العملية أو عدم إجرائها ( لدى المرضز
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 من الناحية النفسية، عىل اعتبار أن مفهوم الذات هو الشكل الحقيف 

ً
را ي معرفة أكير الفئات تضز

ز
وهذا سيساهم ف

ك مع مجموعة من االمرا  عىل المرضز عىل اعتبار أنم يشي 
ً
ا  كان أثره كبي 

ً
 النفسية.  ضللشخصية، فمتا كان سلبيا

 حدود البحث: 

 الخوض.  -عيادة جراحة ومنظار متالزمة السمنة المرضية، مستشفز القوات المسلحةالحدود المكانية:  -

ي عام الحدود الزمانية:  -
ز
 . م2021/ 2020أجرّي هذا البحث ف

ية:  -  عينات الذكور واالناث من مرضز متالزمة السمنة المرضية.  الحدود البشر

ات الديمغرافية لدى مرضز السمنة . الحدود الموضوعية:  -  الكشف عن مفهوم الذات وعالقتم ببعض 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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)  
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 إال انفجار ف

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات البحث: 

ي نفسم من : بأنه Self- concept عرف مفهوم الذات      
ز
ي يراها الفرد ف

" مجموعة من األبعاد والتصورات الت 
الشخصية االنفعالية والدينية واالجتماعية التحصيلية خالل مجموعة من الصفات أو السمات أو الخصال 

 (. 27: 2015وسمات اإلنجاز واالرتباط والقيادة والمشاركة االجتماعية واالرسية " )الغول، 

ي يمتلكها األفراد عن أنفسهم، : الذات بأنه وكما يعرف مفهوم
" مجموعة من التصورات أو النقاط المرجعية الت 

ي وهي مجموعة من الصفات أ
ز
ي يعرفها األفراد بأنها صفة ف

و القصور أو القدرات والحدود والقيم والعالقات الت 
ونها جزء متعلق بالهوية" ) ي يعتير

 (. Ghazvini, 2011: 1035النفس والت 

 :  
 
 وجاء تعريف أبعاد مفهوم الذات كاآلت

،  : Physical-Selfالبعد: الذات الجسمية  والذي يتضمن قدرات " هو مفهوم الفرد وإدراكم لمظهره الجسىمي
، مثل هيئتم العامة، وصورة الوجم، ومدى شعوره بالرضا والقناعة لما هو  وخصائص جسمية لها اعتبار اجتماغي

 (. 109: 2014عليم من صفات وقدرات جسمية" )أبو لطيفة، 

ي األرسة، ومدى تك : Family-Selfالبعد: الذات االرسية 
ز
ي فكرة الفرد عن نفسم بصفتم عضوا ف

م معها، يف" تعتز
امم وانتماءه لها" )حماده،  ز  (. 41: 2017والي 

ي يكونها  : The emotional- selfالبعد: الذات االنفعالية 
ي يكونها الفرد عن نفسم وتلك الت 

" هي الصورة الت 
من خالل نظرة اآلخرين لم من حيث الخصائص العقلية مثل مستوى الذكاء، والقدرة عىل حل المشكالت ودرجة 

ز و  كي 
")بوقحوص، الي  ي ي وااليجائر  (34:  2015رد الفعل ومستوى التحصيل بجانبيها السلتر

" السمنة أو البدانة بأنها تراكم غي  طبيغي أو  تعرف السمنة المرضية حسب منظمة الصحة العالمية بأنها: 
ر بصحة الفرد")البكري،   (. 580: 2018مفرط للدهون قد يلحق الضز

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 
ا
 مفهوم الذات:  -أول

ي الشخصية وتكاملها وهذا التناسق واالنسجام يجعل الفرد يتكيف مع     
ز
يعتير مفهوم الذات حجر الزاوية ف

ي الحياة، 
ز
ي ف  عن اآلخرين من خالل تشكيل مفهوم ايجائر

ً
ي يعيش فيها و يجعلم قادر أن يكون مختلفا

البيئة الت 
ي 
ز
ي يعيش فيها االنسان ف

ي وتساهم البيئة الت 
ز
  تشكل مفهوم الذات إذ أنم ال يمكن الفصل بينهما فكالهما يؤثر ف
 من جوانب الحياة، حيث يرى االنسان شكلم وطبيعتم 

ً
 مهما
ً
اآلخر، وتحتل وظيفة الجسم ومظهره جانبا

ي يصدرها اآلخرون ويشعر بها تجاه جسمم، وهذا االحساس يؤثر عىل الجوانب 
الجسمية من خالل االحكام الت 

ي والسلوكي واالجتماغي ويمتد أثره األخرى 
 فيتأثر الجانب العاطفز

ً
 أم إيجابيا

ً
ي الحياة سواًء كان هذا التأثي  سلبيا

ز
ف

 (. 2015ليشمل طريقة تعامل االنسان مع المواقف الحياتية )أحمد، هدى، 

ي مجال علم النفس أن مفهوم الذات هو اتجاهات الفرد نحو نفسم ومشاعره ومدركا
ز
ز ف م تويرى المختصي 

ي تحتوي عىل السلوك الذي يسلكم الفرد من خالل 
وتقييمم لنفسم، وهو مجموعة من العمليات النفسية الت 

ي تعتير 
ي يعيش فيها، فمن خالل الفهم لطبيعة الذات والت 

الذات ومن خالل  قدرتم عىل التوافق مع البيئة الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات واإلدراك، يستطيع الفرد أن يشكل مفهوم ذبأنها مجموعة من األنشطة والعمليات المعرفية كالتفكي  والتذكر 
 ، ي مجتمعم )عىلي

ز
ي التكيف مع وضعم ومع طبيعة حياتم ويستطيع أن ُيكون مؤثر ف

ز
 (. 2012يساعده ف

امم وقيمتم لذاتم،  ي كيفية تقديره واحي 
ز
ي حياتم يعتمد إىل تحديد شامل لمفهومم عن ذاتم وف

ز
أن نجاح االنسان ف

ي الذات يدفعنا إىل تكوين مفهوم  وتمثل صورنا عن أنفسنا بشكل
ز
ي الحياة، وأي خلل وقصور ف

ز
ي نجاحنا ف

ز
فعال ف

ء إلمكانياتنا وطموحاتنا ومستقبلنا مما يؤدي إىل عرقلة قدرتنا عىل تحقيق األفضل  ي عن ذواتنا، وتقدير سي سلتر
 (. 2015واألحسن )العمروس، 

ي ين
ن، ظر فيها الفرد لنفسم وصورتم من خالل اآلخريإن تشكل مفهوم الذات عند البعض هو مقارنة بالصورة الت 

ي يتشكل 
ي تشكل شخصية هذا االنسان، ومن هذه الذوات الت 

ويتكون مفهوم الذات من مجموعة من الذوات والت 
: 2015منها مفهوم الذات )بوقحوص،  ي

 ( وهي كاآلئ 

ي يشكلها الفرد عن نفسم مقارنة باآل  الذات الجسمية:  -
ي الصورة الت 

ز
والطول  خرين من حيث الحجمهي تتمثل ف
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 والت 
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ز
ي هي الصورة ف

ز
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ز
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 بالدونية وتجعلم يفقد ثقتم بنفسم. 

: السمنة المرضية: 
ً
 ثانيا

ي حدوث أمراض مزمنة مثل مرض السكري      
ز
ة عىل الفرد من خالل تسببها ف تشكل السمنة خطورة كبي 

ي نشاط الفرد العام، كما تشكل 
ز
ي تؤثر بشكل كبي  ف

ز والجلطات وأمراض العظام الت  ايي  والضغط والقلب والرسر
ي 
ز
هم وتقبلهم ناحية تقبلهم لذواتالسمنة تعقيدات نفسية للمرضز من خالل الخلل الذي تسببم لهؤالء المرضز ف

ي الحد من العالقات المجتمعية، األمر الذي يلف  ظاللم عىل صحة 
ز
ألجسامهم، ومن ناحية أخري تسهم السمنة ف

 (. 2017المرضز )محمد وعبدالخالق ويوسف، 

ي أن يصف االنسان نفسم، وال يستطيع أن يحدد السبب احيا
ي نأن المفهوم المتشكل لمرضز السمنة ال يكفز

ز
ا ف
ي تشكل هذا الوزن مثل الوراثة و العوامل البيولوجية والعوامل 

ز
زيادة هذا الوزن ألن هناك اسباب عديدة ف

النفسية، وهذا يؤثر عىل هذا المريض وتظهر عليم آثار عديدة مثل العزلة االجتماعية وقلة التواصل والتفاعل مع 
ي ا
ز
 لتأقلم، وظهور آثار نفسية مثل فقدانم ثقتم بنفسماالخرين، وتظهر عىل هذا الفرد انفعاالت و صعوبة ف

 (. 2016)سعدون، 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 
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ز
ي ساهمت ف
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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يسغ المرضز إلجراء عمليات متالزمة السمنة، ورغم إجراء هذه العمليات إال أن البعض يظل مفهومم عن ذاتم 
ي شكلها عن نفسم عير سنوات عديدة، وعىل الرغم من نجاح هذه العمليات إال أن 

 بسبب الصورة الت 
ً
سلبيا
، وهذا بسبب عدم قدرة المريض من إبراز ذاتم وضعف مفهوم ال

ً
بعض يعاود وزنم بالزيادة والتصاعد تدريجيا

ي التواصل الفعال مع مجتمعم وارستم. 
ز
 ف
ً
 الذات لديم شكًل حاجزا

  الدراسات السابقة: 

ي ومعدل ال2018أجرى البكري )     
ز النشاط البدئز سمنة وبعض ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل العالقة بي 

ي المملكة العربية السعودية، تكون مجتمع الدراسة من )
ز
ي المنطقة الغربية ف

ز
( من 639المظاهر االنفعالية ف

( من اإلناث، توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها: أن هناك عالقة ارتباطية سالبة وعكسية 714الذكور، و)
ز مستوى السمنة والمظاهر االيجابية للحالة االنف  عالية. بي 

ي األردن، 2018واجرى إبراهيم )
ز
ز االلكسيثيميا والسمنة لدى االناث ف ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل العالقة بي 

( أنتر مصابة بااللكسيثيميا، توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها وجود 326تكونت عينت الدراسة من )
ي انتشار االلكسيثيميا تبعا لمتغي  السمنة )مؤرسر 

ز
ا فيما  كتلة الجسم( عىل مقياس االلكسيثيميا ككل، أمفروق ف

ي انتشار 
ز
يخص مجال صعوبة وصف المشاعر ومجال التفكي  الموجم للخارج أظهرت النتائج فروق ف

 االلكسيثيميا وذلك لصالح مؤرسر كتلة الجسم. 

دير الذات ( إىل الكشف عن أعراض اضطراب تشوه صورة الجسد وعالقتم بتق2017وهدفت دراسة أبوعجاج )
( فرد من البدناء، توصلت 100واضطراب الشخصية الحدية لدى عينة من البدناء، تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة إىل نتائج كان من أهمها: وجود اضطراب صورة الجسد لدى عينة من البدناء، ووجود عالقة ارتباطية 
ز اعراض تشوه صورة الجسد وتقدير الذات لدى البدنا  ز ء، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بسلبية بي  ي 

 اعراض تشوه صورة الجسد واضطراب الشخصية الحدية لدى البدناء. 

ز  Abbas, Shahnaz & Saeed (2011) عباس وشهناز وسعيد  بينما هدفت دراسة كل من لفحص العالقة بي 
ام باألنظمة ا ز ي لمفهوم الذات، من حيث التهديد وااللي 

ز
ي المرضز الذين يعانون من اإلدراك المعرف

ز
لعالجية ف

ة 108التهاب الكبد بلغ عدد العينة ) ، توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها وجود عالقة مبارسر ( من المرضز
ام المرضز وبعبارة أخرى فإن المرضز الذين واجهوا التهديد بمفهوم الذات كان لم عالقة  ز ز مفهوم الذات والي  بي 

ام وتحد ز  لمفهوم الذات. عكسية بااللي 
ً
ي كانوا أقل تهديدا موا بالنظام العالجر

ز  يات أكير وإن الذين الي 

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مفهوم الذات وعالقتم بالقلق واالكتئاب لدى متعاطي 2016وأجرت سالمة )
امادول، تكونت عينة الدراسة من ) امادول، توصلت الدراسة إىل نتائج كان م46الي  ن أهمها إن ( من متعاطي الي 

مستوى مفهوم الذات منخفض لدى أفراد العينة، وأن مستوى القلق واالكتئاب مرتفع لدى أفراد العينة، ,وأنم 
 عند مستوى الداللة )

ً
ز تقديرات أفراد عينة α≥  0,05توجد عالقة ارتباطية سالبة )عكسية( دالة إحصائيا (  بي 
امادول. الدراسة لمستوى مفهوم الذات وتقديراتهم لمستوى ا  لقلق لدى متعاطي الي 

ي 2015بينما أجرت أحمد، هدى )
ز
ز مرض فصام البارانويا واألصحاء ف ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل الفروق بي 

( من مرضز فصام البارانويا، و ) 21ذكر و 56مفهوم الذات وصورة الجسم، قسمت عينة الدراسة إىل )  53أنتر
( من األصحاء، توصلت ال 23ذكر و  ز مرضز الفصام البارانويا أنتر دراسة إىل نتائج كان من أهمها: وجود فروق بي 

ز  ي اتجاه مرضز فصام البارانويا، ووجود داللة ارتباطية دالة سالبة بي 
ز
ي مفهوم الذات وصورة الجسم ف

ز
واألصحاء ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

رة و بعد العصاب من مفهوم الذات وصورة الجسم لدى المرضز وبعد اضطراب الشخصية من مفهوم الذات بص
ي أبعاد مفهوم الذات بصورة الجسم لدى كل من 

 
ز باف الجسم لدى االصحاء وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة بي 

 المرضز واألصحاء. 

ز تقدير الذات لدى البدينات 2015وكما أجرت أحمد، إيمان ) ( دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة بي 
ددات 30ينة الدراسة من )ومواجهتهن ألحداث الحياة اليومية الضاغطة، تكونت ع ( من اإلناث البدينات المي 

عىل مركز السمنة والنحافة بمستشفز اإلقبال، توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها: وجود عالقة سلبية ذات 
ز  ز البدانة لدى اإلناث وتقدير الذات لديهن، ووجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بي  داللة إحصائية بي 

ي مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة. تقدير ا
ز
ي ف  لذات والتفاعل اإليجائر

ز مؤرسر كتلة الجسم    Bodiba et.al( 2008بينما اجرى بوديبا وآخرون ) دراسة هدفت إىل دراسة العالقة بي 
ز طالبات الجامعة السود، بلغ عدد عينات الدراسة ) كان ( طالبة، توصلت الدراسة إىل نتائج  75ومفهوم الذات بي 

ز كتلة الجسم ومفهوم الذات حيث يميل المشاركون الذين يعانون من زيادة الوزن إىل  من أهمها: وجود عالقة بي 
ام الذات.  ي احي 

  تدئز

ام  Hudson( 2008وأجرى هدسون ) دراسة هدفت إىل فحص صورة الجسم ومؤرسر كتلة الجسم، ارتبط احي 
ي عينة غي  اكلينيكية من نساء نيوزيلندا، تكونت عينة الدراسة من )

ز
اوح 36الذات واتجاهات األكل ف ( امرأة تي 

ز  ستوى مسنة توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أهمها: يرتبط ارتفاع مؤرسر الجسم بارتفاع  55-17أعمارهن بي 
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ي تناول 

ز
ام الذات المرتبط بها زيادة االضطراب ف ام الذات واألكل مرتبطة بشكل كبي  مع انخفاض احي 

ي احي 
ز
ف

ام الذات واضطراب اال ي احي 
كل وكتلة الجسم المرتفعة مرتبطة بعدم الرضا عن الطعام، وتشي  الدراسة إن تدئز

 صورة الجسم. 

 الطريقة واإلجراءات: 

 منهج البحث: 

 .   االرتباط 
، استخدم الباحث المنهج الوصف   من أجل تحقيق أهداف البحث الحال 

 مجتمع البحث: 
ي عيادة الجراحة ومناظي  متال    

ز
ضية زمة السمنة المر تكون مجتمع البحث من مرضز متالزمة السمنة المرضية ف

ي مستشفز القوات المسلحة
ز
( مريضا من مرضز السمنة والذين تم 50الخوض، واشتملت عينة الدراسة عىل ) -ف

 ( سنة. 50-20اختيارهم بالطريقة العشوائية، وممن تراوحت أعمارهم من )
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 السمنة المرضية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أدوات البحث: 

 :  
 
  هذه البحث مقياس مفهوم الذات و هو كاالت

 
 أستخدم الباحث ف

 مقياس مفهوم الذات:  -

( فقره موزعة 15استخدم الباحث مقياس مفهوم الذات والذي قام بإعداده بنفسم، تألف هذا المقياس من )    
)5( فقرات و البعد االرسي )5عىل ثالثة أبعاد، البعد الجسىمي )  (. 5( فقرات و البعد االنفعاىلي

 الصدق:  -

  هذه الدراسة كاآل
 
: تم التحقق من صدق المقياس ف  

 
 ت

1-  :  صدق المحكمير 

ي اإلرشاد النفسي و علم 8قام الباحث بعرض االختبار عىل )    
ز
ة واالختصاص ف ز من ذوى الخير ( من المحكمي 

 .  النفس  والصحة النفسية والطب النفسي

 ثبات المقياس:  -2

، الستخراج ثبات االختبار بالطرق األتية:   تم توزيــــع المقياس عىل عينة عشوائية من المرض 

لكل بعد من أبعاد المقياس   Alpha Cronbachتحقق من ثبات المقياس تم ايجاد معامل ثبات الفا كرونباخ لل
ي الجدول )

ز
 (. 1والمقياس ككل ف

 (1جدول) 
 قيم معامل الثبات لكل بعد من االبعاد وللمقياس ككل

 البعد
قيمة معامل ألفا  

 كرونباخ

 818, الذات الجسمية

 809, الذات االرسية

 812, الذات االنفعالية

 907, المقياس ككل
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ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ز
وعىل حسب ما ورد ف

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 
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من الجدول ) ( قيم معامالت ألفا كرونباخ و لكل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل، وهي قيم مرتفعة 1تبي 
ز إىل أن المقياس يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.   مما يطمي 

 نتائج البحث: 

 
ا
 عرض نتائج البحث:  -أول

ف عن مستوى أبعاد مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية، )الجسمية هدف هذا البحث للكش     
 
ً
والمعرفية واالنفعالية( ومفهوم الذات ككل، من خالل المقياس المطبق عىل عينة البحث، ويقدم الباحث عرضا

 للمعالجات االحصائية المناسبة ألسئلة وفروض البحث، و 
ً
ي توصل البحث إليها وفقا

عرض الباحث يللنتائج الت 
 : ي
 تسلسل هذه النتائج كاآلئ 

: 2يشي  الجدول ) ي
 للمتوسطات الحسابيات ألوزان مفاتيح مقياس مفهوم الذات وأبعاده الثالثة وهي كاآلئ 

ً
 ( عرضا

 (2جدول)
 المتوسطات الحسابية لتقديرات أوزان مفاتيح تصحيح مقياس مفهوم الذات 

 

 

 

ات الديمغرافية لدى عينة من مرضز متالزمة  من خالل عنوان البحث مفهوم الذات وعالقتم ببعض المتغي 
 : ي
ي سلطنة عمان، انبثق السؤال اآلئ 

ز
 السمنة المرضية ف

 
  سلطنة

 
 عمان؟ السؤال األول: ما مستوى مفهوم الذات لدى مرض  متالزمة السمنة المرضية ف

لإلجابة عن سؤال البحث أستخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مقياس      
مفهوم الذات ككل وأبعاده الثالثة )الذات االنفعالية، والذات المعرفية، والذات الجسمية( ولكل فقرة منتمية لكل 

 : ي
 بعد وهي كاآلئ 

 
 نتائج مقياس مفهوم الذات ككل:  -أ
استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد مفهوم الذات والمقياس       

ي جدول )
ز
: 3ككل كما هو موضح ف ي

 ( اآلئ 
 

 (3جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس مفهوم الذات ككل وألبعاده الثالثة 

 

 

 

 

 4-3.25 3.24-2.50 2.49-1.75 1.74-1 المتوسط

 دائما غالبا أحيانا نادرا التقدير

 المستوى المعيارياالنحراف  المتوسط المحور

 متوسط 54465. 2.7800 مفهوم الذات

 متوسط 63019. 2.6600 االنفعالية

 متوسط 64982. 3.0240 المعرفية

 متوسط 60883. 2.6560 الجسمية
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

)3تشي  نتائج الجدول ) ز  -2.65( إن المتوسطات الحسابية ألبعاد مقياس مفهوم الذات الثالثة تراوحت بي 
ز ) ( وبانحرافات3.02 ي األعىل لبعد الذات المعرفية 0.64 – 0.60معيارية تراوحت بي  (، وبلغ المتوسط الحسائر

ي لمقياس مفهوم الذات ككل )0.64( عند انحراف معياري )3.02حيث بلغ ) ( 2.7(، بينما بلغ المتوسط الحسائر
مة السمنة المرضية ( وهذا يشي  عىل أن مستوى مفهوم الذات لدى مرضز متالز 0.54وانحراف معياري قيمتم )

 متوسط. 
 

 نتائج كل بعد من أبعاد مقياس مفهوم الذات وفقراته:  -ب
عىل  راتهاوفقكما استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد الدراسة         

: 6، 5، 4حدى حسب الجداول ) ي
 ( وهي كاآلئ 

 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب 4الجدول ) يوضحنتائج بعد الذات االنفعالية:  -1

 : ي
 الفقرات لبعد الذات االنفعالية وهي كاآلئ 

 (4جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لبعد الذات االنفعالية

 

 

 

 

 
ي لبعد الذات االنفعالية ككل بلغ )4تشي  نتائج الجدول ) ( وانحراف معياري 2.6600( إن المتوسط الحسائر

ي 3(، بينما بلغت الفقرة )0.63079) (، وانحرست المتوسطات 3.3400بلغ )( اعىل درجة بمتوسط حسائر
ز المتوسطات الحسابية ) ي لفقرات بعد الذات االنفعالية بي   . )3.3400 -2.3400الحسائر

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب 5يوضح الجدول ) نتائج بعد الذات المعرفية:  -2
 : ي
 الفقرات لبعد الذات االنفعالية وهي كاآلئ 

 (5جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لبعد الذات المعرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرات

Q3 3.3400 .84781 مرتفع 

Q6 2.4200 .81039 مقبول 

Q9 2.8200 .96235 متوسط 

Q12 2.3400 .84781 مقبول 

Q15 2.3800 1.14089 مقبول 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرات

Q2 3.1200 .91785 متوسط 

Q5 
 مرتفع 94847. 3.2800

Q8 3.1200 .98229 متوسط 

Q11 3.2600 .92162 مرتفع 

Q14 2.3400 .96065 مقبول 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز )5نتائج الجدول )تشي   (،  3.2800 -2.3400( إن المتوسطات الحسابية لبعد الذات المعرفية انحرست بي 
ي بلغ )5بينما بلغت الفقرة ) (، 0.94847( وانحراف معياري بلغت قيمتم )3.2800( اعىل درجة بمتوسط حسائر
ز 14وتدل الفقرة )  درجة حصل عليها المفحوصي 

ي هو أدئز ي هذه الفقرة وبلغت  ( عىل أن المتوسط الحسائر
ز
ف

(2.3400 .) 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب 6يوضح الجدول ) نتائج بعد الذات الجسمية:  -3

 : ي
 الفقرات لبعد الذات الجسمية وهي كاآلئ 

 (6جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات لبعد الذات الجسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز من خالل الجداول ) ز ( إن المتوسطات الحسابية 6يتبي   -2.2800)لفقرات بعد الذات الجسمية انحرست بي 
ي بلغ )7بينما بلغت الفقرة )  (،3.2200 ( وانحراف معياري بلغت قيمتم 3.2200( أعىل درجة بمتوسط حسائر

ي هذه 13(، وتدل الفقرة )1.03589)
ز
ز ف  درجة حصل عليها المفحوصي 

ي هو أدئز ( عىل أن المتوسط الحسائر
 (. 2.2800الفقرة وبلغت )

  من خالل سؤال البحث انبثقت مجموعة من او 
 
 : لفرضيات سىع الباحث لإلجابة عنها وه  كاآلت

  مفهوم الذات لدى 0.05الفرضية األول: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
 
( ف

 .   سلطنة عمان تعزى إل النوع االجتماع 
 
 مرض  متالزمة السمنة المرضية ف

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيمة )ت(  لإلجابة عن هذه الفرضية
ي جدول )

ز
( كما هو موضح ف  حسب النوع االجتماغي )الجنس: ذكر، أنتر

ز ز مستقلتي  : 7لعينتي  ي
 ( اآلئ 

 (7جدول )
 نتائج اختبار )ت( لعينتير  مستقلتير  حسب النوع االجتماع  

ي  العدد النوع االجتماغي    مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسائر

 0.024 2.324- 48 64290. 2.5700 20 أنتر  مفهوم الذات
    42396. 2.9200 30 ذكر 

 020. 2.399- 48 70926. 2.4100 20 أنتر  االنفعالية
    51924. 2.8267 30 ذكر 

 238. 1.196- 48 81169. 2.8900 20 أنتر  المعرفية
    51107. 3.1133 30 ذكر 

 018. 2.449- 48 58571. 2.4100 20 أنتر  الجسمية
    57619. 2.8200 30 ذكر 

 

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الفقرات

Q1 2.5400 1.21571 متوسط 

Q4 2.6600 .96065 متوسط 

Q7 3.2200 1.03589 متوسط 

Q10 2.5800 .83520 متوسط 

Q13 2.2800 .99057 متوسط 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي كل من مفهوم 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )7يتضح من الجدول)
ز
( ف

عينة الدراسة ولصالح الذكور، بينما أوضحت النتائج الذات بشكل عام والذات االنفعالية والذات الجسمية لدى 
ي بعد الذات المعرفية. 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )

ز
 ( ف

  مفهوم الذات 0.05الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
 
( ف

  سلطنة عمان تعزى إل الحالة االجتماعية. لدى مرض  متالزمة السمنة المرضي
 
 ة ف

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيمة )ت(  لإلجابة عن هذه الفرضية
ي جدول )

ز
وج( كما هو موضح ف ز وج وغي  مي  ز

ز حسب الحالة االجتماعية)مي  ز مستقلتي  : 8لعينتي  ي
 ( اآلئ 

 (8جدول )
 لعينتير  مستقلتير  حسب الحالة االجتماعية ت()نتائج اختبار 

الحالة  
 االجتماعية

 العدد
المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

مفهوم 
وج الذات ز  63018. 2.7378 15 غي  مي 

48 -.356 
.724 

وج  ز    51271. 2.7981 35 مي 
 

وج االنفعالية ز  885. 145.- 48 78994. 2.6400 15 غي  مي 

وج  ز     56139. 2.6686 35 مي 

وج المعرفية ز  464. 737.- 48 67528. 2.9200 15 غي  مي 

وج  ز     64342. 3.0686 35 مي 

وج الجسمية ز  984. 020.- 48 71100. 2.6533 15 غي  مي 

وج  ز     57101. 2.6571 35 مي 

ي الجدول )
ز
ز من خالل النتائج ف ( 0.05إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) ( عدم وجود فروق ذات داللة8تبي 

ي مفهوم الذات ومحاوره الثالثة لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية تعزى إىل الحالة االجتماعية. 
ز
 ف

  مفهوم الذات 0.05الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
 
( ف

  
 
. لدى مرض  متالزمة السمنة المرضية ف   سلطنة عمان تعزى إل المؤهل العلي 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيمة )ت(  لإلجابة عن هذه الفرضية
ي جدول )

ز
 حسب المؤهل التعليىمي كما هو موضح ف

ز ز مستقلتي  : 9لعينتي  ي
 ( اآلئ 

 (9جدول )
 المؤهل العلي  نتائج اختبار )ت( لعينتير  مستقلتير  حسب 

ي  العدد المؤهل العلىمي    مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسائر

 287. 1.076 48 56101. 2.8239 39 1.00 مفهوم الذات
 2.00 11 2.6242 .47260  

  

 571. 570. 48 66775. 2.6872 39 1.00 االنفعالية
 2.00 11 2.5636 .48841    

 655. 450. 48 63488. 3.0462 39 1.00 المعرفية
 2.00 11 2.9455 .72714    

 071. 1.847 48 62096. 2.7385 39 1.00 الجسمية
 2.00 11 2.3636 .48015    
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من خالل الجدول ) ي مفهوم 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )9يتبي 
ز
( ف

. الذات ومحاوره   متالزمة السمنة المرضية تعزى إىل المؤهل العلىمي
 الثالثة لدى مرضز

  مفهوم الذات 0.05الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )
 
( ف

  سلطنة عمان تعزى إل متغير إجراء العملية. 
 
 لدى مرض  متالزمة السمنة المرضية ف

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وقيمة )ت(  لإلجابة عن هذه الفرضية
ي جدول )

ز
ز حسب إجراء العملية كما هو موضح ف ز مستقلتي  : 10لعينتي  ي

 ( اآلئ 

 (10جدول )
 نتائج اختبار )ت( لعينتير  مستقلتير  حسب إجراء العملية

 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد أجرى العملية 

 0.005 2.943- 48 69393. 2.4863 17 لم يجري عملية مفهوم الذات
    37950. 2.9313 33 أجرى العملية 

 070. 1.854- 48 72882. 2.4353 17 لم يجري عملية االنفعالية
    54945. 2.7758 33 أجرى العملية 

 005. 2.973- 48 88584. 2.6706 17 لم يجري عملية المعرفية
    39206. 3.2061 33 أجرى العملية 

 010. 2.681- 48 66155. 2.3529 17 لم يجري عملية الجسمية
    52426. 2.8121 33 أجرى العملية 

ي كل من مفهوم 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )10يوضح الجدول)
ز
( ف

بشكل عام وبعد الذات المعرفية وبعد الذات الجسمية لدى عينة البحث ولصالح الذين أجروا العملية، الذات 
ي بعد الذات 0.05بينما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )

ز
( ف

 االنفعالية، تعزى إىل متغي  إجراء العملية. 

  مفهوم الذات 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )الفرضية الخامسة: ال توجد 
 
( ف

  سلطنة عمان تعزى إل المستوى االقتصادي. 
 
  لدى مرض  متالزمة السمنة المرضية ف

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الحرية وذلك  لإلجابة عن هذه الفرضية
ي جدول ) Anova)باستخدام تحليل التباين األحادي )

ز
: 11حسب المستوى االقتصادي كما هو موضح ف ي

 ( اآلئ 

 (11جدول )
 ( حسب المستوى االقتصاديAnovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المحاور

ز المجموعات مفهوم الذات  273. 1.339 389. 3 1.167 بي 
   291. 46 13.368 داخل المجموعات 

    49 14.536 المجموع 

ز المجموعات االنفعالية  338. 3 1.014 بي 
.843 

 

.477 

 
   401. 46 18.446 داخل المجموعات 

    49 19.460 المجموع 
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 السمنة المرضية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز من  ي 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )11خالل الجدول)يتبي 
ز
( ف

  . مفهوم الذات ومحاوره الثالثة لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية تعزى إىل المستوى االقتصادي

حات:   مناقشة النتائج والتوصيات والمقي 

ي توصل إليها     
ار البحث، وعىل الضوء النتائج و  الدراسات السابقة  واإلط يستعرض الباحث مناقشة النتائج الت 

حات المستقبلية.   النظري سيتم عرض تحليل النتائج و عرض التوصيات والمقي 

 
ا
:  -أول  

 
 مناقشة النتائج المتعلقة بإجابة سؤال البحث الحال  وهو كاآلت

  سلطنة ع -
 
 مان؟ما مستوى مفهوم الذات لدى مرض  متالزمة السمنة المرضية ف

ي حصل عليها الباحث، عىل أن      
 للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الت 

ً
توصلت نتائج البحث وفقا

ي لها ) ( 0.54465( واالنحراف المعياري بلغ )2.7800الدرجة الكلية لمقياس مفهوم الذات بلغ المتوسط الحسائر
ي طبق عليها المقياس، وتوصل البحث

من خالل أبعاد الدراسة الثالثة أن ُبعد الذات  حسب عينة الدراسة الت 
ي بلغ ) ي بلغ )2.6560الجسمية حصل عىل أقل متوسط حسائر ، وتالها ُبعد الذات االنفعالية بمتوسط حسائر

ي بلغ )2.6600) (، ويعزو الباحث 3.5240(، بينما حصل ُبعد الذات المعرفية عىل أعىل درجة بمتوسط الحسائر
ي حصلت عليها عينة البحث عىل مقياس مفهوم الذات)مفهوم ذات هذه النتيجة أن المتوسط 

ي الت  النستر
ي مستشفز القوات المسلحة

ز
الخوض، -متوسط( ربما راجع إىل آلية عمل عيادة جراحة متالزمة السمنة المرضية ف

ز جراحة، وأطباء  ز عىل هذه العينة مثل أطباء واستشاريي  في  ز والمرسر ي تكامل أدوار المختصي 
ز
ز موالمتمثل ف ختصي 

ي هذا المجال. 
ز
ز تغذية وآخرين يقدمون الرعاية ف ز و أخصائيي  ز نفسيي   بأمراض السكر، وأخصائيي 

 
ً
:  -ثانيا  

 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات وه  كاآلت

  مفهوم الذات لدى مرض  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) -1
 
( ف

.  متالزمة السمنة المرضية   سلطنة عمان تعزى إل النوع االجتماع 
 
 ف

ي 0.05أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )    
ز
ي مفهوم الذات ككل، وف

ز
( ف

 ألن 
ً
ُبعدي )الذات االنفعالية والذات الجسمية( ولصالح الذكور، ويعزو الباحث انخفاضهما لدى اإلناث نظرا

ز الصورة الجسدية بشكل مستمر، كما أن  الشكل أو الجسد هو  ز إىل تحسي  محور هام لدى اإلناث فهن يسعي 
 عليهن بسبب عدم القدرة عىل إنجاز بعض المهام، وبسبب 

ً
أعباء الحياة الملقاة عىل اإلناث يمثل عبًء نفسيا

ان، مد، إيمهذه الضغوطات ظهرت لديهن بعض االنفعاالت، و اتفقت نتائج هذا البحث مع دراسة كل من )أح

ز المجموعات المعرفية  557. 3 1.671 بي 
1.347 

 

.271 

 
   413. 46 19.020 داخل المجموعات 

    49 20.691 المجموع 

 الجسمية
 

ز المجموعات  189. 1.660 592. 3 1.775 بي 

   356. 46 16.389 داخل المجموعات 

    49 18.163 المجموع 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أن مفهوم الذات المنخفض مرتبط بصورة الجسم حيث Bodiba, et.al, 2008( و دراسة كل من )2015
ز
( ف

ام  ي من زيادة الوزن يكون احي 
ي تعائز
وجدت عالقة بينهما، كما اتضح من هذه الدراسات أن المريضات اللوائ 

ز مستوى السمنة 2018وتقدير الذات منخفض لديهن، وكما اتضح من دراسة )البكري،  ( أن هناك ارتباط بي 
بينما وجد الباحث من خالل النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل ُبعد الذات والحالة االنفعالية، 

 للنوع االجتماغي . 
ً
 المعرفية تبعا

  مفهوم الذات لدى مرض  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من ) -2
 
( ف

  سلطنة عمان تعزى إل الحالة االجتماعية، والمؤهل التعليي  والمستوى م
 
تالزمة السمنة المرضية ف

 االقتصادي. 

ي مفهوم الذات      
ز
ز من خالل نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ف تبي 

 ة االجتماعية والمؤهل التعليىمي والمستوىومحاوره الثالثة لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية تعزى إىل الحال
ات الثالثة بسبب تقارب المؤهالت التعليمية والمستويات  االقتصادي، ويعزو الباحث هذه النتائج بأن المتغي 

 االقتصادية لدى عينة البحث. 

  مفهوم الذات لدى مرض  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من )  -3
 
( ف

  سلطنة عمان تعزى إل متغير إجراء العملية. مت
 
 الزمة السمنة المرضية ف

ي كل من مفهوم الذات بشكل عام وُبعديم: الذات       
ز
أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ق و المعرفية والذات الجسمية لدى المرضز ولصالح الذين أجروا العملية، بينما أوضحت النتائج عدم وجود فر 
ي ُبعد الذات االنفعالية تعزى إىل متغي  إجراء العملية، ويعزو الباحث أن مفهوم الذات يتأثر 

ز
ذات داللة إحصائية ف

ي التعامل والتواصل مع اآلخرين، 
ز
، فهو يمثل حاجز ف ي عىل نفسية هؤالء المرضز بزيادة الوزن وأثر ذلك سلتر

(، أن صورة الجسم ترتبط 2015ئج دراسة )أحمد، هدى، وبالمقارنة واالتفاق مع الدراسات اآلتية: توصلت نتا
ي صورة الجسم و 

ز
ز االصحاء والمرضز ف بمجموعة من االضطرابات النفسية الذهانية والعصابية، وهناك فروق بي 

ام الذات مرتبطة بعدم الرضا عن Hudson, 2008تشكل مفهوم الذات، ويرى ) ي احي 
( أن زيادة الوزن و تدئز

ز الصورة الجسمية سوف يؤدي إىل تحسن مفهوم Annesi, 2010بينما يرى ) الجسم، ( أن تخىطي أو تحسي 
ي مفهوم 

ز
ي وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ز
، ويعزى الباحث دور العمليات الجراحية ف الذات لدى المرضز

ي وزن المرضز 
ز
م وتغي  نظرتهالذات وُبعديم )الذات المعرفية و الذات الجسمية( وذلك للتغي  الملحوظ ف

ز الذين أجروا العملية والذين لم يجروا العملية عىل ُبعد  ألنفسهم بعد إجراء العملية، بينما لم توجد فروق بي 
ي تشكلت عير 

الذات االنفعالية، ويعزوا الباحث ذلك لعدم تعلم المرضز فنيات التعامل مع االنفعاالت والت 
 للصورة المتشكلة عن الذات من اآلخرين أو من النظرة الممارسات الخاطئة إلنزال الوزن أو صورة الجس

ً
م و نظرا

 الدونية للمريض لذاتم. 

: التوصيات: 
ً
 ثالثا

ز مفهوم الذات لدى مرضز متالزمة السمنة المرضية.  -1 ورة إقامة برامج عالجية وارشادية لتحسي   ضز

ن جوانب وابعاد أخرى استخدام مقياس مفهوم الذات الذي اعده الباحث أو تطويره بهدف الكشف ع -2
 للذات. 
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 السمنة المرضية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

إجراء دراسات اخرى للكشف عن االضطرابات النفسية مثل االكتئاب والقلق والرهاب االجتماغي والتوهم  -3
، والوهن المرضز سواء كانت دراسات وصفية أو تجريبية.  ي

 المرضز

ورة تطبيق المقاييس النفسية عىل مرضز متالزمة السمنة المرضية قبل إجراء الع -4 اء العملية ملية وبعد إجر ضز
ي 
ز
ات الجسم بعد إجراء العملية، وأيضا ذلك يفيد ف ات المتابعة للتأكد من عدم وجود انتكاسة بسبب تغي 

ي في 
ز
وف

 .  وضع خطط عالجية مستقبلية للمرضز

حات:  : المقي 
ً
 رابعا

ح:    نفس  يقي 
 
 لكون الباحث يعمل ضمن فريق عالج متالزمة السمنة المرضية كأخصات

ي قد تحصل للمريض والشبيهة باألعراض النفسية، حت  يستطيع من  -1 
يجب ابالغ المريض ببعض األعراض الت 

 تخطيها. 

 ال يكون هناك أي أثر نفسي  -2
ي النفسي للمريض، حت 

تطبيق دراسة حالة للمريض ألجل معرفة التاري    خ المرضز
 لحدوث أي انتكاسم نفسية 

ً
ايد بعد إجراء العملية وتجنبا ز  أو عقلية. يي 

ابالغ المريض أن إجراء العملية خياره الشخصي و يجب أن يكون عىل دراية، ومن حقم أن يسئل الذين أجروا  -3
ي يبحث عنها 

 لتوفر المعلومات الت 
ً
ي إجراء العملية، نظرا

ز
، ألن هذا يوفر اطمئنان وجاهزية للمريض ف

ً
العملية سابقا

ي بلوغ هدفم. 
ز
ي ستساهم ف

 والت 

ز ويجب أن ال يعتير توجيهات عىل االخصا -4 ء فريد وممي  ي
ي النفسي أن يبلغ المريض بأن جسمم وشكلم هما سر

ئ 
ي خفض وزنم بأنها نقد وإنما هي رغبم من اآلخر لضمان سالمتم من األمراض، وأن يتقبل اآلخرين 

ز
االخرين ف

 ويتقبل ذاتم كما هي عليم اآلن. 

 المراجع:  

: المراجع العربية: 
ا
 اول

ي االردن، 2018اشم و الغويري، آالء. )إبراهيم، ه
ز
مجلة جامعة (. االلكسيثيميا وعالقتها بالسمنة لدى االناث ف

 . 220-197(، 1) 32، جامعة النجاح الوطنية، العلوم اإلنسانية-النجاح لألبحاث

(. اعراض اضطراب تشوه صورة الجسد وعالقتها بتقدير الذات واضطراب 2017أبو عجاج، يونس منصور. )
 ، جامعة عمان األهلية، االردن. رسالة ماجستير غير منشورةالشخصية الحدية لدى عينة من البدناء، 

ز محمد. ) ية 2014أبو لطيفة، لؤي حسي  ي جامعة الباحة(. مستوى مفهوم الذات لدى طلبة السنة التحضي 
ز
 ،ف

بوية والنفسية  . 133 -101(، 2) 15، جامعة البحرين، مجلة العلوم الي 

ة رابط(. اإلصابة بفصام البارانويا وعالقتم بمفهوم الذات وصورة الجسم، 2015أحمد، هدى شعبان حسن. )
 . search.mandumah.com  ،25 (1 ،)92-55 األخصائيير  النفسيير  المرصية )رأنم(،

ز تقدير الذات لدى البدينات ومواجهتهن ألحداث الحياة 2015مان محمد إبراهيم. )أحمد، إي (. العالقة بي 
  الخدمات االجتماعية والعلوم االنسانيةاليومية الضاغطة، 

 
 . 40 -1(، 1) 38، جامعة حلوان، مجلة دراسات ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تطوير مفهوم 2015بوقحوص، غادة راشد عبدهللا. )
ز
الذات لدى الطالبات (. فاعلية برنامج إرشادي ف

ي مملكة البحرين، 
ز
ي المرحلة اإلعدادية ف

ز
، ، جامعة الخليج ارسالة ماجستير غير منشورةالموهوبات فنيا ف ي لعرئر

 البحرين. 

ي 2018البكري، توفيق إدريس أحيد. )
ز
ي وعالقتم بمعدل السمنة وبعض المظاهر االنفعالية ف

(. النشاط البدئز
بيةة السعودية، المنطقة الغربية بالمملكة العربي   الي 

 
ز شمس، مجلة البحث العلي  ف (، 19) 16، جامعة عي 

596- 575 . 

ي ضوء النظرية الواقعية لخفض الضغوطات 2017حماده، ربخي محمد طم. )
ز
(. فاعلية برنامج إرشاد جمغي ف

ز مفهوم الذات لدى عينة أردنية من النساء السجينات،  جامعة  ،رسالة دكتوراه غير منشورةالنفسية وتحسي 
 العلوم االسالمية العالمية، المملكة االردنية الهاشمية. 

ي خفض 2016الداهري، صالح حسن. )
ز
(. فاعلية برنامج إرشادي جمغي يستند إىل النظرية السلوكية المعرفية ف

ي األردن، 
ز
ز مفهوم الذات لدى عينة من نساء األمل )اليأس( ف جامعة  ،رسالة دكتوراه غير منشورةالقلق وتحسي 

 العلوم اإلسالمية العالمية، المملكة االردنية الهاشمية. 

ينة. ) "، 2016سعدون، صير ي
 
ز بأم البواف (.السمنة وعالقتها بظهور القلق لدى المراهقات" دراسة ميدانية لحالتي 

: الجزائر. رسالة ماجستير غير منشورة ي
 
ي بن مهيدي، أم البواف  ، جامعة العرئر

ي محافظات (. مفهو 2016سالمة، فداء عليان. )
ز
امادول ف م الذات وعالقتم بالقلق واالكتئاب لدى متعاطي الي 

. رسالة ماجستير غير منشورةقطاع غزة،  ز  ، الجامعة اإلسالمية )غزة(، فلسطي 

، عبدهللا معلم. ) (. اتجاهات الوالدين نحو تعليم البنات وعالقتها بمفهوم الذات لدى األرس 2012عىلي
 ، جامعة أم درمان االسالمية، السودان. رسالة ماجستير غير منشورةالصومالية المقيمة بالسودان، 

ز كامل. ) ات النفس اجتماعية لدى طالبات 2015العمروس، نيلىلي حسي  (. صورة الجسم وعالقتها ببعض المتغي 
ي المجتمع السعودي، 

ز
 . 356 -239(، 99) 22، مقالة المركز العرت   للتعليم والتنميةالجامعة ف

ز 2015د عبدالرحيم. )الغول، س  محم ي سلوكي لخفض القلق وتحسي 
ز
(. فاعلية برنامج إرشاد جمغي معرف

ي مدينة عمان. 
ز
 ، جامعة العلوم االسالميةرسالة دكتوراه غير منشورةمفهوم الذات لدى عينة من مرضز السل ف

 العالمية، االردن. 

ي  (. السمنة وعالقتها 2017وليم.  ) محمد، رباب عبدالحليم أبو زيد، وعبدالخالق، شادية أحمد ويوسف، ماجر
ز شمس، مجلة البحث العلي  بتقدير الذات والرضا عن الحياة لدى طالبات الجامعة،  ( 18) 5، جامعة عي 

569- 594 

: المراجع األجنبية: 
ً
 ثانيا

Abbas, H , Shahanz, A & Saeed, V. (2011). The Relationship between Self- concept and Adherence to 

Therapeutic Regimens in Patients with Heart failure, Journal of Cardiovascular Nursing, 

26 (6), 475- 480. 
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55 
ات الديمغرافية لدى عينة من                                              البداع               سلطنة عمانمتالزمة  مرض   مفهوم الذات وعالقته ببعض المتغير

 
 السمنة المرضية 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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