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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 [بناء مقياس القلق من الزواج]
 
ن احمد ربابعة : دكتور ال إعداد ]  [حسي 
 [مركز الهاشمي إلستطالع الرأي العام - القياس والتقويم]

 
 
 ملخص : لا

هذه الدراسة تم صياغة الصورة اخأولية والمكونة هدفت الدراسة اىل بناء مقياس القلق من الزواج   ولتحقيق هدف 
( فقرة  وفق سلم ليكرت الخماسي   موزعة عىل يمسة ابعاد بشك  غي  متساوي   بحيث تتمتع ك  فقرة 48من )

( فردا من أبناء محافمة اربد   وعند تحلي   70بالقدرة عىل تياس القلق من الزواج   وتم تطبيق المقياس عىل ) 
ي ضوء المحكات الالزمة لك  فقرة   اشارت نتائج الدراسة اىل تمتع المقياس بصورتم النهائية استجابات افر 

ز
اد العينة ف

ز الفقرات والمقياس كك   حيث بلغ معام  كرونلاخ الفا  بدرجة عالية من الصدق والثلات وكذلك االتساق الدايىلي بي 
(0.86 .) 

 بناء مقياس  القلق   مقياس القلق   تلق الزواج   مقياس تلق الزواج.  الكلمات المفتاحية : 
 
 

 [MARRAGE ANXITY SCALE (M A S)] 

Abstract:  
The study aimed to build a scale of anxiety from marriage, and to achieve the  aim of this study, a 

preliminary forms consisting of (48) items was drawn up according to the five-point Likert scale, 

distributed over five dimensions unevenly, so that each items has the ability to measure anxiety from 

marriage, and the scale has been applied On (70) persons from the governorate of  Irbid, and when  

analyzing the responses of the sample members according of the necessary criteria for each  items ,the 

results of the study indicated that the scale has its final form with a high degree of validity and reliability 

as well as the internal consistency between the items and the whole scale , where the Cronbach’s alpha 

coefficient reached (0.86).                                                   

  Key wards: Build Scale, Anxiety, Marriage Scale, Marriage Anxiety, and Marriage Anxiety Scale. 
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة : 
ي عالم متسارع متغي  يوم بعد يوم   حيث أن الناظر اىل العالم اليوم يرى تعقد جوانب الحياة المختلفة 

ز
يعيش اإلنسان ف

ي تراراتم ب  وت
ز
ددا ف طورها الرسي    ع   تجع  اإلنسان متوترا تلقا بسبب ما تتطللة الحياة من متطللات فيصب  االنسان مي 

ي تدفعم اىل التأجي  واإلنتمار طويال لكي يساير أفكاره   مما يجع  حياتم 
وعاجزا عن مواجهة الكثي  من المواتف   الت 
ي 
ز
ي بشك  غي  طبيغي   واخأمر المهم ف

ات  والتطورات موضوع الزواج الذي يشك  حالة لدى تمضز ظ  هذه التغي 
ز يفكر فيم أو يقدم عليم مما يؤدي اىل القلق  ا من القلق والخوف جراء ما تد يحدث لم حي  االنسان يصحابها كثي 

ا من اخأمورعىل نفسية اإلنسان   ايد والتوتر والخوف سنوات طويلة من عمر االنسان مما تنعكس كثي  ز
ؤثر فيم ت المي 

وبمن حولم وبالمجتمع الذي يعيش فيم عىل الرغم من أن الزواج يحقق اخأمن والطمأنينة ويجع  الحياة أكير استقرارا 
ي عىل أسس سلمية . 

 وأكير راحة إن بتز
 اإلطار النمري للمقياس : 

ي جميع مراح  حياتم   فاإلنسان بطبيعتم يقلق عندما يواجم 
ز
ي حياتمإن القلق يالزم اإلنسان ف

ز
  وتد يكون  أمور يريدها ف

ه وترصفاتم يهددها  هذا القلق طبيغي   وتد يكون غي  طبيغي عندما يصب  القلق دائم ومالزم لإلنسان مما يجع  تفكي 
ي حياتم وياصة عندما تكون هذه ال

ز
 . تقللمقرارات لها إرتلاط وثيق بمساإلنفعال والخوف الكبي  من إتخاذ ترارات هامم ف

النفسي هو نوع من اإلضطراب يصيب العديد من اخأشخاص بغض النمر عن فئاتهم وأعمارهم ووظائفهم , إن القلق 
 فئات المجتمع وتد يكون طبيغي صخي كالقلق من امر مهم كأداء إمتحان أو ترتية أو موتف جديد   

ز فالقلق ينترسر بي 
ز اإلنسان ويقل  من التعرض ن وهو صخي يساعد عىل تحفي 

ز  للمشكالت   أما إذا زاد القلق فينقلب اىل فهذا القلق مي 
 مشكلة تسبب اإلنفعال الزائد والتوترالشديد واالكتئاب وحينها يصب  مرض . 

ر   والهلع العارم والتوتر والرصاع والضعف العام وضعف  إن القلق لم كثي  من االعراض كالخوف والرعب غي  المير
ز واضطراب النوم   لذلك فإن القلق حال كي 

ها من يالل ما يطرأ عليم من الي  ها من غي  ز ة دايلية يشعر بها الفرد ويمي 
 الحزن واإلكتاب حيث يتوتع الفرد أن يطرا يواجم أو كارثة أو سوء حظ وشيك ينتمره . 

ي تهتم بتفسي  القلق 
وتد تعددت النمريات النفسية المفرسة للقلق ويعود التعدد وااليتالف هذا اىل التوجهات الت 

ي الالشعور  وهناك اتجاه حيث يرى ا
ز
للعض اىل ان هناك اسلاب وراثية ويرى اللعض االيران السبب هو الرغلات ف

 ثالث يرى ان القلق نتيجة تعلم ياط  وادراكات سلبية من تل  الفرد وسيتم عرض النمريات هذه بشك  موجز 
 ومخترص  : 

1-  :  نظرية التحليل النفسي
ها عىل أن     ي تفسي 

ز
ز فرويد وهو رائد هذه ركزت النمرية ف لنمرية االمهمم االساسية للقلق هي إنذار الفرد بالخطرومي 

 ثالث صور للقلق وهي 
ز   بي 
ي الذي يواجهم فيعم  عىل مقابلة  القلق الموضعي : ا( 

وهي اخأترب للسواء حيث ينتج عن معرفة الفرد الخطر البيت 
 الخطر او تجنلم   او التخلص منم باساليب دفاعية . 

ي : القب(  ينشأ هذا النوع عندما يحاول الفرد التخلص من الالشعور والمرور إىل الشعور حيث تحشد  لق العصاب 
ي وهي القلق العام وتلق   هنا فرويد ثالثة أنماط فرعية للقلق العصائر

ز دفاعاتم بحيث يصب  الالشعور شعورا   ويمي 
 المخاوف المرضية وتلق الهوس . 

ي : ت( 
يحدث هذا القلق نتيجة لوم وتحذير اخأنا اخأعىل لألنا عندما يحاول الفرد الترصف بسلوك يتناتض  القلق الخلق 

ي يمثلها اخأنا اخأعىل وينشأ هذا النوع من مصدر دايىلي للفرد. 
 مع القيم والمعايي  الت 

ي يتعلمم الفرد من ا النظرية السلوكية :  -2
ي تنمر هذه النمرية اىل القلق عىل أنها سلوك بيت 

يعيش فيها  لبيئة الت 
ي حيث تفرس القلق عىل أنم إرتلاط مثي  جديد بالمثي  الموجود لدى الفرد  ي  والتدعيم السلتر وط التدعيم اإليجائر

برسر
( أن القلق يتكون من  Miller,1962حيث يستطيع المثي  الجديد إستدعاء إستجابة للمثي  الموجود  ويرى ميلر )
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ظ   عملية التعلم واإلكتساب وتعتمد 
ز
ي مكتسب بواسطة ظروف لذلك فالقلق ف

هذه النمرية عىل أن السلوك اإلنسائز
 هذه النواتج إستجابات سلوكية لخطر غامض أو رد فع  لمنلة مؤلم . 

المدرسة اإلنسانية : تؤكد هذه المدرسة عىل يصوصية الفرد اإلنسان حيث تركز عىل اإلرادة والحرية والمسؤولية  -3
بصفاتم عىل الكائنات الحية والقيم ويرى أصحاب  ز هذه النمرية أن اإلنسان مطالب بتحقيق وجوده وذاتم كإنسان يتمي 

ي تؤدي اىل اثارتها حيث يكون القلق رد فعىلي 
اخأيرى لذلك فهو حالة مزاجية بصورة عامة دون معرفة العوام  الت 

ي تواجم اإلنسان للتعام  مع المواتف الصعلة وتد يكون حالة 
 . ة طويلةو صفم مالزمم للفرد لفي  مؤتتم أللضغوطات الت 

ي دراسة اللاحث اجللو
ز
ي دول المغرب   (Adjbilou,1980)ف

ز
  حيث أجرى دراسة تحليلية مقارنة تغي  سن الزواج ف

ة )  ي الفي 
ز
ي ف ي تأيي  سن 1980-1970العرئر

ز
( حيث جائت نتائج الدراسة اىل أن مستوى التعليم كان من أهم العوام  ف

 الزواج . 
ي 
ز
ات المؤدية اىل تأيي  الشلاب عن  (Al-Juwair,1995دراسة الجوير )وف ي هدفت اىل التعرف عىل اخأبعاد والمتغي 

الت 
ي المملكة العربية السعودية حيث توص  اىل ان نسلة 

ز
من عينة اللحث كان العائق أمامهم من اإلتدام  % 54.7الزواج ف

 عىل الزواج هو مواصلة التعليم والحصول عىل مؤه  . 
ي دراسة هاوسمان )

ز
ي تجع  الفرد تلقا هي : Housman, 1998وف

 ( إستنتج أن العوام  الت 
 الحاجة المادية .  -1
 تلة فرص العم  واللطالة .  -2
ية .  -3  عجز الفرد عن اتخاذ القرارات  المصي 
ي المستقل  .  -4

ز
ي تحدث لم ف

 جميع االشياء السلبية الت 
 الخوف من اخأمراض .  -5
 عدم تدرتم عىل إتامة عالتات حميمم مع اخأفراد .  -6
 الخوف من الفش   .  -7
 عدم تبول اخأيرين لم .  -8
يك المناسب.  -9 ي العثور عىل الرسر

ز
 الفش  ف

 الموت.  -10
ي تناولت موضوع القلق بأبعاده المختلفة   وتناولت القلق من المستقل  

 اخأدب العالىمي بكثي  من الدراسات الت 
ويحظز
 ينطوي من ياللم عىل تلق االفراد من الزواج. وما 

ي )
ي دراسة العكاسر

طالب  320عىل عينة من طللة الجامعة   حيث بلغ عدد أفراد العينة  ,Al-Akaychi )2000ففز
ات  أظهرت النتائج ان تلق المسقل  يرتلط بالتخصص وأن  وطاللة لمعرفة تلق المستقل  وإرتلاطة بلعض المتغي 

 من الذكور . اإلناث اكير تلقا 
ي دراسة دياب

ز
ي (Dhyab, 2003 وف

ز
ي الزواج وانعكاساتم عىل المجتمع كان ف

ز
ي تأيي  الشلاب ف

ز
( للعوام  المؤثرة ف

المسكن واللطالة والدراسة .   مقدمتها توفي 
ي )
ي دراسة المشيخز

ز
ي استهدفت عينة بلغت )  ,Al-Mishkhi)2009ف

ز تلق المستقل  720الت  ( طاللا لمعرفة العالتة بي 
ز  ي جامعة الطائف   توصلت الدراسة اىل وجود عالتة عكسية ودالم إحصائيا بي 

ز
وفعاليات الذات والطمو  لطالب ف

  درجات الطالب عىل مقياس تلق المستقل  وفعالية الذات ومستوى الزواج . 
كلية الطب   ( فقد هدفت الدراسة اىل عالتة تلق المستقل  لدى طاللاتBolanowski, 2005أما دراسة بوالنسكي ) 

ي بولندا حيث طلقت الدراسات عىل عينم حجمها )
ز
 من الطللة لديهم تلق مرتفع  %81( وأظهرت النتائج أن 992ف
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي دراسة تمر )
ز
ي وتلق  (Qamar, 2015 وف

ي هدفت اىل التعرف عىل تقرير الذات وعالتتم بالسلوك العدوائز
الت 

ات حيث تكونت عينة الدراسة من ) ( طالب وطاللة وأظهرت النتائج وجود عالتة موجلة 277المستقل  بلعض المتغي 
ي . 
ز تقرير الذات والسلوك العدوائز  دالة إحصائيا بي 

ي تناولت بناء مقياس القلق من الزواج فكان من بينها 
 الدراسات الت 
ي وعالتة تلق المستقل  بالذكااء الوجد  (Zaki,2013)دراسة زكي  ي هدفت اىل التعرف عىل القلق الزواجر

ي والت 
ي  ائز

والت 
ز تلق  180طلقت عىل  طاللا وطاللة من جامعة المنيا بمرص حيث يلصت الدراسة عن وجود عالتة عكسية بي 

ي لصال  االناث.  ي مستوى القلق الزواجر
ز
ز ف ز الجنسي  ي مع وجود فروق بي 

ي والذكاء الوجدائز  المستقل  الزواجر
ي )
 
ي ( بعنوان تلق الAl-junaidi&Dossry,2017دراسة الجندي ودسوف

ي وعالتتم بمتغي  الذات والت  مستقل  الزواجر
ي    حيث هدفت الدراسة اىل التعرف اىل مستوى القلق المستقل  الزواجر

ز طلقت عىل عينة من الطللة الجامعيي 
ي حيث تم  ي مستوى القلق الزواجر

ز
ي محافمة الخلي  و تياس الفروق ف

ز
ز ف وعالتتم بتقدير الذات لدى الطللة الجامعيي 

ي 180ىل )تطبيق الدراسة ع
ز
ي  وأشارت نتائج الدراسة انم يوجد فروق ف ( طالب وطاللة وتم بناء مقياس للقلق الزواجر

ي تعزى للجنس لصال  االناث .   مستوى القلق الزواجر
ي دراسة احمد

ز
ي    (ahmad,2020)وف  القلق الزواجر

ز ي والعالتم بي  ي هدفت اىل التعرف عىل مستوى القلق الزواجر
والت 

ي النوع والتخ ي تكونت من معيدي جامعة تعز حيث كان  حجمها)ومتغي 
( معيدا 168صص لدى عينة الدراسة والت 

ي   وأشارت  نتائج الدراسة اىل  ي وتم استخدام مقياس تلق المستقل  الزواجر
ومعيدة  واستخدم اللاحث المنهج الوصفز

ي للمق
ي لدى معيدي الجامعة أعىل من المتوسط الفرضز  ياس وانم يوجد فروق ذاتان مستوى تلق المستقل  الزواجر

ي اتجاه 
ز
ي الحاالت النفسية واالرسية واالكاديمية واالجتماعية وكانت ف

ز
ي اتجاه االناث   ف

ز
ز ف ز الجنسي  ز بي  دالة اجصائية بي 
ي المجال االتتصادي. 

ز
 الذكور ف

 وما نالحظه من الدراسات السابقة : 
ي تحديدا جاءت متشابهم    -1 ي البيئات ان دراسات تلق المستقل  الزواجر

ز
ز وف حيث طلقت عىل الطللة الجامعيي 

 الجامعية  . 
 ال يوجد دراسة تنوعت فيها العينة واشتملت عىل فئات مختلفة كالعمر  والوظيفة  والتحصي  العلىمي   والبيئة .  -2
ي بعض الدراسات من صدق المقياس المستخدم ليتم الوثوق بنتائجم.  -3

ز
 لم يكن هناك التحقق الكام  ف

ي والبيئة ولتكون لذلك جا 
ز
ي العمر والعم  والمستوى الثقاف

ز
ءت هذه الدراسة لتعالج ما تم ذكره من حيث تنوع العينة ف

هذه الدراسة تنفرد بتطبيقها عىل عينة متنوعة والتحقق السليم من صدق المقياس المستخدم وليكون نتاج يضاف 
ي والعالىمي فيما يخص القلق من الزواج .   لالدب العرئر

ي حياة اإلنسان وبناء اخأرس وتنميم حياة اخأفراد بطريقة سليمة مشكلة ال
ز
دراسة : يعد الزواج من أهم الموضوعات ف

ز وحفظ النس  وتربيتم والمحافمة عليم  يي  ز البرسر ز أفراد الجنسي  ان بي 
ي بلورة اإلتي 

ز
وروابط متينة لم أهدافم السامية  ف

 لتكوين مجتمعات سليمة . 
ضطرب من الزواج وتأجيلم واإلمتناع عنم يهدد أمن المجتمعات ويزيد مخاطر اإلنحراف ويزعزع غي  أن القلق الزائد والم

ة ال تعود عىل المجتمعالت إال بمخاطر يصعب معالجتها   لذلك فإن توفي  أداة  الروابط اإلنسانية ويزيد مشاك  كثي 
وريا لكي يتم التعام  مع مستوياتتتمتع بدرجة عالية من الصدق والثلات تقيس القلق من الزواج يصب  امرا 
هذا  ضز

ز  ز نمرة اخأفراد نحو الزواج وتحفي  القلق والتعام  مع االفراد من تل  مؤسسات المجتمع ذات الصلم بالموضوع وتحسي 
ز التالي ز : اخأفراد للتعام  معم بطرق صحية وسليمة   وتد جائت هذه الدراسة لتجيب عن السؤالي   ي 

 قلق من الزواج ؟ما دالالت صدق مقياس ال -
 ما دالالت ثبات مقياس القلق من الزواج ؟ -
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بناء المقاييس  هدف الدراسة : 
ز
ام بالتوجهات العلمية ف ز هدفت الدراسة بناء أداه لقياس تلق اخأفراد من الزواج   وااللي 

ز  ي والعالىمي بالمقياس بصورتم النهائية وفت  المجال أمام اللاحثي  ز ومؤسسات ال  ورفد اخأدب العرئر مجتمع والدارسي 
 لإلستعانة بالمقياس وإستخدامم وتطويره . 

ي إيجاد مقياس للقلق من الزواج وتحديد مقدار القلق لدى اخأفراد من المقياس  أهمية الدراسة : 
ز
ي أهمية الدراسة ف

تأئ 
ز نمرة الفرد للزو  ي معالجة هذا القلق وتحسي 

ز
اج وازالة القلق والعم  من تل  مؤسسات المجتمع ذات العالتة ف

ومعالجتة بالطرق السليمة لكي يزول القلق من االتدام عىل الزواج بعيدا عن القلق الشديد واالضطراب الذي يؤدي اىل 
ة عىل اخأرس والمجتمعات .   عواتب سيئة لحياة االفراد وأيطار كبي 

ز الذي محددات الدراسة :  وجي  ز
( عام لعام 35-18ن تقع أعمارهم من )تقترص الدراسة عىل افراد محافمة إربد غي  المي 

2020 . 
 أدوات الدراسة

ز فقرة تعير ك  فقرة عن موتف او حالة شعورية بحيث  مقياس تيلور للقلق:  ة عن يمسي  يقيس مستوى القلق وهو عير
 تقيس مستوى القلق الرصي      لالعمار من سن عرسر سنوات فأكير 

ي تشخيص حالة الفردمقياس هاملتون :يستخدم لقياس القلق عند االفراد مم
ز
ومعرفة حالتم النفسية ويتكون  ا يساعد ف

 فقرة.  14من 
توص  ايزنك اىل وجود ثالثة أبعاد رئيسية للشخصية االنسانية وهي : العصابية )االتزان  مقياس ايزنك للقلق: 

(  االنطواء )االنبساط(   والذهانية) السواء( تتوزع عليها   فقرة تم  المقياس.  39االنفعاىلي
ي ) مقباس قلق المستقبل: 

فقرة موزعة عىل  43والذي يتكون من   ,Al-Mishkhi)2009الذي اعده غالب المشيخز
ي تجاه المستقل    النمرة السلبية للحياة   المماهر النفسية لقلق المستقل    القلق  خمسة أبعاد هي :  التفكي  السلتر

 من االحداث الحياتية المزعجة والمماهر النفسية. 
 ت الدراسة مصطلحا

 القلق من الفع  تلق والقلق اإلنزعاج واإلضطراب .  القلق لغة : 
ي :  اتهم وارائهم منها.  التعريف السيكولوج  ة للقلق إيتلفت فيها علماء النفس وتنوعت تفسي   هناك تعريفات كثي 

وبعض ( القلق أنم شعور غي  واض  وغي  سار يرافقم الخوف والتحفز  (Melhem, 2001:323 يعرف ملحم
 اخأحساسات الجسمية مجهولة المصدر . 

بأنم القلق هو حالة من الخوف المبهم  الذي يسيطرعىل الفرد و يسبب لم الكثي  من  (Freud,1962)ويعرف فرويد 
 االنزعاج واالنفعال اخألم   حيث يشعرعادة بنتائج غي  سارة  و يلدو عليم التشائم وسوء العاتلة. 

 .القلق عىل انم سمة أو حالة للفرد يمهر فيها باالنزعاج وعدم االرتيا  ,Brown)911993,ويعرف براون ) 
.  الزواج  لغة :  ز ز واإلرتلاط معا بعد أن كانا منفصلي  ز إثني  ان بي 

ي اإلتي 
ان واإلرتلاط ويعتز  هو اإلتي 

ز رج  وإمرأه عىل اإلرتلاط بينهما بهدف بناء أرسة تؤدي اىل حفظ النوع  إصطالحا :  ي عن طإتفاق بي  ريق التكاثر البرسر
ز الزوج والزوجة لك  منهما حقوق وواجلات.   ويسىم الطرفي 

حالة نفسية تصيب الفرد جراء التفكي  بالزواج تؤدي اىل شعور الفرد بحالة من اإلضطراب والتوتر  قلق الزواج : 
ة أو طو والخوف من اإلرتلاط مع فرد من الجنس اخأير وتستمر هذه الحالة من التوتر واإلضطراب  ة زمنية تصي 
يلة في 

 تؤدي اىل جع  حياة الفرد مضطربة وغي  مستقرة . 
 منهجية الدراسة واجراءاتها  : 

 إستطالع الرأي  اوال : 
ز ومشاعرهم ومواتفهم ياصة ما  وجي  ز

تام اللاحث بإعداد استطالع أوىل يستقضي فيم معلومات عن الشلاب غي  المي 
يتعلق بالقلق منم   ليكون اإلستطالع يطوة أولية من يطوات بناء المقياس   حيث تضمن اإلستطالع أسئلة مفتوحة  
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بناء المقياس وطلب من كان موضوعها عن نمرة الفرد نحو الزواج وموتفم من ذلك   ح
ز
يث تفيد اإلستجابات ف

 المستجيب عدم كتابة إسمم حت  يستطيع اإلجابة بحرية وشفافية .    
 (  1) إستطالع الرأي ملحق رتم 
ز )56تم توزي    ع اإلستطالع عىل ) وجي  ز

( من االناث من أبناء محافمة 28(من الذكور و )28( من اخأشخاص غي  المي 
ي اإلجابة والتعبي  عن موتفهم ثم تم إربد  وتد تم الحصول 

ز
عىل جميع اإلستجابات حيث كان اخأفراد لديهم الرغلة ف

ي تعكس مماهر القلق   وبعد ذلك تم صياغة الفقرات وعددها )
( فقرة وهي 48تصنيف اإلجابات كما ظهرت والت 

ي تكونت منها الصورة اخأولية للمقياس . 
 الفقرات الت 

 مقياس ثانيا : الصورة اخأولية لل
 تحكيم الصورة األولية للمقياس  -1

ي الميدان وطلب من ك  يبي  بيان إذا كانت العلارة تصل  أو ال 48تم عرض المقياس بعدد فقراتم ال)
ز
اء ف ( عىل أرب  ع يير

ي يوافق عليها جميع 
تصل  لقياس القلق من الزواج وتد وضع محك اإلتفاق عىل التحكيم بأن يقيم إيتلار الفقرة الت 

ز أي بنسلة الم   وتد طلب من ك  محكم وضع كلمة مناسب مقاب  العلارة المناسلة وعلارة غي  مناسب  % 100حكمي 
ي نالت  

 فقرة .  37من اإلتفاق  %100مقاب  العلارة غي  المناسلة  حيث بلغ عدد الفقرات الت 
 الصورة اخأولية (   – 2) ملحق رتم 

 صدق الصورة االأولية :  -2
( والذي يعتير أشهر مقاييس  manifest anxiety scaleاخأولية مع مقياس القلق الرصي      لتيلور )طلقت الصورة 

ز وعددهم ) وجي  ز
( 35-18( وضمن اخأعمار من ) 70القلق   حيث تم تطبيق المقياس عىل عينة من اخأفراد غي  المي 

ز الذكور وا ( واإلناث 35إلناث حيث كان عدد الذكور )عاما من أبناء محافمة إربد وتد إشتملت العينة عىل كال الجنسي 
ز الصورة 35) ( وتد تم إعتماد مقياس تيلور ليكون محكا لمقياس القلق من الزواج وتم حساب معام  اإلرتلاط بي 

( حيث يدل معام  0.01( وهو دال إحصائيا عند )0.39اخأولية للمقياس ومقياس تيلور حيث كان معام  االرتلاط )
ز خأن اإلرتلاط عىل أن صو  ز عىل المستجيبي  كي 

رة المقياس تقيس متغي  القلق من الزواج بصورة مقبولة   وتد تم الي 
يضعوا مالحماتهم عىل ك  فقرة من حيث المممون واإلتجاة والصياغة وتدري    ج الفقرات   حيث تم اخأيذ بجميع 

 مالحماتهم عند إعداد الصورة النهائية للمقياس . 
 مقياس : ثانيا : الصورة النهائية لل

ي تمت عىل الصورة االولية :  -1
 التعديالت الت 

 تم مراجعة كافة الفقرات بعناية ودتة من تل  اللاحث وتد تم إجراء التعديالت التالية عىل الصورة اخأولية للمقياس : 
 حذف بعض الفقرات ودمج بعضها.  -
 إعادة صياغة بعض الفقرات .  -
 تغيي  إتجاه بعض الفقرات .  -
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وكانت التعديالت تشمل : 
ي حدفت1جدول رتم )

 ( الفقرات الت 

ي سأكون ال ملاليا لو تزوجت.  - (1
 أشعر أنتز

ي سأكون أكير سلبية لو تزوجت.  - (2
 أشعر أنتز

ي مشاك  عدة لو تزوجت - (3
ز
ي سادي  ف

 أشعرائز

ي تتحدث عن الزواج.  - (4
 أيرج من الموضوعات الت 

ة ال  - (5 ي سأتوم بعم  أمور كثي 
ي لو تزوجت. أشعر أنتز

 تناسبتز

ي لو تزوجت.  - (6
ي ترارائ 

ز
ي سأتخلط ف

 اشعر ائز
ي لو تزوجت.  - (7

ا من صحت  ي سأدفع كثي 
 أرى ائز

ي لو تزوجت.  - (8
ي تربية أبنائ 

ز
ي سأكون مقرصا ف

 أشعر أئز

ي تاسية  - (9
 أشعر أن الزواج سيجع  حيائ 

ي تجارب من تزوجوا وفشلوا -
ز
ا ف  اركز كثي 

 روتينية أشعر ان الزواج سيجع  أعماىلي  -
 

ي أعيد صياغتها2جدول رتم )
 ( الفقرات الت 

 بعد التعدي  تل  التعدي 

ز تد ايطأوا  وجي  ز
ز تد ايطأوا حيث أتدموا عىل الزواج أشعر أن المي  وجي  ز

 أشعر أن المي 

ي سأموت باكرا لو تزوجت 
ا لو تزوجت  أشعر أنتز ي سأموت صغي 

 أشعر أنتز

ي سأفقد نومي لو تزوجت 
ي سأسهر طويال لو تزوجت  أشعر أنتز

 أشعر أنتز
ي الدعوات لحضور حف  زواج  ي لحضور حف  زواج  ال التر

ي دعوئ 
 تزعجتز

 
ي تم تغيي  إتجاهها3جدول رتم )

 ( الفقرات الت 

 بعد التعدي  تل  التعدي 

ز  وجي  ز
ز  أسارع اىل بناء عالتات مع أناس مي  وجي  ز

 أبتعد عن بناء عالتات مع أناس مي 

ي للزواج 
ي بعدم الزواج  أتدم النص  لزمالئ 

 أنص  زمالئ 

 
 تطبيق الصورة النهائية للمقياس :   -1
( فردا من أبناء محافمة إربد   حيث  70تم تطبيق المقياس بعد إجراء كافة التعديالت عىل عينة الدراسة وعددها )   

ز .  35وعدد اإلناث  35كان عدد الذكور  وجي  ز
 وجميعهم غي  مي 

 صدق الصورة النهائية للمقياس :  -2
ي الخطوات التالية :    

ز
 تم إجراء عمليات صدق الصورة النهائية لمقياس القلق من الزواج 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن  -ا ز  : صدق التميي   مرتفغي مستوى القلق وبي 
ز ز بي  من أج  معرفة مدى تدرة مقياس القلق من الزواج عىل التميي 

ي مستوى القلق تم تطبيق المقياس مع 
ز منخفضز صورة مقياس القلق لتيلور وهو مقياس القلق الرصي      وتد تم تعيي 

ز درجات  ي مقياس تيلور   ثم حسبت داللة الفرق بي 
ز
ز   مرتفعة القلق ومنخفضة القلق  بناءا عىل درجاتهم ف مجموعتي 
ي مقياس القلق من الزواج 

ز
ز ف ي ك  من المجموعتي 

ز
ز ف  المفحوصي 

 (4جدول رتم )
ي مقياس القلق من الزواج 

ز
ي مستوى القلق حسب مقياس تيلور ف

 مرتفغي مستوى القلق ومنخفضز
ز  .تيمة ) ت ( بي 

ي  القلق  مرتفغي  
   القلق  منخفضز

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري 

اإلنحراف  المتوسط 
 المعياري 

 مستوى الداللة  تيمة ت 

 دال  0.01 9.75 9.35 71.32 12.41 89.56

ز وكذلك  : التالزمي  الصدق -ب ي للصورة اخأولية للمقياس من يالل المحكمي 
بعد أن تم التحقق من الصدق المنطف 

ز  ي الصورة النهائية للمقياس تم التحقق من الصدق التالزمي بإيجاد معامالت اإلرتلاط بي 
ز
ز ف التحقق من صدق التميي 

ز ثالثة مقاييس القلق عىل عينة عدد  ( كما يتض  من الجدول التاىلي الذي 70افرادها )ن=مقياس القلق من الزواج وبي 
ز معامالت اإلرتلاط بعد أن تم حسابها .   يبي 

 (5جدول رتم )
ز مقياس القلق من الزواج وبعض مقاييس القلق  معامالت االرتلاط بي 

 معام  الرتلاط  المقياس 

 **0.52 القلق من المستقل  

 *0.33 القلق ايزنك 
 **0.44 القلق هاملتون 

 0.05* دال عند مستوى 
 0.01** دال عند مستوى 

ز المقياس ومقاييس القلق  ) تلق المستقل    القلق 5كما يتض  من الجدول رتم )    ( أن تيم معامالت اإلرتلاط بي 
 ايزنك   القلق لهاملتون ( تؤكد صدق مقياس القلق من الزواج . 

 ثبات الصورة النهائية للمقياس :  -1
ز     لحساب الصورة النهائية للمقياس إستخدم اللاحث طريقة التجزئة النصفية ثم تم حساب معام  اإلرتلاط بي 

ي المقياس )
ز نصفز ( ثم تم 0.83درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية حيث بلغ معام  اإلرتلاط بي 

مان  ( مما يدل عىل أن المقياس 0.91اإلرتلاط ) براون للتصحي  حيث أصلحت تيمة معام  –إستخدام معادلة سبي 
 يتمتع بدرجة ثلات عالية . 

 تحليل فقرات الصورة النهائية من المقياس  -2
ز الفقرات والدرجة الكلية للمقياس (1  حساب االتساق الدايىلي بي 

قلق من التام اللاحث بتحلي  فقرات الصورة النهائية للمقياس وذلك من أج  بيان توة ك  فقرة من فقرات مقياس 
ي عمليات المراجعة للمقياس وتد تم حساب معام  

ز
ي مقياس القلق من الزواج حيث تعتير هذه الخطوة مهمم ف

ز
الزواج ف

ز ك  فقرة من الفقرات ) ( المكونة للصورة النهائية لمقياس القلق من الزواج مع الدرجة الكلية عىل 37اإلرتلاط بي 
ي الجدول . (  70المقياس حيث كانت عينة الدراسة ) ن= 

ز
 كما يمهر 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (6جدول رتم )
 تحلي  فقرات مقياس القلق من الزواج

رتم 
 الفقرة

معام  
 اإلرتلاط

معام   رتم الفقره
 اإلرتلاط

1 0.533** 19 0.462** 

2 0.591** 20 0.449** 
3 0.51** 21 0.515** 

4 0.662** 22 0.508** 

5 0.609** 23 0.420** 

6 0.595** 24 0.495** 
7 0.715** 25 0.411** 

8 0.593** 26 0.388** 

9 0.626** 27 0.248* 
10 0.694** 28 0.244* 

11 0.478** 29 0.042 
12 0.600** 30 0.08 

13 0.542** 31 0.081 

14 0.641** 32 0.122 
15 0648** 33 0.260* 

16 0.627** 34 0.186 
17 0.444** 35 0.143 

18 0.506** 36 0.383** 
  37 0.131 

 0.01** دال عند 
 0.05* دال عند 

( يتض  أن معمم فقرات المقياس لها إرتلاط دال إحصائيا مما يوض  أن للمقياس درجة 6من يالل الجدول رتم )
ي المقياس غي  دالة 7درجة مناسلة من التماسك واإلتساق الدايىلي رغم أن هناك )

ز
 ( فقرات ف

ز لتطبيق المقياس (  ولكن لم 29,30,31,32,34,35,37) يتم حذفها من المقياس ليفت  اللاحث المجال أمام اللاحثي 
عىل عينة ذات حجم أكير مما يؤدي اىل إنتقاء العدد المناسب من الفقرات من أج  الوصول اىل أدق صورة ممكنة من 

 هذا المقياس . 
ز ك  فقرة من فقرات اللعد ودرجة اللعد الذي يمث  م2  جموعة الفقرات. ( االتساق الدايىلي بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (7جدول رتم )
ايد ودرجة اللعد نفسة" ز ز فقرات اللعد اخأول" القلق العام والمي   حساب االتساق الدايىلي بي 

 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

 **0.684 **0.751 **0.653 **0.717 **0.754 **0.655 **0.675 **0.652 معامل االرتباط 

مع  10اىل  1معامالت االرتلاط توية ودالة احصائيا مما يدل عىل ارتلاط الفقرات من( ان جميع 7يمهر من جدول رتم )
ايد" بارتلاط توي والذي يدل عىل تماسك واتساق فقرات اللعد االول مع  ز اللعد الذي تنتىمي الية " القلق العام والمي 

ايد .  ز  اللعد "القلق العام والمي 
 (8جدول رتم )

ز فقر  ي " الوسواس وعدم القة بالنفس " ودرجة اللعد نفسةحساب االتساق الدايىلي بي 
 ات اللعد الثائز

 18 17 16 15 14 13 12 11 رقم الفقرة 
 **0.588 **0.544 **0.639 **0.717 **0.709 **0.658 **0.671 **0.435 معامل االرتباط 

ز هذه الفقرات توة 18اىل  11( ومن يالل تيم معام  ارتلاط الفقرات من 8يمهر من يالل جدول رتم ) االرتلاط بي 
 مع اللعد "الوسواس وعدم القة بالنفس". 

 (9جدول رتم )
ز فقرات اللعد الثالث" المخاوف االجتماعية" ودرجة اللعد نفسة  حساب االتساق الدايىلي بي 

 25 24 23 22 21 20 19 رتم الفقرة 

 **0.566 **0.663 **0.695 **0.64 **0.72 **0.53 **0.51 معام  االرتلاط 

ز الفقرات من 9يمهر من يالل جدول رتم ) مع اللعد  25اىل  19( ومن يالل تيم معام  االرتلاط توة االرتلاط بي 
 الثالث "المخاوف االجتماعية". 

 (10جدول رتم )
ز اللعد الرابع "المخاوف الجسدية" وودرجة اللعد نفسم  حساب االتساق الدايىلي بي 

 31 30 29 28 27 26 رتم الفقرة

 **0.363 *0.260 **0.465 **0.342 **0.582 **0.493 معام  االرتلاط

ز الفقرات من 10يمهر من يالل الجدول رتم )  مع اللعد "المخاوف الجسدية" 31اىل 26(يتض  توة االرتلاط بي 
 

 (11جدول رتم )
ز فقرات اللعد الخامس"المخاوف االتتصادية " ودرجة اللعد   نفسةحساب االتساق الدايىلي بي 

 37 36 35 34 33 32 رتم الفقرة 

 **0.643 0.159 **0.791 **0.533 **0.335 **0.474 معام  االرتلاط 

ز الفقرات من 11يمهرمن الجدول رتم) مع اللعد الذي يمثلها "المخاوف االتتصادية"  37اىل  32( توة االرتلاط بي 
 تيمة غي  دالة.  وهي  0.159حيث بلغ معام  االرتلاط  36باستثناء الفقرة رتم 

 فقرات ك  بعد من ابعاد المقياس مع اللعد الذي يمثلها مما يعظي للمقياس 
ز وهنا نالحظ توة االتساق الدايىلي بي 

ي تخدم المجتمعات واالفراد. 
 درجة الموثوتية لالستخدام واجراء المزيد من الدراسات الت 

ز درجة ك  بعد من ابعاد المقياس3  ودرجة المقياس الكلية ( حساب االتساق الدايىلي بي 
 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2020 – أيلول  – 15                                                               (   -  82 65) ص:  مسخاالبحث ال –الثالث العدد  – سادسالمجلد ال

 

75 
 بناء مقياس القلق من الزواج                                                                                                                                                           ربابعة           

  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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (12جدول )

 معام  االرتلاط اسم اللعد اللعد
ايد 1 ز  **0.534 القلق العام والمي 

 **0.423 الوسواس وعدم القة بالنفس 2
 **0.593 المخاوف االجتماعية 3

 *0.273 المخاوف الجسدية 4
 **0.489 المخاوف االتتصادية 5

 
ز درجة اللعد ودرجة المقياس الكلية   حيث يتض  ان جميع االبعاد دالة  ( معام  االرتلاط12يمهر الجدول رتم ) بي 

ي والثالث والخامس دالة عند 
وهذا  0.05وأن اللعد الرابع دال عند مستوى  0.01احصائيا   وان االبعاد االول والثائز

ز أبعاد المقياس والمقياس كك .  ا لقوة االتساق الدايىلي بي 
 يعظي مؤرسر

 حات: التوصيات والمقي  
 : ي تم التوصل اليها من خالل هذه الدراسة يوصي الباحث بما يىلي

 استنادا اىل النتائج الت 
( فقرة للكشف عن تلق االفراد من الزواج  وذلك بسبب 37استخدام المقياس بصورتم النهائية والمتكونة من ) -1

 تمتع المقياس بالصدق والثلات كما اشارت نتائج الدراسة. 
من اج  التحقق من صدق اجراء المزيد  -2 ي بيئات ايرى واحجام عينات اكير

ز
من الدراسات عىل هذا المقياس وف

 المقياس وثلاتم. 
3-  .  اجراء دراسات حول البنية العاملية للمقياس باستخدام التحلي  العامىلي
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 ( الصورة االولية لمقياس القلق من الزواج الخاصة بالعينة . 3ملحق رتم )
 واج . ( الصورة النهائية لمقياس القلق من الز 4ملحق رتم )
 1ملحق رتم 

 إستطالع الرأي االوىلي بشأن الموتف من الزواج
 االعزاء الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتم
 ل هذا االستطالع المرتلط بالقلق من الزواج من يال

ي تستخدم فقط خأغراض اللحث العلىمي 
 ارجوا اإلجابة عن اخأسئلة التالية والت 

ام والتقدير  مع ك  االحي 
 العمر: 

 الحالة االجتماعية : 
ي : 
ن
 المستوى الثقاف
 مكان السكن : 

 ما رأيك بالزواج ؟  سؤال االول : ال
ي 
ن
وج ؟ كم تحتاج من  :  السؤال الثاب ز  الزمن كي تي 

ي تواجهك ان أتدمت عىل الزواج ؟ما هي الصعوبات ال السؤال الثالث : 
 ت 

 ه  تنص  االيرين بالزواج؟ رابع : السؤال ال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  2الملحق رقم 
 المحكم الكريم 
 تحية طيبة وبعد

تك تحكيم هذا المقياس ذلك بوضع مناسب مقاب  العلارة المناسلة وغي  مناسب مقاب  العلارة  ارجو التلطف من حرصز
 غي  المناسب ووضع المالحمات عن ك  فقرة من حيث الصياغة والتدري    ج   واالنتماء لللعد المخصص لك  فقرة . 

ام والتقدير  مع يالص االحي 
رقم  الفقرة مناسب غي  مناسب

 فقرةال

 1 أشعر بالقلق عندما أفكر بالزواج  

ي بالزواج   ي غي 
 2 أتوتر جدا عندما ينصحتز

ي تاسيم  
 3 أشعر أن الزواج سيجع  حيائ 

ي بعدم الزواج  
 4 أنص  زمالئ 

وج   ز  5 أشعربالقلق عندما أسمع أن زمي  ليي 

ز    وجي  ز
 6 أبتعد عن بناءعالتات مع أناس مي 

ز تد    وجي  ز
 7 ايطأواأشعرأن المي 

 8 أشعرأن الزواج سيجع  أعماىلي روتينيم  

توترا لوتزوجت   ي سأكون أكير تلقا واكير
 9 أشعرأنتز

سلبيا لو تزوجت   ي سأكون أكير
 10 أشعرأنتز

ي   
ي الكثي  من طموحات حيائ 

 11 أشعر أن الزواج سيفقدئز

ي سأكون مقرصا لوتزوجت  
 12 أشعر أنتز

عندما    ي القلق الكبي 
 13 أنمر اىل  اخأطفالينتابتز

ي لو تزوجت   ر بغي  ي سالحق الرصز
 14 أرى أنتز

ا لوتزوجت   ي ساندم كثي 
 15 أرى أنتز

ا   ي كثي 
 16 أرى أن الزواج سيقيدئز

ي تتحدث عن الزواج  
 17 أيرج من الموضوعات الت 

ي   
ي حيائ 

ز
ي عن أمور مهمم  ف

 18 اشعرأن الزواج سيلعدئز

ي   
ي و جهديأشعر أن الزواج يفقدئز

 19 وتت 

ي تجارب من تزوجوا وفشلوا  
ز
ا ف  20 أركز كثي 

ي االرسيم لو تزوجت  
ي لن أستطيع القيام بواجلائ 

 21 أرى أنتز

ة    22 أشعرأن الزواج بحاجة اىل أموال كثي 

ي لن أكون مؤهال للزواج  
 23 اشعرأنتز

ي احتفاالت الزواج  
ز
 24 ال أفض  المشاركم ف

ي ساتزوج أشعربالرهلم عندما   
ي شعور أنتز

 25 ينتابتز

ز و معيشتهم   وجي  ز
ا الحوال المي   26 أتلق كثي 

ي سأكون ال ملاليا لو تزوجت  
 27 أشعر أنتز

ز    وجي  ز
ا عن مشاك  المي   28 اترأكثي 

ة لوتزوجت   ي من  أمراض كثي 
ي سأعائز

 29 أشعرانتز
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مشاك  عدة لوتزوجت  
ز
ي سأدي  ف

 30 أشعر أنتز

ي سأفقد   
ي لو تزوجتأشعرأنتز

من راحت   31 الكثي 

ي لو تزوجت  
ا من أصدتائ  ي سأفقد كثي 

 32 أرى أنتز

ا لو تزوجت   ي سأبحث عن نفسي كثي 
 33 أرى أنتز

ة لو تزوجت   ي  سأبحث عن مساعدات كثي 
 34 أشعرأنتز

ا ممن تزوجوا لم  يخططوا صحيحا لذلك    35 أشعركثي 

ي   
ي تربية أبنائ 

ز
ي سأكون مقرصا ف

 36 لو تزوجتأشعر أنتز

ي لو تزوجت  
ة ال تناسبتتز ي سأتوم بعم  امور كثي 

 37 أشعر أنتز

ي اكون ات  نشاطا و حيويا لو تزوجت  
 38 أرى أنتز

ه لو تزوجت   ي مشاك  كثي 
ز
ي سأكون سبلا ف

 39 أرى أنتز

ي سأموت باكرا لو تزوجت  
 40 أشعر أنتز

ي سأحتاج الرعاية لو تزوجت  
 41 أشعر أنتز

ي سأواجة الكثي  من المتاعب الصحية لو تزوجتأشعر   
 42 أنتز

ي لو تزوجت  
ي سأدفع الكثي  من أج  صحت 

 43 أشعر أنتز

ي  لن أكون سعيدا لو تزوجت  
 44 أشعر أنتز

ي لو تزوجت  
ي ترارائ 

ز
ي سأتخلط ف

 45 أشعر أنتز

ي سأسهر طويال لو تزوجت  
 46 أشعر أنتز

ا لو تزوجت   ي سأكون فقي 
 47 أشعر أنتز

ا عن العالم حوىلي لو تزوجت   ي لن أعرف كثي 
 48 أشعر أنتز

ايد 46+44+26+25+18+9+5+4+2+1الفقرات:  ن  القلق العام والمي 
 الوسواس وعدم الثقة بالنفس 7+11+14+15+19+33+35+39
 المخاوف االجتماعية 6+13+16+24+28+32+48

 المخاوف الجسدية 29+38+40+41+42+43
 المخاوف االقتصادية 12+21+22+23+34+47

 3الملحق رقم 
 تحية طيبة وبعد

ارجواالجابة عىل هذا المقياس المخصص لقياس القلق من الزواج وذلك الغراض اللحث العلىمي وأن االجابات تعام  
 برسية كاملة راجيا منك االجابة بما يتوافق مع موتفك من ك  فقرة من فقرات هذا المقياس 

 الديموغرافيةاوال: المعلومات 
 

:     االسم :    اختياري      مكان السكن :         العمر:           الجنس:        المؤهل العلمي
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ام والتقدير  مع يالص االحي 
 فقرات االمقياس ثانيا: 

أوافق  أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة
 بشدة

رقم  الفقرة
 الفقرة

 1   بالزواجأشعربالقلق عندما أفكر      

ي بالزواج      ي غي 
 2 أتوتر جدا عندما ينصحتز

ي تاسية     
 3 أشعر أن الزواج سيجع  حيائ 

ي بعدم الزواج     
 4 أنص  زمالئ 

وج      ز  5 أشعربالقلق عندما أسمع أن زمي  ليي 

ز       وجي  ز
 6 أبتعد عن بناء عالتات مع أناس مي 

ز تد ايطأوا      وجي  ز
 7 أشعرأن المي 

 8 أشعرأن الزواج سيجع  أعماىلي روتينيم     

توترا لو تزوجت      ي سأكون أكير تلق اواكير
 9 أشعرأنتز

سلبيا لو تزوجت      ي سأكون أكير
 10 أشعرأنتز

ي      
ي الكثي  من طموحات حيائ 

 11 أشعر أن الزواج سيفقدئز

ي سأكون مقرصا لو تزوجت     
 12 أشعر أنتز

ي القلق      
عندما أنمراىل اخأطفالينتابتز  13 الكبي 

ي ل وتزوجت      ر بغي  ي سالحق الرصز
 14 أرى أنتز

ا لو تزوجت      ي ساندم كثي 
 15 أرى أنتز

ا      ي كثي 
 16 أرى أن الزواج سيقيدئز

ي تتحدث عن الزواج     
 17 أيرج من الموضوعات الت 

ي      
ي حيائ 

ز
ي عن أمور مهمم ف

 18 اشعرأن الزواج سيلعدئز

ي وجهدي     
ي وتت 
 19 أشعر أن الزواج يفقدئز

ي تجارب من تزوجوا وفشلوا     
ز
ا ف  20 أركز كثي 

ي االرسيم لو تزوجت     
ي لن أستطيع القيام بواجلائ 

 21 أرى أنتز

ة       22 أشعرأن الزواج بحاجة اىل أموال كثي 

ي لن أكون مؤهال للزواج     
 23 اشعرأنتز

ي      
ز
 24 احتفاالت الزواجال أفض  المشاركم ف

ي ساتزوج     
ي شعور أنتز

 25 أشعربالرهلم عندما ينتابتز

ز ومعيشتهم      وجي  ز
ا الحوال المي   26 أتلق كثي 

ي سأكون ال ملاليا لو تزوجت     
 27 أشعر أنتز

ز       وجي  ز
اع مشاك  المي   28 اترأكثي 

ة لوتزوجت      ي من أمراض كثي 
ي سأعائز

 29 أشعرانتز

ي مشاك  عدة لو تزوجتأشعر      
ز
ي سأدي  ف

 30 أنتز

ي لو تزوجت     
من راحت  ي سأفقد الكثي 

 31 أشعرأنتز

ي لو تزوجت     
ا من أصدتائ  ي سأفقد كثي 

 32 أرى أنتز

ا لو تزوجت      ي سأبحث عن نفسي كثي 
 33 أرىأنتز

ة لو تزوجت      ي سأبحث عن مساعدات كثي 
 34 أشعرأنتز

ا ممن تزوجوا        35 لم يخططوا صحيحا لذلك أشعركثي 

ي لو تزوجت     
ي تربية أبنائ 

ز
ي سأكون مقرصا ف

 36 أشعر أنتز
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لو      
ة ال تناسبتتز ي سأتوم بعم  اموركثي 

أشعر أنتز
 تزوجت

37 

ي اكون ات  نشاطا و حيويا لو تزوجت     
 38 أرى أنتز

ه لو تزوجت      ي مشاك  كثي 
ز
ي سأكون سبلا ف

 39 أرى أنتز

ي سأموت باكرا لوتزوجتأشعر      
 40 أنتز

ي سأحتاج الرعاية لو تزوجت     
 41 أشعر أنتز

ي سأواجة الكثي  من المتاعب الصحية لو      
أشعر أنتز

 تزوجت

42 

ي لو تزوجت     
ي سأدفع الكثي  من أج  صحت 

 43 أشعر أنتز

ي لن أكون سعيدا لو تزوجت     
 44 أشعر أنتز

ي      
ز
ي سأتخلط ف

ي لو تزوجتأشعر أنتز
 45 ترارائ 

ي سأسهر طويال لو تزوجت     
 46 أشعر أنتز

ا لو تزوجت      ي سأكون فقي 
 47 أشعر أنتز

ا عن العالم حوىلي لو تزوجت      ي لن أعرف كثي 
 48 أشعر أنتز

ايد 46+44+26+25+18+9+5+4+2+1الفقرات:  ن  القلق العام والمي 
 بالنفسالوسواس وعدم الثقة  7+11+14+15+19+33+35+39
 المخاوف االجتماعية 6+13+16+24+28+32+48

 المخاوف الجسدية 29+38+40+41+42+43
 المخاوف االقتصادية 12+21+22+23+34+47

 (4ملحق)
 الصورة النهائية لمقياس القلق من الزواج

موافق 
 بشدة 

ال اوافق  ال اوافق  محايد  موافق 
 بشدة 

 الرقم  الفقرة 

 1 أشعربالقلق عندما أفكر بالزواج      

ي بالزواج       ي غي 
 2 أتوتر جدا عندما ينصحتز

ي بعدم الزواج      
 3 أنص  زمالئ 

وج       ز  4 أشعربالقلق عندما أسمع أن زمي  ليي 

ز       وجي  ز
 5 أبتعدعن بناءعالتات مع أناس مي 

ز تد ايطأوا       وجي  ز
 6 أشعرأن المي 

ي تتحدث عن الزواج      
 7 ايرج من الموضوعات الت 

ي      
ي الكثي  من طموحات حيائ 

 8 أشعر أن الزواج سيفقدئز

ي سأكون مقرصا لوتزوجت      
 9 أشعر أنتز

عندما أنمر اىل  اخأطفال       ي القلق الكبي 
 10 ينتابتز

ي ل وتزوجت       ر بغي  ي سالحق الرصز
 11 أرى أنتز

ا لو تزوجت       ي ساندم كثي 
 12 أرى أنتز

ا       ي كثي 
 13 أرى أن الزواج سيقيدئز

ي      
ي حيائ 

ز
ي عن أمور مهمم ف

 14 اشعرأن الزواج سيلعدئز

ي وجهدي      
ي وتت 
 15 أشعر أن الزواج يفقدئز

ي االرسيم لو      
ي لن أستطيع القيام بواجلائ 

أرى أنتز
 تزوجت 

16 
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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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة        17 أشعرأن الزواج بحاجة اىل أموال كثي 

ي لن أكون مؤهال للزواج      
 18 اشعرأنتز

ي احتفاالت الزواج      
ز
 19 ال أفض  المشاركم ف

ي ساتزوج      
ي شعور أنتز

 20 أشعربالرهلم عندما ينتابتز

ز ومعيشتهم       وجي  ز
ا الحوال المي   21 أتلق كثي 

ز       وجي  ز
ا عن مشاك  المي   22 اترأكثي 

ة لوتزوجت       ي من  أمراض كثي 
ي سأعائز

 23 أشعرانتز

ي لو تزوجت      
ا من أصدتائ  ي سأفقد كثي 

 24 أرى أنتز

ا لو تزوجت       ي سأبحث عن نفسي كثي 
 25 أرىأنتز

ة لو تزوجت       ي  سأبحث عن مساعدات كثي 
 26 أشعرأنتز

ا ممن تزوجوا لم يخططوا صحيحا لذلك        27 أشعركثي 

ي اكون ات  نشاطا و حيويا لو تزوجت      
 28 أرى أنتز

ه لو تزوجت       ي مشاك  كثي 
ز
ي سأكون سبلا ف

 29 أرى أنتز

ي سأموت باكرا لو تزوجت      
 30 أشعر أنتز

ي سأحتاج الرعاية لو تزوجت      
 31 أشعر أنتز

ي سأواجة الكثي  من المتاعب الصحية لو      
أشعر أنتز

 تزوجت 

32 

ي لو تزوجت      
ي سأدفع الكثي  من أج  صحت 

 33 أشعر أنتز

ي لن أكون سعيدا لو تزوجت      
 34 أشعر أنتز

ي سأسهر طويال لو تزوجت      
 35 أشعر أنتز

ا لو تزوجت       ي سأكون فقي 
 36 أشعر أنتز

ا عن العالم حوىلي لو تزوجت       ي لن أعرف كثي 
 37 أشعر أنتز

ايدالمجال:    26+25+24+20+14+7+4+3+2+1الفقرات:  ن  القلق العام والمي 
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 المخاوف االجتماعية 5+10+13+19+22+24+37

 المخاوف الجسدية 23+28+30+31+32+3343
 المخاوف االقتصادية 9+16+17+18+21+26


