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 الملةص

هدفت الدراسة إلى معرفة المشكالت التي تواجه مصابي السكتة الدماغية وحصرها، 
من  ماعية للحد  عداد تصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتإ والتوصل إلى 

مشكالت مصابي السكتة الدماغية، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على  
أداة استبار خاصة بعينة    :ماعي، حيث استخدم الباحث أداتين من إعداده، وهمامنهج المسح االجت

وكيفية   ،ؤدية لهاومعرفة الدوافع واألسباب الم ،للتعرف على مشكالتهم ؛مصابي السكتة الدماغية
لتحديد طبيعة األدوار  ؛ طار مهني وعلمي منظم، وأداة االستبيانإوضع الحلول المناسبة وفق 

صائيين االجتماعيين والتي تساهم في العمل مع المصابين، وتحديد المعوقات التي المتوقعة لألخ
منها في    واالستفادة  ،يمكن استخدامها لمواجهة هذه المعوقات   التيخصائيين والمقترحات  ألتواجه ا

بناء تصور مقترح للبرنامج الذي تحاول الدراسة الوصول إليه، وطبقت الدراسة على عينة قصدية  
( من مصابي السكتة الدماغية في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي  88غير احتمالية قوامها ) 

نيين  ماعيين والمه( من األخصائيين االجت10ومستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية، وعدد )
 . المستشفيين العاملين بكال

 وخلصت الدرا   إلى يةموع  ين النجمئج أهمهم:
المشكالت التي تواجههم بعد اإلصابة، حيث  من صعوبة    يعانون إن مصابي السكتة الدماغية   .1

المشكالت االقتصادية التي جاءت بنسب  من  يعانون  أكدت الدراسة على أن المصابين 
ويليه المشكالت النفسية التي جاءت بنسب مرتفعة   ، ( 4.36حسابي ) مرتفعة، وبمتوسط 
(، ويليه المشكالت التأهيلية التي جاءت بنسب مرتفعة، وبمتوسط  4.34ومتوسط حسابي ) 

(، ويليه  3.98متوسط حسابي ) االجتماعية بنسبة مرتفعة وب ويليه المشكالت    ، ( 4.26حسابي ) 
   . ( 3.95حسابي ) ومتوسط  سرية التي جاءت بنسب مرتفعة  أل المشكالت ا 

وأظهرت نتائج الدراسة أن األدوار المتوقعة لإلخصائيين االجتماعين والمهنين بمستشفيات  .2
(، وجاءت 4.76جاءت بنسبة مرتفعة، وبمتوسط حسابي )  بقطاع غزة التأهيل الطبي

المعوقات التي تواجههم  ، وجاءت  (4.47ا )جد    بنسبة مرتفعة  للحد من المعوقات   المقترحات 
 .(2.90بنسبة متوسطة، وبمتوسط حسابي ) 

في  وضع تصور مقترح للتدخل المهني من منظور الممارسة العامة وتوصلت الدرا   إلى:  
 االجتماعية.  الخدمة

الخدمة  الممارسة العامةمن منظور الممارسة العامة،  تصور مقترحالكلممي المفجمح  : 
   .السكتة الدماغية يمصاب  االجتماعية، مشكالت 



  ث 

Abstract 

This study aimed to identify and delimit the problems facing stroke patients 

and to arrive at a proposal from the perspective of general practice in social work to 

reduce the problems of stroke sufferers. This descriptive study followed the social 

survey method, where the researcher used two tools he prepared. The first tool was a 

special questionnaire for a sample of stroke sufferers to identify their problems, know 

the motives and causes that lead to their problems, and how to put forth appropriate 

solutions according to an organized professional and scientific framework. 

The second tool was a questionnaire designed to determine the nature of the 

expected roles of social workers that contribute to working with the stroke patients, 

and to identify the obstacles facing social workers and the proposals that can be used 

to confront these obstacles and to benefit from them in building a proposal for the 

program that the study is trying to reach. The study was applied to a purposive non-

probability sample of (88) stroke patients at Al-Wafa Hospital for Medical 

Rehabilitation and Hamad Hospital for Rehabilitation and Prosthetics, and (10) social 

workers and professionals working in both hospitals. 

The study reached a set of results, the most important of which are the following: 
1. Stroke sufferers have difficulty problems facing them after injury. The study 

confirmed that sufferers have high rates of economic problems, with average 

calculation. (4.36), followed by psychological problems with high ratios and 

average arithmetic (4.34), followed by qualifying problems with high ratios, 

with average calculation (4.26), followed by social problems with a high ratio 

and with an average calculation (3.98), followed by family problems with high 

ratios and average arithmetic (3.95). 

2. The results of the study showed that the expected roles of social workers and 

professionals in the Gaza Strip's medical rehabilitation hospitals were high, 

with an average arithmetic (4.76), proposals to reduce disabilities by a very 

high ratio (4.47), and obstacles to them by an average calculation (2.90). 

The study concluded by suggesting a proposal for professional intervention from 

the perspective of general practice in social work. 
Keywords: Proposal for Professional Intervention from the Perspective, General 

Practice of Social Work, problems of stroke sufferers.  
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 اِ هَدْاء

وأهديها إلى معلمي األول رسولنا محمد صلى أهدي رسالتي وعملي هذا خالصة لوجهه الكريم،   ▪
  لروح أخي   أهديها  ن ثممو هللا عليه وسلم، الذي أشتاق له ولم أره، ولكنني أتبع سننه وخطاه...  

 المقدام/ الشهيد الغالي على قلبي  حلمت بأن يشاركني فرحتي هذه االكبير والسند الذي لطالم
والذي كان له البذرة األولى من بداية التعليم الجامعي حتى وصلت لهذه  ميي عممد ال فيم 

 وجل. الدرجة بفضل هللا عز

 . ورعاهما على قلبي حفظهما هللا  الغاليين والَديإلى  ▪
 ت عرضها كعرض السماوا  جنةإلى ربهم ل  إلي روح أصدقائي الشهداء الذين مضوا في طريقهم ▪

 أسكنهم فسيح جناته. رحمهم هللا و  ،واألرض 

 إلى زوجتي، وأبنائي األعزاء. ▪

 عزوتي وسندي في هذه الدنيا.  ،خواني وأخواتيإإلى  ▪
رض ص المجهولين في األإلى أولئك األشخا ،إلى كل من وقف معي وساندني بكل الظروف ▪

هدي لكم هذا العمل وأشكركم على وقفتكم معي إلكمال دراستي  أ المعروفين في السماء عند هللا،  
 لعليا والحصول على درجة الماجستير. ا

 كمال دراستي. إفي  اعون  إلى كل األصدقاء وزمالء العمل وكل من عرفني وكان لي  ▪

 أهدي ر ملجي  مإلى هؤ ء رم  ً 

 

 يم ي عممد ال فالبمحث: راي
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 شكٌم وتقديم

والصالة على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى هللا عليه    ،الحمد هلل رب العالمين
 وسلم وعلى هللا وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. 

، وبعد «مس   يشكم هللاين   يشكم الن  »  :لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امتثاال  
 إذ أتممت هذه الدراسة العلمية. نعمته علي   هللا  أن أتم  

أ جمذ الةدي    -أحمد يحمد المنج  ي  الدكجور/كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى 
والرأي السديد  ،وأطل بكرمه وعلمه ،الذي تكرم باإلشراف على هذه الرسالةا رجمم    المشمرك 

 م والتقدير.لشكر واالحتراحتى وصلت لهذا العمل المتواضع، حفظه هللا، فلك مني كل ا

  - وليد شبيم د.  المنمقش الداخلي: إلى اللجنة المناقشةوأتقدم بخالص الشكر والعرفان 
عميد كل     - بدر أحمد   د د. عميوالمنمقش الةمرري ، حفظه هللا المشمرك..أ جمذ علم ا رجممع 

  .حفظه هللا.. الجنم   ا رجمم    بةمي   القدس المفجوح 
والتقدير والمحبة إلى المحكمين الدكاترة من جامعات جمهورية مصر لشكر كما أتقدم با

أن أشكر هذا الصرح الشامخ    يال أنس  اأيض    الدراسة،  لتحكيم أدوات   ؛العربية والجامعات الفلسطينية
 الجامعة اإلسالمية وأساتذتي على ما قدموه لي من علم ومعرفة.
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 الفصل األول
 ا طمر ال مم للدرا  

 :  يقدي  1.1
ته لألخالقيات التي تسوده، فاليوم  شهد العالم في الوقت الحاضر بعض التغييرات في نظر 

صابة باألمراض أو وقوع أحداث إليتقبل وفاة أو إعاقة الماليين من الناس نتيجة الم يعد عالمنا 
من إمكانيات وقدرات جديدة،  طارئة أو مفاجئة، فأخالقياتنا بدأت ترتفع بقدر ما أصبح لدينا

البشرية الرافضة للعبودية والتفرقة وأصبح العالم ينظر لحاالت العجز واإلعاقة نفس نظرة 
ن باألمراض وخاصة مصابي أمراض السكتة العنصرية، وزاد إدراكنا ألهمية حقوق المصابي 

حاجة للحماية في  ألن هذه الفئة لها حق الحياة والنمو الصحي، فهم ب ؛الدماغية في المجتمع
لم تبذل العناية الكافية لها أصبحت  مراحل النمو المختلفة بكل اإلمكانيات والقدرات المتوفرة، فإذا 

نتاج، ويؤدي عدم االهتمام بعالج مشكالت ذوي قوة معطلة في المجتمع وطاقة معطلة لعملية اإل 
م بالنقص ولشعورهم بالضيق  اإلعاقات النفسية واالجتماعية إلى انحراف الكثيرين منهم إلحساسه

 (9، ص 2018)مخلوف،  من جراء نبذ المجتمع لهم.
ليوم في عصر مملوء بالتوترات واالتصاالت والمسئوليات والواجبات نسان ايعيش اإلو 

التي تستنزف الطاقة الجسمية والفكرية، ويعد مرض السكتة الدماغية أحد هذه األمراض التي  
الحياة  لنشاطات خيرة مما ينتج عنها قصور حركي وتوقف انتشرت بشكل كبير في اآلونة األ

مه كل شيء وال يستطيع صاب إلى وضعه في سجن مفتوح يرى أمااليومية، وتودي بالفرد الم
وهنا يزداد الشعور باآلالم والوصول إلى حالة من الحزن واإلحباط والعزلة لمصابي    ،عمل أي شيء

وأنه قد وصل إلى مرحلة العجز   ،ستطيع التحرك مرة أخرى العتقاده بأنه قد ال ي  ؛السكتة الدماغية
 (2005)الغمري،  ومالزمة الفراش.

ألكثر أسباب الوفاة ُشيوع ا في ُمختلف أنحاء  هوتحتل السكتة الدماغية في المرتبة الثاني 
  ؛ العالم، وتكون السكتات الدماغية أكثر ُشُيوع ا بين كبار السن بالمقارنة مع البالغين األصغر سن ا

في السن، وذلك بسبب زيادة خطر االضطرابات التي تؤدي إلى السكتات الدماغية مع التقدم 
إلى أن ما يزيد عن ثلثي   2022العالمية لعام  وتشير اإلحصائيات الحديثة لمنظمة الصحة

عام ا، وتكون السكتة   65السكتات الدماغية تحدث عند األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
من وفيات السكتة   %60حوالى  أن الدماغية أكثر شيوع ا عند النساء بالمقارنة مع الرجال، كما 

ء ُيصبن بالسكتة الدماغية في عمر أعلى  ساء، وقد يعود ذلك ألن النسادماغية تحدث عند النال
  (.2022، سيليا تومس/ ريم ضوا) قليال  )بشكل وسطي( من الرجال



3 

صابات بالسكتة  زيادة مرتفعة في عدد اإل أما في فلسطين فقد شهد المجتمع الفلسطيني 
  2021العام سطيني في ن الجهاز المركزي لإلحصاء الفل وقد أشارت البيانات الصادرة ع  الدماغية 
وبالتالي هذا الرقم   ، بالسكتة الدماغية   اإلصابة للوفاة بسبب    يتعرضون % من األفراد  10.71أن نسبة  

ثار الناتجة عن اإلصابة  آل والبد من تذليل كل الصعوبات للمرضى للتعافي من ا   ،يعتبر مؤشر خطر 
دوية التي تساعد أل وتوفير ا  ، لهم توفير العالج التأهيلي المناسب  بالسكتة الدماغية وذلك من خالل 

 ( 2021)مركز اإلحصاء الفلسطيني،  في عالج السكتة الدماغية. 
إن ظهور مهنة الخدمة االجتماعية نتيجة ومحصلة لتطور الرعاية االجتماعية، وشيوع 

عات حتى أصبحت بعض المشكالت االجتماعية على مستوى األفراد واألسر والجماعات والمجتم
مما جعل الخدمة االجتماعية تتعامل في مستويات ممارستها على    المشكالت عالمية في طبيعتها

فالخدمة االجتماعية ال تتسم   ،كافة المستويات استجابة للتغييرات المجتمعية والتطورات المعاصرة
ية االجتماعية وتحسين نوعية  ولكن تتسم بالديناميكية والتغيير إلحداث التنم، بالسكون أو التوازن 

 (23، ص 2009اإلنسان في المجتمع. )السروجي، الحياة لالرتقاء ب 

ومن االتجاهات الحديثة التي برزت في ممارسة الخدمة االجتماعية اتجاه الممارسة العامة  
الذي ينظر إليها على أنها اتجاه الممارسة المهنية الذي يركز فيه األخصائي االجتماعي كممارس  

لذي يتعامل معه بطريقة شمولية عامة متكاملة  وفى تعامله مع الموقف ا  ، ام في عمله بالمستشفى ع 
أو مكوناته، بل تتعامل مع كل هذه المكونات والتبادل والتفاعل التي يحدث بينها   أجزاؤه ال تنفصل 

الظواهر  حيث مركز اهتمام الممارس العام هو    ، دون أي محاولة لتجزئ الموقف أو تخصيص الممارسة 
 ( 403، ص 2014بيب، وآخرون،  )ح   .المرضى والمشكالت التي يعاني منها  

ويعتمد منظور الممارسة على تكامل المعرفة التي يعتمد عليها والتي تستمد من مصادرها  
حيث تبنى على نموذج تضامني يركز على التبادلية بين نسق التعامل وفريق العمل  ،المتعددة

وأساليب تلك األنساق   تأكيد على جوانب القوة في أنساق التعاملانب الإلى ج ،والمهنيين اآلخرين
 (194، ص 2009في العمل لمواجهة الموقف اإلشكالي. )أبو المعاطي، 

وتعتبر الخدمة االجتماعية في المجال الطبي إحدى المجاالت الهامة في الخدمة 
بين األخصائي والطبيب  االجتماعية وهي تعمل في نطاق المؤسسات الصحية من خالل العالقة

بهدف مساعدة المصاب على االستفادة الكاملة من العالج المقدم له من ناحية،   ؛وهيئة التمريض 
ومن ناحية أخرى مساعدته على التكيف مع بيئته االجتماعية بعد الخروج من المستشفى. 

 (59، ص 2000)السروجي، 
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ستشفيات التأهيل الطبي بقطاع  ويصف الباحث أن مجال الخدمة االجتماعية الطبية في م
وهي تعمل في نطاق المؤسسات الصحية  ،المجاالت الهامة في الخدمة االجتماعية غزة إحدى

بهدف مساعدة المصاب على االستفادة   ؛من خالل العالقة بين األخصائي وفريق التأهيل الطبي 
التكيف مع بيئته  الكاملة من العالج المقدم له من ناحية، ومن ناحية أخرى مساعدته على 

في   اومهم    ابارز    ادور  ج من المستشفى، وأن لمهنة الخدمة االجتماعية الطبية  االجتماعية بعد الخرو 
التعامل مع مصابي السكتة الدماغية من خالل العمل على مساعدتهم في مواجهة الصعوبات  

ثار الناجمة  آل الشخصية بسبب ا واضطرابات التي تواجههم على الصعيد االجتماعي والشخصي 
والتي قد تعوق العملية العالجية   ،سري والسلوكي واالقتصاديألالدماغية والجانب اعن السكتة 

صابته البد من توفر جو من الهدوء إوحتى نستطيع الوصول لتعافي المصاب من  .للمصاب 
الج  حتى نعمل في جو إيجابي مهيأ للع ؛واالستقرار النفسي والوجداني لمصاب السكتة الدماغية

لمساعدته في مواجهة الصعوبات االجتماعية التي تواجهه أثناء تلقيه العالج    ؛والتدخل االجتماعي
 للسكتة الدماغية.

 الدرا مي ال مبق : 2.1
مراض الصحية التي قد تصيب أي فرد من  ألتعد اإلصابة بالسكتة الدماغية من أحد ا

بدراستها من عدة  الباحثين الذين قاموا  سرة، وكونها دراسة مهمة أثارت اهتمام العديد منألا أفراد 
الدراسة سيعرض الباحث بعض الدراسات التي تناولت موضوع الحد من مشكالت    اتجاهات، وفي 

 مصابي السكتة الدماغية فيما يلي: 

 المحور األول: الدرا مي ال مب   1.2.1
ال وايل المنبئ  بحدوث اكجئمب يم "( ب نوان: 2011)خمون آو  عفت، صف   درا   .1

 ".هم في عين  ين يمضى ال كج  الديمغ   ين المصميين ال كج  الديمغ   وعواقب ب د 

باإلضافة  ،بعد السكتة الدماغية ا يعد االكتئاب من أكثر األمراض حدوث   هداف الدرا  :أ
وقد وجد أن معدل حدوث االكتئاب بعد السكتة الدماغية   ،إلى تأثيره السيئ على معدل الشفاء

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العوامل المساهمة في حدوث   .(%60- 20) يتراوح بين  
وتقييم العالقة بين هذه العوامل  المصرييناكتئاب ما بعد السكتة الدماغية في عينة من المرضى 

وكذلك العالقة بين االكتئاب والقائم   ،جودة وكفاءة الحياةوشدة االكتئاب وتأثير االكتئاب على 
من   امصري   ا مريض   (120) . العينة البحثية وطريقة البحث: تضمنت الدراسة على رعاية المريض 

  ، سنة   65- 40الجنسين من مرضى حوادث األوعية الدموية المخية، تراوح متوسط أعمارهم ما بين  
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ثم تم الفحص النفسي بواسطة    ،باإلضافة إلى األشعة التشخيصية  ،اكلينيكي  إوقد تم اختبار المرضى  
االكتئاب ومقياس بارثل ألنشطة  خيص األمراض النفسية ومقياس هاميلتون لشدة  مقياس ميني لتش 

مقياس اإلجهاد للقائمين على   اوأخير   ،ثم مقياس جودة الحياة لمرضى االكتئاب  ،الحياة اليومية
رعاية المرضى. نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة ازدياد حدوث اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية لدى  

عن %(، كما أظهرت النتائج 77.2بينما ازدادت شدة االكتئاب لدى النساء ) ،%(36الرجال )
أو األيسر وحدوث االكتئاب  بين اإلصابات في الفص الجبهي سواء األيمن  وجود ارتباٍط واضح

وجدت أن تعرض المريض لضغوط نفسية شديدة قبل  الدراسة ومن الجدير بالذكر أن ،%(35)
من   (%22)حيث وجد أن  ،حدوث االكتئاب وكذلك من شدته حدوث المرض تزيد من فرصة

خفاض  بين ان  عن وجود ارتباٍط واضحٍ مرضى االكتئاب تعرضوا لهذه الضغوط. كما أظهرت النتائج  
من مرضى االكتئاب   (%73)وجود  اجودة الحياة وحدوث االكتئاب، كما أظهرت الدراسة أيض  

نشطة الحياتية اليومية. وبدراسة تأثير الضغط  يعانون من ضعف شديد في األداء الوظيفي واأل
القائم على رعايته. االستنتاج: توصى الدراسة ببحث العوامل المؤثرة في   والجهد على الشخص 

ألهمية هذه العوامل  ا ئاب ما بعد السكتة الدماغية في دراسات طويلة المدى )مستقبلية( نظر  اكت
 .لك االهتمام بالقائم على الرعاية وضرورة تأهيلهكذ و  ،وبالتالي الوقاية منه ،في التنبؤ بحدوثه

تأثيم الجدريبمي الوظ ف   بم جةدام الجنب ه الحماري "( ب نوان:  2016درا   القليوبي ) .2
لجنم   الم جقب ي الح    الم كمن ك   لدى يصمبي الشلل النصفي النمتج عن ال كج  الديمغ   

 ."لكبمر ال ن
لتحسين المستقبالت  تأهيليةتصميم تدريبات وظيفية  هدفت الدراسة إلى التعرف على

الحسية الميكانيكية للنصفي الجسم المصاب بالشلل الناتج عن السكتة الدماغية لدى كبار السن. 
المجموعة التجريبية الواحدة للقياسين    ذيحيث استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام التصميم  

قة العمدية، من المصابين بالشلل  بحث، وتم اختيار العينة بالطريالقبلي والبعدي للمتغيرات قيد ال
( مصابين،  7على مركز العالج الطبيعي بشها بمدينة المنصورة وبلغ عددهم )  –النصفي المترددين  

سنة. وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية   65- 50وتراوحت أعمارهم بين 
المدى الحركي والقوة العضلية   البعدي لعينة البحث في متغيرات بين نتائج القياسين القبلي و 

ومتغيرات القدرة الوظيفية، ويعزو الباحث ذلك إلى استمرارية العينة في تنفيذ التدريبات الوظيفية  
قيد البحث، األمر الذي ساهم بصورة إيجابية في تنمية المدى الحركي والقوة العضلية والقدرات 

ون من القوة والمدى الطبيعي لجزء السليم،  واقترابهما إلى اقرب ما يك ،اب الوظيفية للجزء المص
وهذا يشير إلى إيجابية وفاعلية الدمج بين التنبه الحراري ومجموعة التدريبات الوظيفية الموضحة 
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كثر من أقيد البحث، وتؤكد نتائج نسب التغير، حيث بلغت نسبة التحسن في متغيرات البحث )
 .قرب ما يكون من الحالة الطبيعيةأار السن  على أداء المصاب بالشلل من كب  انعكس%( مما    90

تأثيم بمنميج تأهيلي بدني على "(، ب نوان: 2017درا   عطيجو، شمس الدين ) .3
 ". الممضى المصمبين بملشلل النصفي النمتج عن ال كج  الديمغ  

رضى المصابين بالشلل تأثير برنامج تأهيلي بدني على الم  بيان مدى  إلى  هدفت الدراسة 
( من المصابين بالشلل 6ناتج عن السكتة الدماغية، وقد أجريت الدراسة على عدد ) النصفي ال

،  الدراسة  لطبيعة  لمالءمتهالمنهج التجريبي    الباحثانالنصفي الناتج عن السكتة الدماغية، واستخدم  
الحركية والوظيفية، وتحسن  وتمثلت أهم النتائج في تحسن الحالة العامة للجسم وخاصة الكفاءة 

نشطتهم وحياتهم  أالمصابين بالشلل من ضعفهم وتمكنهم من العودة للمجتمع وممارسة  حالة
 المعيشية بشكل شبه طبيعي.

تأثيم بمنميج ع ري لجح ين ب ض القدراي البدن   "( ب نوان:  2017درا   خمطم ) .4
 ".لديمغ  والحمك   لممضى الشلل النصفي الطولي النمتج عن ال كج  ا

إلى تأثير برنامج عالجي لتحسين بعض القدرات البدنية والحركية لمرضى  الدراسة هدفت 
( من المصابين  7الشلل النصفي الطولي الناتج عن السكتة الدماغية، وقد أجريت الدراسة على عدد ) 

ة الواحدة  بالشلل النصفي الناتج عن السكتة الدماغية، واستخدم المنهج التجريبي بتصميم المجموع 
لطبيعة البحث. وتمثلت أهم النتائج في: تحسن في مستوى القدرات البدنية والحركية، وسرعة    مته لمالء 

وعدم الوصول إلى المرحلة المرضية ومالزمة الفراش بكل ما يحتويه من أمراض،   ، تحسن المصاب 
امل  ما أدى تحسن الع ورفع المستوى الوظيفي والميكانيكي لحركة الرجل والذراع المصابة بالشلل، ك 

 النفسي وإزالة االكتئاب وعدم وصول المصاب إلى مرحلة التوحد والعزلة. 

تأثيم بمنميج تحفي  البصم على الوظ ف  "ب نوان: (، 2018درا   صقم وآخمون ) .5
 ". ا دراك   عند يمضى ال كج  الديمغ  

اإلدراكية بعد وظيفة لى تقييم تأثير تطبيق برنامج التحفيز البصري على ال إ الدراسة هدفت 
الشعبة العصبية في   – صابة بالسكتة الدماغية، وأجريت الدراسة في قسم األمراض الباطنة إل ا 

" بالسكتة  ا "مصاب   ا مريض   ( 30) مستشفى تشرين الجامعي في الالذقية، وتم اختيار عينة مؤلفة من 
لتجريبية طبق  المجموعة ا مجموعتين: لى إقسموا  ، وقد الدماغية بطريقة عشوائية من كال الجنسين 

 ، والمجموعة الضابطة تركت لروتين الرعاية المتبع في المستشفى  ، عليها برنامج التحفيز البصري 
دراك باستخدام مقياس موكا لكال المجموعتين قبل وبعد شهر من تطبيق برنامج  إل وتم قياس مستوى ا 
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اكية عند أفراد المجموعة التجريبية  ر د إل وظيفة ا تحسنت ال  : التحفيز البصري. خلصت نتائج الدراسة إلى 
تطبيق   البصري، إن لى تطبيق برنامج التحفيز إ مقارنة بالمجموعة الضابطة، ويعود هذا التحسن 

  ، برنامج التحفيز البصري يساهم في تحسين الوظيفة اإلدراكية لدى مرضى المجموعة التجريبية 
 الضابطة.   وتراجع الوظيفة اإلدراكية عند مرضى المجموعة 

تأثيم بمنميج يقجمح لل  ج الطب  ي والجممينمي  "(، ب نوان: 2019درا   الش خ ) .6
 . "ال  ر   لمصمبين بملشلل النمتج عن ال كج  الديمغ  

إلى معرفة تأثير برنامج مقترح للعالج الطبيعي والتمرينات العالجية   الدراسة هدفت 
( ممن  6جريت الدراسة على عدد )أد بالشلل الناتج عن السكتة الدماغية، وق اللمصابين حديث  

ستخدمت الدراسة المنهج التجريبي،  ايعانون من الشلل الطولي الناتج عن السكتة الدماغية، و 
وتمثلت أهم النتائج في: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي في سرعة  

وتفاعله بعد تلقيه    ،تكيفه مع بيئته  استعادةة مما يعزز من قدرة المصاب على  المشي وقوة القبض
 العالج والتأهيل الطبي. 

ي جوى قلق الموي يم ب د الةلط  الديمغ   لدى "ب نوان:  (،  2019درا   خمروفه ) .7
 ".عين  ين الممضى المصمبين بملةلط 

ا بعد السكتة الدماغية لدى مستوى قلق الموت مإلى التعرف على هدفت الدراسة الحالية 
روق في المتوسطات الحسابية لقلق الموت رضى المصابين بالسكتة، والتعرف إلى الفعينة من الم

لمتغيرات الدراسة )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المستوى العلمي،  الدى عينة الدراسة تبع  
فوا بجلطة دماغية(. لتحقيق أهداف  عدد األبناء، مستوى الدخل، تكرار اإلصابة، ووجود أقارب تو 

( فقرة من  24بيق مقياس قلق الموت المكون من ) سة تم استخدام المنهج الوصفي، وذلك بتط الدرا
. تم إجراء البحث في افرد   (50تطوير الباحثة على عينة متيسرة، حيث اشتملت العينة على )

نتائج الدراسة أن مستوى قلق   قسام جمعية بيت لحم العربية للتأهيل والجراحة. أظهرت أجميع 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات  أفراد الدراسة جاء بدرجة متوسطة. كذلك الموت لدى

داللة إحصائية في قلق الموت تعزى لمتغيرات الدراسة جميعها )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية،  
 ووجود أقارب توفوا بجلطة دماغية(. المستوى العلمي، عدد األبناء، مستوى الدخل، تكرار السكتة  

دق  ا دراك البصمي و مع  الم ملة  الم مف    "(، ب نوان: 2020م مزي )  الدرا  .8
 ". والجفمعل بينهمم كمجنبئمي بملحب   الك ي   لدى عين  ين المج مفين ين ال كج  الديمغ  

ا بين كل من  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أحجام العالقات االرتباطية ووجهته



8 

لدى عينة من المتعافين من  المعالجة المعرفية، والحبسة الكالمية  دقة اإلدراك البصري، وسرعة
السكتة الدماغية واألصحاء، وتحديد مدى اإلسهام الفردي والتفاعلي لدقة اإلدراك البصري وسرعة  

لدماغية، واعتمدت المعالجة المعرفية في التنبؤ بالحبسة لدى عينة من المتعافين من السكتة ا
مقسمة    ا( مشارك  80الدراسة من )لوصفي االرتباطي المقارن. وتكونت عينة  الدراسة على المنهج ا

، وانحراف معياري  ا( عام  43.2من السكتة الدماغية بمتوسط عمر )  اي  ( متعاف 40إلى مجموعتين: )
، وانحراف معياري ا( عام  43.1( من األصحاء، وكان متوسط أعمارهم ) 40، و) ا( عام  12.63)
. وقد تم تطبيق عدد من األدوات ا( عام  64 - 24مارهم بين )تراوحت أع، والذين ا( عام  12.9)

مثل المقابلة المبدئية لتحديد المستوى االجتماعي واالقتصادي، والصورة المختصرة لبطارية سرعة  
ارية االختبار اإلكلينيكي  المعالجة المعرفية، واختبار األشكال المتضمنة الصورة الجمعية، وبط

وجود عالقات ارتباطية موجبة بين  حبسة الكالمية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى لتفاقم أعراض ال
كل المقاييس الفرعية ألدوات الدراسة لدى عينة األصحاء والمتعافين من السكتة الدماغية، كما  

لتنبؤ بالحبسة الكالمية، وأسهم ساهم كل من دقة اإلدراك البصري وسرعة المعالجة المعرفية في ا
 .ينهما في التنبؤ بالحبسة الكالمية لدى عينة المتعافين من السكتة الدماغيةاعل بالتف  اأيض  

تقبل الممض وع قجه بملممون  النف    وي نى  "ب نوان: (، 2021درا   المدهون ) .9
 ".الح م  لدى زورمي يصمبين الةلط  الديمغ   بمحمفظمي غ  

بالمرونة النفسية ومعنى الحياة  دراسة إلى التعرف على تقبل المرض وعالقته  هدفت هذه ال
من زوجات   ( 132) وتكونت العينة من  ، مصابين السكتة الدماغية بمحافظات غزةلدى زوجات 

م، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  2020مصابين السكتة الدماغية بمحافظات غزة في عام 
انة معنى الحياة، وتوصلت التحليلي باستخدام مقياس تقبل المرض واستبانة المرونة النفسية واستب

نتائج بضرورة إجراء المزيد من الدراسات النفسية حول موضوع مرضى السكتة   الدراسة إلى
 واالهتمام في هذه الفئة.  ،م بها الباحث واختيار عينات أكبر من التي قا  ،الدماغية وعلى زوجاتهم

 المحور الثمني: الدرا مي األرنب   2.2.1
هوم الذاي والجك ف ا رجممعي بين األشةمص في"ب نوان:  (  Akram,2010درا   ) .1

 ".ذوي ا عمق  البدن  

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مستوى مفهوم الذات، والتكيف االجتماعي لألشخاص  
إلى معرفة دور مراكز التأهيل، والمؤسسات في  االدماغية، وتهدف الدراسة أيض  مصابي السكتة 

ى، ومعرفة العوامل المؤثرة على التكيف االجتماعي لهم، بناء مفهوم الذات بين األشخاص المرض
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، وقد أظهرت نتائج  امريض   (70م الذات، وتكونت عينة الدراسة من )والعالقة بين التكيف ومفهو 
ناك عالقة إيجابية قوية بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي، وأن مفهوم الذات الدراسة أن ه

 بين الذين ينتمون إلى بعض  ايختلف كثير   اجسدي   الدماغيةلمصابي السكتة  والتكيف االجتماعي
مراكز إعادة التأهيل، وأولئك الذين ال ينتمون إلى أي مركز من مراكز إعادة التأهيل، فهؤالء الذين 

من الذين   ااجتماعي   ا لذواتهم وأقل تكيف   ينتمون إلى أي مركز من مراكز إعادة التأهيل أقل تقبال  ال 
 من مراكز إعادة التأهيل. ينتمون إلى أي 

الن مء ذواي ا عمق  الة دي  والقبول "ب نوان: ( Bualar, 2012درا   ) .2
 ". ا رجممعي في المةجمع غيم ذوي ا عمق 

من مصابي السكتة  هذه الدراسة الستكشاف األسباب التي تعوق مشاركة المرأة  هدفت  
(، أشارت النتائج إلى أن ما يعيق قبولها  امرأة   20في المجتمع، وكانت العينة مكونة من )  الدماغية

عن المرأة المصابة على الرغم من إظهار   اخاطئ   امخاوف األسرة التي تتخذ انطباع   اي  ع اجتما
بسب عدم   ا ى مواجهة أعباء الحياة اليومية، وأن نظرة المجتمع للنساء المعوقات جسدي  قدرتها عل

، وأن اعتمادها الكلي يكون على  امعطلة تمام   تماثلها بالشفاء من السكتة الدماغية على أنها
 األسرة.  

تحديمي توفيم خديمي إعمد  "ب نوان:  (Abdi & kianoush, 2016) درا   .3
 ". لألشةمص ذوي ا عمق  النمتة  عن ال كج  الديمغ  الجأهيل 

حجم التحديات التي تواجه المصابين من ضعف المعرفة  إلى معرفةهدفت الدراسة  
ذوي   تجاهالسلبي  علمية باإلعاقة التي نتجت عن اإلصابة بالسكتة الدماغية والموقفوالدراية ال
ومشاكل  ،ل الفردية لمقدمي الخدمات وعدم كفاية الدعم لألشخاص المرضى والمشاك ،المصاب 

عادة التأهيل لألشخاص إ خطة    أن  كدت هذه الدراسة علىأالتكلفة والوصول للمؤسسة التأهيلية، وقد  
للتحديات التي تواجه توفير خدمات التأهيل    اومشترك    اق  عمي  اتة الدماغية تتطلب فهم  مصابي السك

شخاص ذوي المرضى ألرات ومقدمي الخدمات وافهم هذه التحديات سيساعد صانعي القرا   وأن  ،لهم
وكانت عينة الدراسة مكونة من   ،وعائالتهم، واستخدمت هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي

لى إ نتائج الدراسة وقد أظهرت  ، االستبانة كأداة من أدوات الدراسة ، وزعت عليهم ا( مريض  50)
ن التحديات التي تواجه توفير الخدمات التأهيلية هي األهم بالنسبة لألشخاص مرضى السكتة  أ

لتوضيح    ؛جراء أبحاث علمية ودراسات إلى تلقى هذه الخدمات، وأوصت بإالدماغية الذين يحتاجون  
 .خدمات إعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل معمق لتي تؤثر على توفيرالتحديات ا
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إعمد  الجأهيل المةجم ي  "( ب نوان: Lemmi, Blanchet, 2016درا   ) .4
لألشةمص ذوي ا عمقمي البدن   وال قل   النمتة  عن ال كج  الديمغ   في البلدان ذاي الدخل 

 ".المنةفض والمجو ط يمار   ينهة  

 ، سرهم ومقدمي الرعاية لهمأوتأهيل    ،لى تأهيل مصابي السكتة الدماغيةإراسة  الد   هدفت  
في   اجد    ال  وتوفير الخدمات والبرامج التدريبية لهم قد يكون فعا  ،وتوعية المجتمع الذي يعيشون فيه

ة  قد أجريت مراجعة منهجي ، و وتحسين نوعية الحياة لديهم  ،تنمية قدراتهم وتحسين أدائهم االجتماعي
في البلدان منخفضة  التأهيل الطبي لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والعقلية    لتقييم فعالية إعادة

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي    .أو أسرهم أو مقدمي الرعاية والمجتمع  ،ومتوسطة الدخل
دراسة   15وتم تحديد عاقة، إل ا من ذوي  ا ( شخص  15وكانت عينة الدراسة مكونة من ) ،التحليلي

ع من السكتة الدماغية،  منها كانت تلقت التأهيل الطبي واستفادت في التعافي السري  (10)لة،  مؤه
اقترحت الدراسة أن التأهيل الطبي قد يكون فعاال  في تحسين النتائج السريرية وتعزيز أداء ونوعية 

بحذر بسبب قلة  ومع ذلك يجب تفسير هذا االستنتاج  ،حياة الشخص المعاق ومقدم الرعاية له
 .فعالية تكلفة التدخالت  ونقص المعلومات حول ،خاوف بشأن جودة الدراسةعدد الدراسات، والم

خديمي إعمد  الجأهيل البدني لألشةمص "( ب نوان:  Pereirj et al,.  2016درا   ) .5
 ". ذوي ا عمق 

وي اإلعاقة لى معرفة واقع خدمات إعادة التأهيل المقدمة لفئة ذ إهدفت الدراسة الراهنة  
خدمات النظام الصحي والتي من المفترض أن   اوأيض  الناتجة عن اإلصابة بالسكتة الدماغية، 

تقدم لمصابي السكتة الدماغية بمستويات راقية تخدم مصلحة المصابين في تلقى العالج الصحي 
 ا جد   وبالتي المصابين بحاجة إلى تلقي خدمة الرعاية الصحية ذات جودة عالية نالمناسب لهم

تمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي،  واع  ،مقارنة بدول العالم المتطورة في المجال الصحي
هناك    أنلى  إمن ذوي اإلعاقة، وقد توصلت النتائج    اشخص    (70)حيث كانت عينة الدراسة تشمل  

عاية لمتحدي العديد من المعوقات التي تواجه توفير الخدمات التأهيلية أهمها سوء تنظيم شبكات الر 
 ة.  اإلعاقة الناتجة عن اإلصابة بالسكتة الدماغي

 ".ينظور النمرين يم ب د ال كج  الديمغ   " ب نوان:  (  Silva et al,.  2016درا   )  .6

هدفت دراسة الحالة إلى محاولة تفسير وفهم تجربة ثمانية ناجين ما بعد تعرضهم للسكتة  
به منظمة ومن خالل استخدام التحليل الموضوعي الدماغية، تم جمع البيانات من خالل مقابالت ش 

رجال وخمس نساء، وتبين من خالل الدراسة بأن تجربة   ثالثةالنوعي، تكونت عينة الدراسة من 
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وعدم    ،وفقدان االستقاللية  ،الدماغية ولدت مشاعر سلبية مثل: الخوف من الموت والعجز  السكتة
ألسرة وللجانب الديني أهمية للتمكن من التعامل  القدرة على العمل. وكان للدعم االجتماعي من ا

راسة  لتغييرات في الحياة اليومية، ووجود عدم كفاءة لشبكة الرعاية الصحية، كما تشير نتائج الد مع ا
لى ضرورة وجود تثقيف صحي حول األعراض التنبؤية للجلطة الدماغية، والتوعية من آثار هذا إ

لتشجيع روح   ؛ ى فرق رعاية صحية متعدد التخصصات المرض على حياة الناجين، والحاجة إل
 المبادرة من أفراد أسرة الناجين من السكتة الدماغية. 

"ال ود  إلى ال مل ب د إعمد  : ( ب نوان,.Langhammer et al 2018درا   ) .7
الجأهيل المجةصص درا   ا جط     يع األشةمص ذوي ا عمق  الشديد  الذين أصيبوا  

 في  ب   بلدان".بمل كج  الديمغ    

  الدماغية هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى إمكانية األشخاص بعد التعرض بالسكتة 
ومدى مشاركتهم   ،من العودة إلى العمل، والحفاظ على الوضع المالي، ووصف متابعتهم العالج

 وشملت  ،في شبكات التواصل االجتماعي واألنشطة الترفيهية، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
ومنها تسعة مراكز   ،دول  سبع، وقد قام بالمشاركة بهذه الدراسة  اشخص    (260سة عينة مكونة )الدرا

ربية في تأهيل متخصصة )ومن بينها كانت دولة فلسطين، حيث شاركت جمعية بيت لحم الع
الضفة الغربية ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في قطاع غزة(، وأظهرت النتائج بأن معدل العمل 

- 11لى العمل من )إوقد تراوحت نسبة العودة    ،%(86-27ل بداية السكتة الدماغية يبلغ من )قب
  %( بعد مرور ستة 70- 10أفادوا بانخفاض الوضع المالي من )  كثيرين %( وبالتالي فإن 43

صابة. وقد أظهرت الدراسة تباين  إلا  من  ا شهر  (  12%( بعد )80- 10ومن )  ،صابةإلأشهر على ا
%(  100- 24ختلف البلدان من ) على خدمات متابعة ما بعد انتهاء التأهيل في م  إمكانية الحصول

، وقد كان العالج الطبيعي  ا( شهر  12%( بعد مرور )100-21ومن ) ،ولىألفي الستة أشهر ا 
لخدمات متابعة بعد عملية الخروج من المراكز، وقد كان األشخاص المصابون بسكتة  هو أكثر ا

في مجال  ا وأيض   ،واصل على شبكات التواصل االجتماعيال التفي مج  ادماغية أقل نشاط  
بأن التعليم والعمر ونوع اإلعاقة مؤشرات  االمشاركة باألنشطة الترفيهية، وتظهر الدراسة أيض  

بين البلدان    ااختالف    هناكولوحظ في هذه الدراسة أن    ،ى إمكانية العودة للعملمهمة تؤثر على مد 
وكان إجماع من قبل المرضى على انخفاض درجة الرضى عن   ،ة فيهايعود لمدى انتشار البطال

 الحياة بعد التعرض للسكتة الدماغية. 
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 :على الدرا مي ال مبق  الج قيب 3.2.1

 :ال مبق أوره ا تفمق بين الدرا مي  1.3.2.1

الحد ين يجضح ين خ ل عمض نجمئج الدرا مي ال مب   واألرنب   ال مبق  في يوضوع  
 يم يلي: يمغ    يشك ي يصمبي ال كج  الد

من خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية تبين أنها اتفقت على أنه توجد عالقة  .1
حسن لدى المصابين  بين الحد من مشكالت المصابين وبين بعض المتغيرات "نتائج الت

دراكي والتأهيلي والقدرات البدنية والجانب االجتماعي  إلفي المستوى الحركي والحسي وا
  ودرا   ، (2016)القليوبي،  ، ودرا  (2011خمون، وآ )عبدال مل، كدرا  والنفسي"، 
 ,.Langhammer et al) ، ودرا   (2017)خمطم،  ، ودرا   (2017)عطيجو، 

2018). 

 ,.Lemmi, Blanche et al)   درا   و ،  ( 2016اتفقت درا   كل ين درا   )القليوبي،   .2

  (، 2019الش خ، )  ودرا    ، ( 2017خمطم، )  ، ودرا   ( 2017)عطيجو،  ودرا    ، ( 2016
مع دراسة الباحث على أهمية الدمج االجتماعي قبل خروج   ( 2020ودرا   )الم مزي، 

 المصاب من المستشىفى للمجتمع. 

يتضح من الدراسات السابقة فعالية استخدام نماذج وبرامج للتدخل المهني في الخدمة   .3
وذلك في ضوء بعض  االجتماعية في الحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية، 

واستعادة الدور االجتماعي   ، واالندماج مع المجتمع  المتغيرات، وهي التكيف مع البيئة 
سري والنفسي لذوي مصابي السكتة  أل وتحسن األداء االجتماعي وا  ، والمكانة االجتماعية 

،  ( Akram, 2010)  درا   وهذا ما أكدته  . ة والتأهيلية ي وتحسن القدرات الحرك  ، الدماغية 
  ، ( Lemmi et al., 2016)  ودرا   ، ( Abdi, 2016)  ودرا   ، ( Bualar, 2012)     ودرا 

 درا   و ، ( 2019)الش خ،  ، ودرا   ( Langhammer et al., 2018)  درا   و 
ومن هنا جاء دافع الباحث إلعداد تصور    . ( 2021المدهون،  )   ودرا     ، ( 2020)الم مزي،  

ة للحد من مشكالت مصابي السكتة  مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعي 
 الدماغية.

في مهارات العملية الشخصية   ايين يواجهون نقص  تبين أن بعض األخصائيين االجتماع .4
والحد من المعوقات  ،في نطاق العمل االجتماعي والمهني والتثقيف الصحي للمصابين

وضع تصور  ثناء توفيرهم للخدمات الصحية للمصابين وقلة الخبرات فيأالتي تواجههم 
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  ودرا    (2019درا   )خمروفه، ، مقترح للحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية
(Silva et al., 2016)   ودرا ، (Pereirj et al., 2016)   ودرا ، 
(Langhammer et al., 2018 .) 

حيث كانت الفئة    (،,.Langhammer et al  2018اتفقت الدرا   الماهن  يع درا   ) .5
متغيرات مثل المكان لنوع اإلصابة ومصير لدراسة متشابهة في العديد من الالمستهدفة من ا

واالندماج المجتمعي والعودة للحياة االجتماعية   ،المصاب بعد الخروج من المستشفى
ال أن  إجنبية تضمنت سبع دول في تطبيق هذه الدراسة أة نها دراسأ وبالرغم .والعمل

  ، والجمعية العربية للتأهيل الطبي في بيت لحم اختيار مستشفى الوفاء الطبي بقطاع غزة
وكالهما من أحد هذه األماكن التي   ،للتأهيل الطبي في فلسطين يتبع المركزينوكال 

 . ي مستشفى الوفاءطبقت عليها الدراسة، مما يعزز واقع التأهيل الطبي ف 

 :أوره ا خج ف بين الدرا   الماهن  والدرا مي ال مبق   2.3.2.1

واقع مشكالت مصابي السكتة الدماغية من عدة والبحوث السابقة تناولت الدراسات  .1
حيث تطرقت الدراسات العربية واألجنبية السابقة للمشكالت الحركية والحسية   ،اتجاهات 

 ,Akram) درا  مثل: والبدنية والنفسية واالقتصادية لمصابي السكتة الدماغية، 

 ودرا   ، (Bualar, 2012) ودرا  ، (2011خمون، آ عبدال مل،)، ودرا   (2010
(Abdi, 2016) ،  ودرا (Lemmi et al., 2016)  درا ، (Langh) (2018 

(Langhammer et al., ،(، 2020(، درا   )الم مزي، 2019، ودرا   )الش خ
بينما ركزت الدراسة الراهنة على    . (2021ودرا   )المدهون،    (،2019ودرا   )خمروفه،  
 سرية والتأهيلية. ألها المشكالت االجتماعية وايلإوأضافت  ،المشكالت السابقة

راهنة تتميز عن غيرها من الدراسات السابقة في وضع تصور مقترح يعمل إن الدراسة ال .2
وتطرق الباحث لكافة المشكالت التي   ،على الحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية

 ،ي ولكن بشكل مختصروغالبية الدراسات السابقة استخدمت التدخل المهن  ،تواجه المصاب 
 ولم تتطرق لوضع تصور للتدخل المهني.

لى العمل على زيادة الوعي والتثقيف الصحي واهتمام  إنتائج الدراسات السابقة  خلصت  .3
 ,.Silva et al) 2016درا   )المصابين بالجانب الصحي والحسي والحركي مثل: 

والتوصيات للبحث   ، ولم تتطرق هذه النتائج(Langhammer et al., 2018)  ودرا  
وتسليط الدور   ،قدراتهم المهنية واالرتقاء بجودة العملير مهارات الباحثين وتحسين  في تطو 

 وهذا ما أكدته الدراسة الراهنة. ، اإلعالمي لالهتمام بهذه الفئة مصابي السكتة الدماغية
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قت هذه هداف، حيث طبأل عن الدراسات السابقة من حيث العينة وا  الدراسة الراهنةتختلف   .4
عمار أل من مختلف ا  امصاب  (  88وعددهم )سة على عينة من مصابي السكتة الدماغية  الدرا

  االجتماعيين خصائيين أل تتطرق هذه الدراسة لدراسة عينة من ا اومن كال الجنسين، أيض  
 ومعرفة واقع عملهم مع المصابين. 

 :ماهن  والدرا مي ال مبق الدرا   ال ينأوره ا  جفمد   3.3.2.1

إليها الباحث في تحديد أهم  د وصياغة مشكلة الدراسة: حيث استند في تحدي المساهمة .1
 القضايا المثيرة والتي من الواجب تناولها بالبحث والدراسة.

من خالل ما تم    انطلقت الدراسةالمساهمة في صياغة وتحديد تساؤالت الدراسة، وبالتالي   .2
والتي لم يسبق   الدراسة الحالية،لتحديد تساؤالت  ؛ استخالصه من نتائج الدراسات السابقة

ا التوسع العلمي لمشكالت المصابين بالسكتة الدماغية في البحث والدراسة تناولها بهذ 
 العلمية.

وضع تصور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للحد من مشكالت  .3
 هيلية(.  والتأ سرية ألمصابي السكتة الدماغية )االجتماعية واالقتصادية والنفسية وا

 يشكل  الدرا  : 3.1
حصائيات وزارة  إوحسب    ،صابة بالسكتات الدماغية بين أفراد المجتمعإلحدوث ازاد معدل  

بالسكتة   اب  ( مصا2036) 2021عدد مصابي السكتة الدماغية لعام  بغزة بلغالصحة الفلسطينية 
% من مصابي  .516ة ن نسبأو  ،الدماغية في مشافي وزارة الصحة والمراكز التأهيلية الخاصة

 ( 2021، الفلسطينية الرعاية الصحية والتأهيلية. )وزارة الصحة السكتة الدماغية تلقوا
سرة أو أرباب أل أحد أفراد ا  يكونون ن مصابي السكتة قد  أل  ؛وتعتبر هذه النسبة ليس بالقليلة

عديد من ال من  يعانون باإلضافة إلى ذلك أنهم  ،سر ولديهم مسؤوليات تجاه أسرهم ومجتمعهمألا
إعاقات ما بعد السكتة الدماغية، حيث تؤدي اإلصابة لعدة مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية  

باإلضافة إلى   ،سرية وبيئية: مثل العبء المالي وعدم القدرة على أن يكونوا منتجينأوتأهيلية و 
على نتائجهم  ثر يؤ  وبالتالي ينتج عنه نقص الدافعية إلعادة التأهيل، مما ،االكتئاب واإلحباط

، وتبين أن التعامل مع هذه الفئة من العالجية، لذلك فإن التدخالت الطبية وحدها ليست كافية
ثار اإليجابية الواضحة في تحقيق التماثل والشفاء للمصاب في فترة زمنية  المصابين كان له من اآل

ي ودمج المصاب في  ر سألصابته وتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي واقصيرة بسبب تقبله إل
مجتمعه، وتعاون الجمعيات الطبية التي تهتم باستكمال العالج التأهيلي بعد خروج المصاب من  

ودمج المصاب مع بيئته  ومواصلة االنتفاع من خدمة التأهيل االجتماعي  ،المركز التأهيلي
تحتاج فترة وجيزة   لتية اوالتهيئة المنزلية وتهيئة بيئة العمل لمصابي السكتة الدماغي  ،االجتماعية
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من استعادة القدرات الحركية والتغلب على اإلعاقة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للتوصل 
االجتماعية للحد من   للخدمة العامة الممارسة منظور للتدخل المهني من تصور مقترح إلى وضع
 .الدماغية السكتة مصابي مشكالت 

 أهم   الدرا  :   4.1
م المتزايد والواضح من قبل وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات  ة في االهتما أهمية الدراس تكمن   .1

الداعمة   WHO  && UNRWA MSFوالمؤسسات الدولية كمنظمة  ، نسان إل حقوق ا 
ويندرج من ضمنهم    ، عاقة إل للجانب الصحي واالجتماعي للمرضى وعلى وجه الخصوص ذوي ا 

نها بحاجة للوقوف معهم في توفير  أ و   ، مع يحة من المجت السكتة الدماغية والتي تعد شر   مصابو 
   عادة دمجهم في مجتمعهم. إل   ؛ العالج الطبي المناسب لهم 

حصائيات مركز إهناك أعداد ليست بالقليلة من مصابي السكتة الدماغية بناء على  .2
 .اإلحصاء الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية

دمة االجتماعية بالحد من  تكمن أهمية الدراسة في اهتمام الممارسة العامة في الخ .3
لتمكينهم من مواجهة مشكالتهم   ؛السكتة الدماغية مصابو منها المشكالت التي يعاني 

 الحياتية وأداء أدوارهم في المجتمع بشكل مؤثر وفاعل. 

التي تناولت موضوع الحد من قلة الدراسات والبحوث العلمية في حدود علم الباحث  .4
ع تصور مقترح للتدخل المهني من منظور وضو  ،مشكالت مصابي السكتة الدماغية

 الممارسة العامة للخدمة االجتماعية. 

وذلك إلثراء مهنة الخدمة االجتماعية في   ؛حاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه الدراسات  .5
رسة العامة مع شريحة مهمة في الممارسة النظرية والمهنية، خاصة في اتجاه المما

وذلك لمساعدة المهتمين والمسؤولين   ؛الدماغية وهي فئة مصابي السكتة ،المجتمع
في حماية وتوفير العالج المناسب لهذه الشريحة المهمة من   عيينواألخصائيين االجتما 

 المجتمع. 

لمهتمين  إضافة هذه الدراسة إلى المكتبات الجامعية؛ لتكون مرجع ا لكل الباحثين ا .6
 بالدراسات التي تهتم بهذا الجانب.

 أهداف الدرا  :  5.1
 ديد مشكالت مصابي السكتة الدماغية بمراكز التأهيل الطبي بقطاع غزة.حت .1
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الكشف عن أدوار األخصائيين االجتماعيين في الحد من المشكالت التي تواجه المصابين   .2
 بالسكتة الدماغية. 

  من  لحد أثناء عملهم في اين االجتماعيين الكشف عن المعوقات التي تواجه األخصائي  .3
 .  سكتة الدماغيةالمصابين بالالتي تواجه  المشكالت 

 وضع مقترحات للتخفيف للحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة. .4

  التوصل إلى تصور مقترح للتدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية  .5
 كتة الدماغية بقطاع غزة.للحد من مشكالت مصابي الس

 ت مؤ ي الدرا  :  6.1
 ؟ ة بمراكز التأهيل الطبي بقطاع غزةالسكتة الدماغي ما مشكالت مصابي .1

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ؟ ما المشكالت االجتماعية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية .أ

 ؟ مصابي السكتة الدماغيةما المشكالت االقتصادية التي تواجه  .ب 

 ؟ لسكتة الدماغيةما المشكالت النفسية التي تواجه مصابي ا .ج

 ؟ سرية التي تواجه مصابي السكتة الدماغيةألما المشكالت ا .د 

 ؟ ما المشكالت التأهيلية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية  .ه

ين بالسكتة  في الحد من المشكالت التي تواجه المصاب  االجتماعيينما أدوار األخصائيين   .2
 ؟ الدماغية

من مشكالت مصابي السكتة  اعيين للحد ما المعوقات التي تواجه األخصائيين االجتم .3
 ؟ الدماغية بقطاع غزة

 ؟ من مشكالت مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة والحد ما المقترحات للتخفيف  .4

 يفمه م الدرا  :  7.1
مجموعة األنشطة المهنية   (Professional Intervention)  :يفهوم الجدخل المهني .1

هداف أ من تقدير الموقف وتحديد  اماعي بدء  المنظمة والخطوات التي يمارسها األخصائي االجت
  تقييم نتائج التدخل   ا التدخل واستراتيجياته وتكتيكاته في إطار خطة التدخل، ثم تطبيق الخطة، وأخير  

 (9، ص 2009نهاء. )أبو المعاطي، إلوا
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إلى عمليات وأنشطة الخدمة االجتماعية التي يقوم بها   فهوم الجدخل المهني:ويشيم ي 
خصائي ألوتحتوي على جمع المعلومات وتحليلها والمهام التي يقوم بها ا ،جتماعيخصائي االألا

 (18، ص 2000االجتماعي بما يؤدي إلى التغيير المطلوب للعمالء. )محرم، 
األنشطة التي يمارسها المتخصص االجتماعي  مجموعة  وي مف البمحث الجدخل المهني:  

حداث تغيير مرغوب فيه في حياة العميل  إته في المهني باستخدام كافة مهاراته ومعارفه وخبرا
ولها هدف واضح  ،ويتضمن ذلك استخدام إستراتيجيات حقيقية ،والبيئة االجتماعية المحيطة به

مع مشكالت مصابي السكتة    وتتواءم  ،يةومعترف بها ضمن إطار العمل بهم في الخدمة االجتماع 
 والنفسية والبيئية والتأهيلية.  المشكالت االجتماعية واالقتصادية ، منهاالدماغية

 ( General practice of Social Work)  : يفهوم المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم     .2

  من   استخدام األنساقاتجاه الممارسة المهنية الذي يركز فيه األخصائي االجتماعي على  
طريقة من طرق   البيئة واألساليب والطرق الفنية لحل المشكلة، دون تفضيل التركيز على تطبيق 

في االعتبار كافة أنساق  اضع  الخدمة االجتماعية في إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم وا
ة ومهارية وقياسية  على أسس معرفي االتعامل )فرد، أسرة، جماعة صغيرة، منظمة مجتمع( مستند  
معاطي، و ال)أب .الممارسة لمجال اوفق  تعكس في تعاملها التخصصات األخرى لتحقيق األهداف 

 (59، ص 2009

أن األخصائي االجتماعي )الممارس العام(   :Robert Barkerويرى "روبرت باركر" 
االرتباط  ذلك المتخصص المهني الذي يكتسب معارف الممارسة ومهارتها على نطاق واسع دون  

ناسبة  بإطار نظري معين أو طريقة معينة، حيث يقوم بتقدير مشكالت العمالء، وإيجاد الحلول الم
 .نساق التي تتضمنها هذه المشكالت أللهم بصورة شمولية ومتكاملة تتناول جميع ا 

((Barker,1999,p192 

لطبيعة الممارسة "منهج واحد  كمم وت مف المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم    بأنهم:
ريقة  يعتمد على المشكالت االجتماعية والحاجات اإلنسانية وليس على تفضيل المؤسسة لتنفيذ ط

معينة للممارس. ويختار األخصائي االجتماعي النظريات وأساليب التدخل المهني المتعددة 
 ( 59ص  ،2003نساق العمالء. )حبيب، أمنظور األنساق البيئية وعملية حل مشكلة  امستخدم  

 وي مف البمحث المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم   : 

لألساليب الحديثة، للعمل   اوالمنتقاة وفق  منظور يعتمد على مجموعة من الخطوات المرتبة  
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مع مصابي السكتة الدماغية، تقوم على االختيار الحر لنظريات ونماذج وأدوار وتكنيكيات  
ت مصابي السكتة الدماغية عن طريق تصور  ومهارات التدخل المهني، تهدف لحد من مشكال

 . مهني مقترح

 ( Problem) المشكل : .3

 والشعور بوجود عوائق ا أو نتيجة غير مرغوب فيها، المشكلة هي حالة من عدم الرض
من تجاوزها لتحقيق هدف ما، وتنشأ من وجود عدة أسباب معروفة أو غير معروفة، وهي  البد 

للتعرف عليها ومحاولة حلها للوصول إلى األهداف المرجوة، كما  ؛ تحتاج لعمل دراسات عنها
 ( 8، ص 2006ها. )سرحان، تختلف المشكالت من حيث نوعها ودرجة حدتها وتأثير 

من   الة أو المسائل ذات الصفة الجماعية التي تتناول عدد  أبأنها المس وت مف المشكل : 
وفق اإلطار المتفق عليه والذي تقع على   األفراد في المجتمع، تحول دون قيامهم بأدوارهم بها،

 ( 28، ص 2008المستوى العادي للجماعة. )توفيق، 

   (Problem in Social Work: ) م   المشكل  في الةدي  ا رجم .4

الفرد في موقف حياته الحالي في عالقاته مع شخص أو   يواجههاصعوبة  :تعرف بأنها
وهذه الصعوبة تزعجه أو   ،أو في أدائه مهمة أو أكثر من مهام حياته اليومية ،أشخاص آخرين

ا أو التخفيف من  لذلك فهو يسعى للتخلص منه ،اعاطفي   ااضطراب  تؤذيه بطريقة ما وتسبب له 
 ( 42، ص 2004)على،  األقل. حدتها على

"مجموعة المواقف غير المعهودة التي يمكن أن تواجه  بأنهم :المشكل لبمحث وي مف ا
ويتمثل الموقف غير المعهود ما  ،عينة الدراسة مصابي السكتة الدماغية المقيمين بقطاع غزة"

مشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية  ترتب على هذه اإلصابة من معاناتهم للعديد من ال
وتقاس بدرجة استجابات أفراد عينة الدراسة على أداتها المتمثلة االستبار   ،والتأهيلية والبيئية

  ".لغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة ؛بمجاالتها المختلفة

 ( Thrombosis Cerebral: )ال كج  الديمغ   .5

ي تدفق الدم إليه أو تمزق وعاء دموي، أ تعرض جزء من الدماغ للضرر نتيجة نقص 
حدوث نزيف في الدماغ، وتؤدي بعض السكتات الدماغية إلى انهيار المصاب وفقدانه الوعي فجأة، 

غ، وهي متميزة للغاية لدرجة ابتكر ما ينتج هذا النوع من السكتات عن نزيف كبير في الدما  ا وغالب  
(، وهو االسم القديم لها باللغة اإلنجليزية  apoplexyمعها اإلغريق القدماء مصطلح »السكتة« ) 
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السكتة الدماغية، ويشار إليها أحيانا باسم حادث األوعية  ( Stroke)االسم الجديد المتداول هو 
أو هجوم الدماغ بالعامية، هو فقدان وظيفة  (، CVI(، إهانة األوعية الدماغية ) CVAالدماغية ) 

 Meyer,2013, P8 -1) 1)   ى الدماغ.الدماغ بسبب اضطراب في إمدادات الدم إل 

 ( Stroke Sufferers: )ت ميف يصمبي ال كج  الديمغ   .6

و تعطل في أحد وظائف الجسم نتيجة إصابة تعرض لها أ صيبوا بخلل أهم أشخاص 
 Cloggedورة مفاجئة عن جزء من المخ بانسداد الشرايين حيث ينقطع فيها الدم بص  ،الدماغ

arteries  عراض ألن يحدث للمصاب بعض اأوالبد يان المخي األوسط، وهو أحد فروع الشر
وهذا ما   ،امؤقت  و  أ  ،تام  شبهو  أ  اتام    شلال    ن نصفة المضاد قد شل  أويحدث    ،والتوابع من اإلصابة

ذا حدثت الجلطة في النصف األيسر من المخ يحدث إف ،Hemiplegiaيعرف بالشلل النصفي 
 ( 298Hua,2015,P-Jia-308) سر.أليا شلل في النصف

 ت ميف البمحث لمصمبي ال كج  الديمغ  :

نتيجة خلل أصاب الدماغ ونتج عنها  دماغية هم أشخاص تعرضوا لإلصابة بالسكتة ال
دراكي والمعرفي واالنفعالي والسلوكي للشخص إلومشاكل في الجانب ا   ،ي الحركةفقدان أو قصور ف

إلعادة  ؛طبي واجتماعي ونفسي المصاب مما يستدعي التدخل الطبي وخضوعه لبرنامج تأهيل
وإعادة دمجه في المجتمع وممارسة نشاطه االجتماعي والحياتي   ،فقدها التيبعض من القدرات 

 ما.  ابشكل طبيعي نوع  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثمني 2
 ال كج  الديمغ   
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 الفصل الثمني
 ال كج  الديمغ  

 : يقدي  1.2
التقدم في العمر من  والعجز، ويعتبر  تعد السكتة الدماغية من األسباب الرئيسية للوفاة

أهم عوامل الخطورة لحدوث السكتة الدماغية، يتم تشخيص السكتة الدماغية عن طريق تقييم  
أو يكون تأثيرها   ،على المرضى ا وعاطفي   ا وعقلي   اعصبي دقيق، وتؤثر السكتة الدماغية جسدي  

 ( 2، ص 2021من الثالثة. )سلمان،   امزيج  
حيث يمثل المسنون   ،خطورة أهمها التقدم بالسنموعة من عوامل الللسكتة الدماغية مج

في الوظيفة الحركية مثل عجز حركي   ما تسبب السكتة الدماغية خلال   اوغالب   ،صابات إل ثلثي ا
وكذلك  ،نصفي أو كلي يؤدي لتراجع قدرة المصاب على تلبية احتياجاته واعتماده على اآلخرين

واالختالطات النفسية للسكتة.   مضاعفات والعقبات يحدث لدى السكتة العديد من ال
(119-CAMPBELL, 2019, p118 ) 

وتؤثر السكتة الدماغية على جميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والتأهيلية 
 وهما شائعانضافة إلى ذلك الحالة الفسيولوجية والنفسية للمرضى كاالكتئاب والقلق  إوالنفسية، و 

 .ديان إلى المرض المطول وتأخير االستشفاءلسكتة الدماغية ويؤ بين الناجين بعد ا
 (329-P316 2011, ESSA A,( 

آالف شخص بسكتة دماغية للمرة األولى في  110في المملكة المتحدة، يصاب حوالي 
. ويرتفع خطر السكتة الدماغية مع تقدم المرء في اسنوي   (اثنان باأللف)كل عام، أي ما نسبته 

 ( 1، ص 2014ليندلي، دة ما يكون عند الرجال أكثر من النساء. )السن، وهو عا
تة الدماغية هما: نقص التروية والنزف، حيث يمثالن ما  وهناك نوعان رئيسيان من السك 

 ( (Kumar, Vinay, et al., 2010, PP.1290-1298  ، على التوالي. %15و   %85يقرب من  
والجلوكوز إلى تلف معظم الخاليا    الدماغية، يؤدي انقطاع األكسجين وعند حدوث السكتة

  ، ويحدث نوبة أخرى من تلف للخاليا الدماغية بعد ذلك يندفع الدم من جديد، المخية. ومن ثم 
من   ا ويعتبر النوع اإلقفاري هو النوع األكثر شيوع  اإلصابة بعدة أيام،  ومن ثم تسترد عافيتها بعد 

ية الدموية عن طريق التجلط أو االنضمام  السكتة الدماغية لدى كبار السن، بسبب انسداد األوع
وهي فقدان وظيفة نسيج الدماغ بسبب اضطراب تدفق الدماغية  ن طريق السكتةالشرياني، أو ع

 ( ,p1317 Hacke, W., Kaste,2008-1329) .ليهإ الدم
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النوع الشائع من حاالت السكتة الدماغية لدى البالغين   قفاريةإلوتعتبر السكتة الدماغية ا
 لى نقص التروية.إو لحدوث الخثرة في الشرايين، أدى أمن انسداد األوعية الدموية  وتنتج

 :مأنواع ال كج  الديمغ   األكثم شيوعً  2.2
يحدث هذا النوع من السكتة  (: Thrombotic stroke)  كج  ديمغ   خثمري  .1

في أحد الشرايين المسؤولة عن توريد  Thrombusن خثرة/ جلطة الدماغية عندما تتكو  
في المناطق التي كانت قد تضررت من جراء  لدم إلى الدماغ. تخث ر الدم يحدث عادة ا

 مرض تصلب الشرايين، وهو مرض تنسد فيه الشرايين بسبب تراكم الترسبات الدهنية.

الموجودين في مؤخ ر  (kueh - ROT - id) هذه العملية تحدث في أحد شرياني  الرأس
خرى في منطقة الرقبة  ألإلى الدماغ، مثل الشرايين ا العنق والمسؤوَلْين عن توريد الدم

 .والدماغ

يحدث هذا النوع من السكتة الدماغية  (: Stroke Embolic)  كج  ديمغ   صم   .2
ن َخثرة أو ُجَسيم آخر في داخل أحد األوعية الدموية البعيدة عن الدماغ، في  عند تكو 

 في وعاء دموي. منطقة القلب، عادة فيجرفها تيار الدم معه حتى تستقر

تحدث هذه السكتة عندما يبدأ (:  Hemorrhagic Stroke)  ال كج  الديمغ   الن ف    .3
ألوعية الدموية في الدماغ بالن ْزف او بالتمزق، هذا الن زف قد يحدث نتيجة بعض أحد ا

الحاالت الطبية التي تؤثر على األوعية الدموية، مثل فرط ضغط الدم غير المعالج: 
 (18-17، ص 2009)أبو حامد،  .يسي غير طبيعي في شريان أو أكثرويعني توسع ك 

اغية من الناحية الطبية تسمى بالحادث الوعائي  لى أن السكتة الدمإوالبد لإلشارة هنا 
الدماغي، وتدعى بالعامية بالجلطة الدماغية، وتعرف بحدوث اضطراب مفاجئ في التروية الدموية 

فة عصبية أو أكثر حركية أو حسية أو حاسيه أو استعرافية،  لجزء من الدماغ يتظاهر بعجز في وظي 
سادة مصدرها شرايين العنق   خثرةي بسبب تشكل وينجم هذا االضطراب عن انسداد شريان دماغ

، وهذا ما يدعى بالسكتة اإلقفارية أو االحتشاء  امه مصدرها القلب غالب  د عادة، أو بسبب انطالق ص
% من مجمل السكتات، وينتج عنه تمزق الشريان 80 ت كتاالسالدماغي، ويشكل هذا النوع من 

% من  15اغي )يدعى بالنزف الدماغي ويشكل  الدماغي مما يؤدي لتوضع الدم داخل النسيج الدم
  ، مجمل السكتات(، أو تمزق تشوه وعائي خلقي مما يؤدي لتوضع الدم في سمك الغشاء العنكبوتي 

ة،  مجمل السكتات(، هذان النوعان بالسكتة النزفي% من  5وهذا ما يدعى بالنزف السحائي )ويشكل  
 غية بحادثة وعائية دماغية% من مجمل السكتات، حيث تعرف السكتة الدما20وتشكل 
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(Cerebrovascular accident – CVA)  ة تدفق الدم تحدث عندما يتوقف، أو يتعرقل بشد 
ومواد التغذية الحيوية    اي جد  إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ  من األكسجين الضرور 

 ( 13، ص 2014ليندلي،  األخرى، ومن جراء ذلك، تتعرض خاليا المخ للموت خالل دقائق قليلة. )

 أ بمب حدوث ال كج  الديمغ  : 3.2
% من حاالت النزف الدماغي،  80 –  70عن  يعتبر ارتفاع الضغط الشرياني مسؤوال   .1

لى جدران الشرايين الدماغية صغيرة  حيث يؤثر ارتفاع ضغط الدم المتواصل )المزمن( ع
مزق أحدها مما يسبب حدوث النزف الحجم إلى تغيرات في بنية جدرانها، وفي لحظة ما يت

لتمزق شريان   ا)الحاد( لضغط الدم الشرياني كافي   الدماغي، يتكون االرتفاع المفاجئ
الداء دماغي خاصة عند وجود سوابق الرتفاع ضغط الدم الشرياني غير المعالج أو 

 السكري.
(، أو بسبب خلل وراثي  kبسبب تناول مميعات الدم )مضادات فيتامين    ؛زيادة ميوعة الدم .2

 في عوامل تخثر الدم. 

 تشوه أوعية الدماغ خلقي المنشأ.  .3

حيث تترسب بروتينات شاذة في جدران األوعية صغيرة  اعتالل أوعية الدماغ النشواني،  .4
ت النزف الدماغي عند األشخاص فوق سن  الحجم، وهو المسؤول عن حوالي نصف حاال

 ( 31-30، ص 2009)أبو حامد، السبعين من العمر. 

 الجي تؤدي لإلصمب  بمل كج  الديمغ  : ماأل بمب األكثم شيوعً  1.3.2
 التقدم في السن.  .1

 ارتفاع ضغط الدم. .2

 خين. التد  .3

 مرض السكري. .4

 في الدم. واضطرابات  ،مشاكل القلب )الرجف األذيني( .5

 ين. قلة ممارسة التمار  .6

 )فقر الدم المنجلي(. .7

 ( 33، ص 2014ليندلي، فراط في تناول المشروبات الممنوعة. )إلا .8
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 فمص ا صمب  بمل كج  الديمغ  : 2.3.2
لإلصابة  يدمر ويتلف األوعية الدموية مما يجعل الشخص أكثر عرضة  :يمض ال كم .1

دم بالسكتة الدماغية، في حالة اإلصابة بسكتة دماغية عندما تكون نسبة السكر في ال
 مرتفعة، يجعل ذلك اإلصابة في المخ أكثر شدة.

 : نسبة اإلصابة بالسكتة الدماغية ترتفع في حالة كون وزنكالوزن والجممينمي الميمض   .2
. من أشكال ايومي    التمرينات الرياضية بشكل منتظم، يمكن تقليل هذا الخطر بممارسة  ازائد  

 أو تمرينات حمل األثقال. الرياضة المفضلة المشي أو تمرينات تقوية العضالت 
: تعاطي بعض األدوية قد يزيد من فرص اإلصابة بالسكتة الدماغية، على سبيل  األدوي  .3

طباء لمنع تكون المثال األدوية التي تسبب زيادة سيولة الدم والتي يصفها بعض األ 
في اإلصابة بالسكتة الدماغية   ا الجلطات الدموية يمكن في بعض األوقات أن تكون سبب  

بين العالج الهرموني ألعراض انقطاع الطمث   اأيض    من خالل النزيف. الدراسات ربطت 
الجرعات القليلة من   اعند السيدات وزيادة فرص اإلصابة بالسكتة الدماغية. أيض  

أن تزيد من فرص اإلصابة بالسكتة   احبوب منع الحمل يمكن أيض   ستروجين فيألا
 الدماغية. 

ة بالسكتة الدماغية حتى األجنة في رحم  عرض لإلصاب: أي شخص مالممحل  ال ممي  .4
األم، لكن بشكل عام فرص اإلصابة تزيد كلما تقدم عمر الشخص وتتضاعف هذه الفرص 

 . اعام    55 الــمع كل عقد من الزمان بعد عمر 
: السكتة الدماغية قد تنتشر داخل العائلة الواحدة. الشخص وأقاربه قد الجمريخ ال مئلي .5

الميل لإلصابة بضغط الدم المرتفع أو مرض السكر، بعض السكتات  يتشاركون في
 سبب اضطراب جيني يمنع تدفق الدم الى المخ.الدماغية قد تحدث ب

لإلصابة بالسكتة الدماغية من الرجال في نفس  ا: السيدات أقل تعرض  الةنس )النوع( .6
بشكل يجعل فرصهم    ا المرحلة العمرية، لكن السيدات الالتي يصبن بالسكتة الدماغية الحق  

  في الشفاء والتعافي منها أقل وأكثر عرضة للموت بسببها.

ومنها    ، : بعض األعراق تعتبر أكثر عرضة من غيرها لإلصابة بالسكتة الدماغية ال مق )المنشأ(  .7
 (  P ,.et alRobert ,2013.(16  . الالتينيون   واألمريكيون   ، من أصول أفريقية   األمريكيون 

 غ  : أعماض ال كج  الديم 4.2
 ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.  أو عضل  .1
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 . صعوبة التحدث أو فهم الكالم ا رتبمك أو .2

 . كلتيهمابإحدى العينين أو  يشكل  في المؤي  .3

 . والدوخة، وفقدان التوازن أو التنسيق ص وب  المشي .4

 بدون سبب معروف. صداع شديد .5

 :التالية حتى عند اختفائها  ا عند مالحظة أي من األعراض وكذلك يجب رؤية الطبيب فور  

 .وجهه إذا ابتسم الشخص المصاب وتدلى جانب من :الوره .أ

 .إذا لم يستطع رفع ذراعه لألعلى  :الذراع .ب 

.: الك م .ج  (77، ص 2014ليندلي، ) إذا كان كالمه غريب ا أو متداخال 

 يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ  : 5.2

لمصابي   اعائق   المرغوب فيها تسبب  ل غيرأن هذه المشاكيتضح للباحث  ،مما سبق
مما يؤثر على حركته الجسمية   ،بينه وبين ممارسة حياته الطبيعية وتحول ،السكتة الدماغية

فاإلصابة تعد عقبة تؤدي إلى وجود مشكالت متعددة والتي يجب   .وسلوكه االجتماعي والنفسي 
 .ياة بشكل طبيعيحتى تستمر الح ؛التغلب عليها بشكل أو بآخر 

 ، ال كج  الديمغ   الجي ا جطمع البمحث حصمهم يصمبوالمشك ي الجي ي مني ينهم 
 وهي كملجملي: 

 المشكالت االجتماعية.  .1

 المشكالت االقتصادية.  .2

 المشكالت النفسية.  .3

 سرية.ألا المشكالت  .4

 المشكالت التأهيلية.  .5

 المشك ي ا رجمم   :   1.5.2

دد كبير  "ظاهرة اجتماعية صاخبة تعكر حياة ع وُتعرف المشكلة االجتماعية على أنها
وتحتاج التخاذ عمل   ،لما تسببه من آثار سلبية على نمط عالقاته وتفاعلهم امن الناس نظر  

 ( 217- 216ص ، 1998الديب، جماعي منظم يستهدف القضاء عليها وإزالة آثارها المدمرة. )
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بمحيطه داخل األسرة   المواقف التي تضطرب فيها عالقة الفرد "وتعرف كذلك بأنها 
أو ما يمكن أن نسميه بمشكالت سوء التكيف مع البيئة   ،ائه لدوره االجتماعيوخارجها خالل أد 

 (383، ص 2006سرحان، . )"االجتماعية الخاصة لكل فرد 

 ال كج  الديمغ   ف مم يلي:  يصمبوويمكن عمض المشك ي ا رجمم    الجي يج مض لهم  
و االزدراء التي يلقاها  نظرات العطف أو االشمئزاز أ صعوبة التكيف مع المجتمع، ف .1

على توافقه الذاتي في قبول إعاقته،  يؤثر ، حيث من المارة تقتل فيه كل أملالمصاب 
فالقبول االجتماعي إلصابته أصعب بكثير من القبول الذاتي لها، فقد يستطيع مصاب 

رفض المجتمع له سواء كان  السكتة الدماغية أن يتوافق مع ذاته ويتقبل إعاقته إال أن 
د كبير من توافقه الخارجي مع المجتمع، بل في توافقه  يقلل إلى ح  شعوري  أو غير    اشعوري  

لتقبل   الشخصي مع ذاته، ومن ناحية أخرى فما زال المجتمع بخدماته وتنظيماته غير معد  
لخدمية  مصابي السكتة الدماغية، فما زال يعامل على أنه يمكن االنتفاع بالمؤسسات ا

 كالشخص السليم متجاهلين احتياجاته الخاصة وفرديته المتميزة. 
التمايز في المكانة والدور االجتماعي في المجتمع بين مصابي السكتة الدماغية   .2

 واألسوياء.

من الفئات غير العاملة في المجتمع، وال تسهم في   تبرون يعإن غالبية المصابين بالسكتة   .3
صابتهم وما نتج عنها من قصور حركي، حيث نجد أن هذه إد  عمليات اإلنتاج الفعلية بع

الفئات وأسرهم تعيش على المساعدات المالية أو من نظم الضمان والتأمينات االجتماعية  
 ( 118- 117ص ، 2004فوزان،  التي تستنزف من الدخل القومي. )

راغ، صابة على قدرة المصاب على االستمتاع بوقت الف إلالمشكالت الترويحية: تؤثر ا .4
صابته(، إل شاط الترويحي السلبي )غير الموائمسواء بالنشاط الترويحي اإليجابي أو بالن

 ، فممارسة المصاب ألي نوع من أنواع النشاط يتطلب طاقات خاصة قد ال تتوفر عنده
عن العقبات التي تصادف  فضال   ،لألصحاء اح العامة معدة أساس  كما أن أجهزة التروي 

 ماكن التهوية أو الحدائق العامة وما أشبه.المصاب عند ارتياد أ

فراغه سواء بالنشاط الترويحي   بوقت وتؤثر اإلصابة على قدرة المصاب في االستمتاع 
فرد من صعوبة في الذاتي أو النشاط الترويحي الجماعي، وقد يرجع ذلك إلى ما يجده ال

وعدم استثمار  يملك مهارة خاصة، االتعبير عما يريده، ألن تحقيق ذلك يتطلب شخص  
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ل الفراغ بطريقة سليمة ربما يقرب المصاب إلى سلوك انحرافي في بعض األحيان.  وشغ
 (249ص ، 2012المعاطي، )

اسب للنشاط الرياضي واالجتماعي الذي ين السكتة الدماغية صعوبة ممارسة مصابي .5
 قدراتهم الحركية. 

انه من األشخاص إن مصاب السكتة قد يدفعه حماسه لممارسة بعض األنشطة مع أقر  .6
ما يصاب في نهاية األمر باإلحباط مما يؤدي إلى مزيد من مشاعر   ااألسوياء، وغالب  
 (154ص ، 2005فهمي، النقص لديه. )

ي حياة مصابي  مشكالت الصداقة: تحتل جماعة الرفاق واألصدقاء أهمية قصوى ف .7
لة، وقد يلجأ بعض السكتة، وشعوره بعدم الندية مع اآلخرين قد يؤدي إلى االنطواء والعز 

من أجل تبادل الصداقة معهم، وقد يلجأون في سبيل ذلك  ؛المصابين إلى إغراء اآلخرين 
إلى السرقة أو االحتيال أو الكذب، وقد ينصاع المصاب لقيم األصدقاء الجدد وأضرارهم،  

ا ال يستبعد ألي صديق أن يفعل أي شيء إلشباع الحاجة للصداقة بأن يتواجد ضمن  وربم
قد يرتبط بجماعات ذات آراء متطرفة كمالذ من هجرة    اماعة، وفي سبيل ذلك أيض  أي ج

 (42ص ، 2004عبده، الناس اآلخرين له. )

اب وقد تحد اإلصابة بالسكتة الدماغية وما نتج عنها من قصور حركي من قدرة المص 
م عد ل   ؛على بناء عالقات صداقة مع األشخاص األسوياء الذين ربما يرفضون االرتباط به

، 1998فتوح، عن المألوف لديهم. ) اخارج   اقدرته على مجاراتهم أو لمجرد كونه شخص  
 ( 31ص 

، وعدم شعور هؤالء الزمالء زمالئه عدم شعور مصاب السكتة الدماغية بالمساواة مع .8
دي إلى اتجاهات سلبية لينكمش المصاب على نفسه وينسحب من  بكفاءته لهم مما يؤ 

  (118-117ص ، 0042فوزان، هذه الجماعات. )

مشكالت الدمج االجتماعي: يواجه مصاب السكتة الدماغية صعوبات في إعادة دمجه في   .9
وقيامه بالزيارات االجتماعية لألقارب  ، المجتمع: مثل عدم تمكنه من الذهاب للعمل

وعدم رغبته في االحتكاك مع محيطه االجتماعي بسبب اإلعاقة الناتجة عن   ، والجيران 
ية وما نتج عنها من فقدانه للحركة حتى لو كانت بشكل مؤقت أثناء تلقيه  السكتة الدماغ 
  ، بين المحيط االجتماعي حساسه بالفجوة بينه و إ و   ، لي وفقدانه للدور االجتماعي العالج التأهي 
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وعدم قدرته على   المؤلمة، صابته إ من واقع  ا وبالتالي شعوره بالبعد عن المجتمع هروب  
 ( 51- 50ص ،  1993رجب،  ما كان في السابق. ) ممارسة األنشطة الحياتية ك 

 المشك ي ا قجصمدي : 2.5.2
مكن ذكرها  السكتة الدماغية والتي ي  مصابوتتعدد المشكالت االقتصادية التي يعاني منها  

 فيما يلي: 

تج بب ا صمب  في الكثيم ين المشمكل ا قجصمدي  الجي قد تدفع المصمب إلى يقموي   
 ينهم:و  مس الممضفي انجك مأو تكون  ببً  ،ال  ج
 تحمل كثير من نفقات العالج. .1
 في عدم تنفيذ خطة العالج. اقد تكون الحالة االقتصادية سبب   .2

المصاب لعمله أو تغيير دوره إلى ما يتناسب مع وضعه  قد تؤدي اإلصابة إلى ترك  .3
عن المشكالت التي تؤثر على أمنه وسالمته، مما يؤدي إلى نقص العائد   الجديد، فضال  

 صادي له مع زيادة مصاريفه. االقت

 ،وتكاليف اإلقامة في المستشفيات   ،وإجراء الجراحات   فترته،  ارتفاع تكاليف العالج وطول .4
 و ثمن الدواء.أو أجور األطباء أ

 ( 309ص ،  2002موسى،  ارتفاع تكاليف األجهزة التعويضية وصعوبة الحصول عليها. )  .5

وفقدان العمل أو قلة اإلنتاجية، مما  قد تؤدي اإلصابة في كثير من األحيان إلى البطالة .6
حيث تعكس طبيعة الفقر وعدم توافر   اى الدخل االقتصادي، ويزداد األمر سوء  قد يؤثر عل

زيادة تكاليف العالج والتأهيل أو عدم توافرها إلى الكثير من المشاكل االقتصادية المهن، و 
 لدى الشخص المصاب.

ها  األسرة، وقد تضطر إلى بيع بعض ممتلكات  قد يؤدي انخفاض دخل المصاب إلى استدانة .7
 ( 50ص ، 2200شقير، أو خروج األبناء للعمل. ) ،إن وجدت 

المراحل الدراسية لفئة طلبة المدارس أو المرحلة   كانت ارتفاع تكاليف تعليم المصابين سواء   .8
الجامعية، وهي من أهم المشاكل التي تواجه أسرة المصاب، حيث نجد أن المدارس التي  

التي تلحق   ى تعليم المصاب بالسكتة الدماغية تتطلب مبالغ باهظة تفوق معظم األسرتتول
 ( 30- 29ص ، 2000كلير، بهذه المدارس. ) أبناءها
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لما تنفقه على   ؛مصاب في األسرة يستنزف من إمكانيات وموارد األسرة الماديةوجود  .9
المساعدة جهزة واألدوات  عن تكاليف األ  عالجه وتقديم البرامج الصحية والتربوية له، فضال  

التي يحتاجها المصاب، وقد تستمر هذه المصروفات طيلة حياة الشخص المصاب والتي  
صحاء، ناهيك عن أن بعض ألسرته ا أتنفقها على أفراد  قد تكلف أكثر من النقود التي

سرة من أجل تقديم العناية والرعاية الالزمة له ألالزوجات يتركن أعمالهن بعد إصابة رب ا
 ( 255ص ، 1997فهمي، مما يقلل من دخل األسرة. ) 

نه في جميع الحاالت يجب أن يعمل األخصائي االجتماعي على  أ ،ويرى الباحث 
 ، المساعدة على توفير المساعدات المالية من خالل شبكة عالقاته مع مؤسسات المجتمع المدني

الجتماعية التي تخدم المصاب والمؤسسات الخيرية والمساعدات الحكومية من خالل وزارة التنمية ا
ى لمنع حدوث مضاعفات ومشاكل اقتصادية قد تعيق  وأسرته طيلة فترة عالجه أو تأهيله حت

 ية العالجية. العمل

 المشك ي النف   :  3.5.2
 السكتة الدماغية والتي يمكن ذكرها فيما يلي: مصابوتتعدد المشكالت النفسية التي يعاني منها 

لى االستجابة للخوف الشديد والقلق حمل المصاب عوهو اتجاه ي الش ور بملنقص: .1
وميله إلى التقليل من تقديره لذاته، خاصة في المواقف   ،واالكتئاب، وشعوره بأنه دون غيره

االجتماعية التي تنطوي على التنافس والنقد، وقد يكون لدى المصاب عقدة النقص، وهي  
ررة تشعره بالعجز ف كثيرة ومتكتعرضه لمواق االستعداد الالشعوري المكبوت، وينشأ من

 ( 59- 56ص ،  1993رجب، والفشل. )

وقبولها بواقعها وبعجزها ليتولد لدى  ،وهو االستسالم للقصور الحركيالش ور بمل ة :  .2
الفرد إحساس بالضعف واالستسالم لهذا الضعف مع رغبة انسحابيه شبه دائمة وسلوك 

 (190ص ، 2005صالح، سلبي اعتمادي. )

  شبه وهو إحساس عام بالقلق والخوف من المجهول وتوجس الشر  ألين:لش ور ب دم اا .3
، وقد يكون لهذا الشعور أعراض ظاهرة كالتوتر أو اللزمات الحركية أو التقلب الدائم

االنفعالي، وقد تكون له أعراض غير ظاهرة كاالضطرابات الجسمية السيكوسوماتية.  
 ( 150ص ، 2005فهمي، )

هور مشاعر سلبية جديدة كالشعور بالذنب، العتقاد  صابة إلى ظ قد تؤدي اإل   : الش ور بملذنب  .4
 ( 44ص ،  2005ماهر،  البعض بأن ذلك انتقام من السماء نتيجة خطأ ارتكبه الفرد. ) 
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يخجل معظم المصابين من إصابتهم وما نتج عنها من تغيرات جسمية، والخجل    الش ور بملةةل:  .5
لخاصة بالتفاعل واأللفة في المواقف  هو مجموعة مترابطة من االنفعاالت واالتجاهات ا 

 ( 338ص ،  2002عكاشة،  االجتماعية، مما يقلل دخول الفرد في عالقة مع اآلخرين. ) 

لمصاب باإلحباط، واإلحباط نعني به هنا هو  تؤدي اإلصابة بشعور ا الش ور بم حبمط: .6
رد وجود تتضمن إدراك الف ،حالة انفعالية غير سارة قوامها الشعور بالفشل وخيبة األمل

عوائق تحول دون إشباعه لما يسعى إليه من حاجات ودوافع وبلوغه ما يسعى   عقبات أو
 ( 37ص ، 1998حنورة،  إلى تحقيقه من أهداف خاصة به. )

يصاحب القصور الحركي الناتج عن اإلصابة إحساس بالقلق بصفة   ق:الش ور بملقل .7
لقلق حالة وجدانية غير سارة  مستمرة وخاصة إذا كانت اإلصابة مستجدة وليست وراثية، وا

تتسم بالخوف والتوجس وتوقع األخطار والكوارث، حيث يكون هناك خوف مستمر من  
 (325ص ، 2003عبد المعطي، حوادث. )السيارات وال

، وهي  اأو هبوط   اوهو عدم تناسب االنفعال مع الموقف صعود   م ا ت ان ا نف ملي:عد .8
ط العادية، إال أنها تأخذ صفة العمومية عند  سمة وإن كانت شائعة في كثير من األنما 

مصابي السكتة الدماغية، وقد يؤدي هذا الشعور إلى توليد مخاوف وهمية مبالغ فيها مما 
 ( 161- 160ص ، 9199، صاب أو الذهان. )القريطييؤدي إلى أحد نماذج الع

فيكون   ، ن على اآلخري  ا دائم   ا قد ينتج عن اإلصابة أن يكون المصاب معتمد   ا عجممدي :  .9
صاحب شخصية اعتمادية، أي اعتماد الشخص على اآلخرين وعدم استطاعته تحمل  

لغيره، وإذا   ا يفضل أن يكون تابع   ا يكون له قدرة على اتخاذ القرار، وهو دائم   وأال المسئولية، 
األخ(    - األم   - األب   - األبناء    – فقد ذلك الشخص اإلنسان الذي يعتمد عليه )تتمثل بالزوجة  

 ( 197ص ،  2002ابراهيم،  وال يستطيع التصرف بوجه عام. )   ، ق وتوتر بالغ قل   أصابه 

نحو الغير، والعدوان هو إيذاء للغير أو للذات   ا عدواني   ا قد يمارس المصاب سلوك   ال دوان  :  .10
بالنقص،   ا ، والمعتدي يعاني من إحباط شديد سابق أو متوقع، أو أن لديه شعور  ا أو لهما مع  

يد الذات، أو هو رد فعل لعدوان وقع عليه بالفعل، والعدوان وسيلة  وك أو هو في حاجة إلى ت 
 ( 207ص ،  1999حيدر،  الستعادة التوازن النفسي دو النظر على من يقع. ) 

: وأبرزه اإلنكار والتعويض واإلسقاط واألفعال العكسية    مد  يظمهم ال لوك الدفمعي .11
من اآلخرين   اذاته المهددة دائم  ل والتبرير، والسمة الدفاعية للمصاب تكون بمثابة حماية

أو عدم إعارته   ،أو بصورة غير مباشرة كاإلهمال  ،سواء بصورة مباشرة كالسخرية الواضحة
 (308ص ، 2006شفيق، االهتمام الكافي. )



31 

: قد تدفع اإلصابة بالمصاب إلى تقمص الشخصية االجتنابية، وفيها يميل الجقمص .12
إياه، وخشية منهم، ورغم أنه في داخله م من رفضه االشخص الجتناب اآلخرين خوف  

ما يشكو   اما يفشل في ذلك، وتجده كثير   ايتمنى تكوين عالقات مع األفراد، إال أنه غالب  
من فشله في تكوين عالقات طيبة مع الناس أو زيادة المقربين إليه، والذين في العادة 

أعراض   الب  بذاته، وتحدث له غاالعزلة واالنفراد    ايكونون محدودين للغاية، وهو يفضل دائم  
 (15ص ، 2001الشربيني، قلق مع اآلخرين. )

 أ بمب المشك ي النف   : 1.3.5.2

 أ بمب حيوي :  .1

قية  لْ أسباب عضوية المنشأ تطرأ على مراحل نمو اإلنسان مثل وراثة عيوب خَ وهي 
دد الصماء أو إفراز الغ ،قية، أو تغيير في الكروموسومات أو الجينات لْ كالعاهات والتشوهات الخَ 

 ( 15ص ، 2013الزعبي، الجسم. )في 

 أ بمب نف   :  .2

طرب للمصاب بالسكتة  ويتعلق بالنمو النفسي المض  ،وهي أسباب ذات أصل ومنشأ نفسي
وعدم إشباع الحاجات النفسية للمصاب ومن هذه   ،الدماغية مثل الصراعات الداخلية واإلحباط

 الحاجات:

فاإلنسان العادي أو المصاب يحتاج    ،ت النفسيةوتعتبر من أهم الحاجا  الحمر  إلى الحب: .أ
وة واألخوات خإلبصفة مستمرة إلى أن يشعر بأنه محبوب من اآلخرين خاصة الوالدين وا

الذي يحرم من إشباع هذه الحاجة الرئيسية ينمو ليشعر طوال حياته  و  ،بناءألوالزوجة وا
ي يشعر بأنه لن  حب الذ عن ال ا ويعيش مستقبل حياته باحث   ،بالجوع والحرمان العاطفي

وذلك لما يعانيه    ؟وحتى لو وجده ال يعرف كيف يحافظ عليه وال يثق به  ،يجده مدى الحياة
 للحب. اومتعطش   ادائم   ارابات نفسية جعلته جانح  من اضط

يحتاج المصاب بالسكتة طوال فترة مرضه إلى الشعور  الحمر  إلى األين والطمأنين : .ب 
ويترتب على ذلك شعوره الدائم   ،طمئنانستقرار النفسي واالألن ذلك يشعره باال  ؛باألمن

بعدم التهديد وعدم االستقرار والشعور بالخوف من المستقبل واأليام والمعاناة من الصراعات 
 النفسية الدائمة كنتيجة لذلك.
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يفرض على المصاب األوامر   أال  يجب   الحمر  إلى الجقديم وا حجمام وا ح مس بملقبول: .ج
وأال يكون عرضة للتهكم أو السخرية  ،بين أفراد أسرته اوأال يكون مهان   ،بالقوة والنواهي

والواقع أن الحرمان من هذه الحاجة يؤدى لفقدان الطفل الكثير    ،التي تشعره بفقدان احترامه
حباطات التي تؤثر على إلمن مقومات شخصيته وكرامته وكيانه ليعاني من الضغوط وا

 نموه النفسي.  

فل في حاجة إلى أن يتقبل نواقص نموه وأوجه القصور  فالط  لذاي واآلخمين:لجقبل االحمر    .د 
وأن يشعر بقدرته وتميزه على غيره في   ،التي يعاني منها كنتيجة إلعاقات جسمية وخلقية

لکي ال يقع فريسة لالضطرابات  ؛مجاالت أخرى حتى يرضى عن نفسه ويتقبلها
 والمشكالت النفسية.

وهذه الحاجة تحدث إذا شعر الطفل  :هفجم  طفولجر بمل  مد  خ ل الحمر  إلى الش و  .ه
 ( 15ص ، 2013الزعبي، بالحب واألمن والتقدير. )

 أ بمب بيئ  :  .3

وهي األسباب التي تحيط بالفرد مثل انخفاض المستوى الثقافي والصحي واالقتصادي 
باإلضافة إلى كثرة   ،لفةلألسرة والمصاب بالسكتة الدماغية، والتي تمنعه من إشباع حاجاته المخت

 الفات األسرية لتفكك األسرة. الخ

 أ مليب وطمق ت ميل خمطئ  يع المصمب ونذكم ينهم:  اتبمعوين أهم األ بمب البيئ   

وهو من أشد األساليب خطورة على شخصية المصاب  :أ لوب الجذبذب في الم ميل  .1
وهذا  ،ن على نفس المواقفحيث تتأرجح المعاملة بين الشدة واللي ،وعلى صحته النفسية

التذبذب في معاملة المصاب وعدم الثبات واالستقرار يجعله يعيش في حيرة دائمة وقلق 
سرة  ألوعدم االستقرار مما يؤدي إلى إيجاد شخصية غير قادرة على اتخاذ أي قرار في ا

 وفقدانه لبعض الصالحيات. 

طالب المصاب التي يعتقد الرفض والمنع الدائم لم وي نمه :حميمنأ لوب الج لط وال .2
 أو اللوم والعقاب والحرمان المستمر.  ،نها مطالب كثيرةأهل ألا

ومعناه نبذ المصاب وتركه دون رعاية أو تشجيع عند قيامه بسلوك   : أ لوب ا هممل والنبذ .3
أو عدم إشباع حاجاته المختلفة مما يشعر  ، أو عدم تأنيبه على السلوك الخاطئ  مرغوب، 

 ويؤدي هذا إلى ظهور االضطرابات السلوكية واالنفعالية.   ، مان المصاب بعدم األ 
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عاملة المصاب وعدم توجيهه لتحمل ويتمثل في التراخي والتهاون في م :أ لوب الجدليل .4
عباء التي تناسب وضعه الصحي بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية بقصد ألالمسئوليات وا

وهذا يؤدي إلى أن يتعرض  ،إشباع حاجاته التي يريدها بغض النظر ألي اعتبار 
 لالضطراب النفسي عندما تقف أي عقبه في طريق حياته.

ومليئة   ةحقود ذا األسلوب يؤدي إلى تكوين شخصية : وهأ لوب ا خج ف في الم ميل  .5
 ( 2013الزعبي، بالغيرة. )

 أنواع المشك ي النف    الجي قد تواره يصمبي ال كج  الديمغ  :  2.3.5.2

 ( Depression) :ا كجئمب .1

لإلصابة   التعرض يعد من أكثر المشكالت النفسية التي قد تحدث في أي وقت بعد 
من الحزن الشديد المستمر ناتج عن الظروف   المصاب بحالةويتمثل في شعور    ،بالسكتة الدماغية

األليمة وعدم القدرة على اإلحساس بالسعادة، ومن أعراضه اإلرهاق وضعف النشاط والبكاء وعدم  
 ( 46ص ،  1994ب، الطيالتركيز. )

 ين أهم أ بمب ا كجئمب: 

 التوتر االنفعالي والظروف المحزنة. .أ

 .الحرمان وفقد الحب والعطف والشعور بالوحدة والعزلة .ب 

 اإلحباط وخيبة األمل.  .ج

 الشعور بالعجز والتوتر.  .د 

 االضطرابات الفسيولوجية مثل: اضطراب الغدة الدرقية. .ه

 تمام. والراحة وااله باألمان الشعور المصاب فقدان  .و

 ( 81ص ، 2013مكنزي، )  تغير الروتين اليومي لمصاب السكتة والتنزه والترفيه. .ز

 ( Fear) :الةوف .2

 ، يوجد عند معظم البشر، فهو جزء من شخصية اإلنسان  ا طبيعي   ايعتبر الخوف شعور  
ولكنه عندما يزداد عن المعدل الطبيعي الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل ما قد يؤذيه يتحول  

بالقلق أو االكتاب مما يؤثر على توافقه النفسي  ليشعرهشكلة نفسية تؤثر على الطفل إلى م
وهذا ما يسمى بالفوبيا ليخاف   ،واالجتماعي، وقد يتحول الخوف الطبيعي إلى خوف مرضي
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 ،وبالتالي تعيق العملية التأهيلية العالجية للمصاب  المخيفة،شياء غير ألكتة من امصاب الس
ج واستعادة بعض القدرات الحركية التي فقدها بسبب اإلعاقة  تطول فترة العالوبسبب الخوف قد 

 (114ص ، 2016مجدي، التي نتجت بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية. )

 ( Psychological stress) :الض ط النف ي .3

إلى اختالل في توافقه  بالمصاب هو أحد مظاهر االنفعاالت النفسية، الذي قد يؤدي 
وكذلك هو أحد لألنشطة اليومية،  مما يؤثر بدرجة ملحوظة على مستوى أدائه    والحركي،  العصبي

يجابي  إالمتغيرات النفسية المهمة التي ينبغي المحافظة على استقراره ومحاولة استثماره كدافع 
 (Oates, 2004, p.1515أفضل النتائج. ) لتحقيق 

 ين ال ديد ين اآلثمر النف    وين أهمهم:  المصمبون  ي مني
 حساس وبالدونية. إلور بالنقص واشعال .أ

 االنطوائية لما لها من آثار سيئة على التكيف والتوافق. .ب 

والرغبة الدائمة  عدم القدرة على االعتماد على النفس، واالتكالية وعدم القدرة على القيادة  .ج
 في االعتماد على اآلخرين.

 لمجتمع. مما يجعل المصاب في حالة عدم توافق مع ا ،ضعف الشعور باالنتماء .د 

 شخاص العاديين.أل صعوبة تكوين عالقة مع ا  .ه

 عاقة عليه. إل الشعور بالتوتر الداخلي وعدم االتزان االنفعالي نتيجة سيطرة ا .و

 (3ص ، 2002براهيم، إ ) اليب المختلفة.االستعطاف ومحاولة جذب االنتباه باألس .ز

عنوية سيئة نتيجة  أن اإلصابة بالسكتة الدماغية تجعل الفرد في حالة م  ، ويرى الباحث هنا 
  ، لى االنسحاب والعزلة االجتماعية بصورة مستمرة إ ا قد تدفعه  إلحساسه بالعجز من دون اآلخرين كم 

حباط واليأس نتيجة الفشل الذي يتعرض له إل نواع متعددة من صور ا أ لى إ وقد يتعرض المصاب 
 رين.و السلوك االجتماعي السليم مع اآلخ أ   ، و التأهيل أ ج  سواء في عمليات العال 

ومن المشاكل النفسية التي يعاني منها المصاب هي ضعف الثقة بالنفس وعدم الثبات  
عمال  أل مكانهم القيام بجميع ا إ وعدم  ، ويكون ذلك إلحساسهم بالعجز الحركي المستمر  ، العاطفي 

والتغيير المفاجئ في  ، جهاد عند بذل النشاط إل وا  وكذلك ظهور عالمات التعب  ، نشطة المختلفة أل وا 
لى ضعف الثقة بالنفس ومحاولة إ ا ن ذلك يؤدي حتم  إ خرى، أ  لىإ ة صرفات واالنفعاالت من حال الت 
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لى االنطواء، وجميع هذه التصرفات تقلل إواالبتعاد عن اآلخرين والميل  ، الهروب من هذه المواقف 
 ( 4ص ،  2015الجبور،  فراد وجماعات. )أ ن  من التفاعل العاطفي مع من يحيط بهم م 

ذو احتياج خاص في األسرة ال تقتصر على الزوجة أو  مصاب بالسكتةن آثار وجود إ
خوة األسوياء، إذ إن تكليفهم  إل األبناء أو الوالدين وإنما تمتد لتشمل بقية أفراد األسرة بما فيهم ا

بمسؤوليات رعاية أخيهم المصاب قد تشعرهم بالضغط النفسي، وقد تنتابهم مشاعر الشعور بالذنب  
ستثارة وحسد أخيهم المصاب على الرعاية واالهتمام الذي يحظى به من  والغضب وسرعة اال

خوة، تتمثل في  إلبية على ا يجا إ الوالدين، وفي الوقت نفسه قد تكون هناك آثار نفسية واجتماعية 
القدرة على التحمل والصبر والمثابرة على العمل، واإلنسانية والحنان في التعامل مع اآلخرين،  

عن زيادة تكاتف أفراد األسرة وتضامنهم   في ظل المشكالت، فضال   ك العدوانيتباع السلو اوعدم 
 (5ص ، 2012لعيبي، نحو أخيهم ذي االحتياج الخاص. )

  ، يبدو أن اآلثار النفسية واالنفعالية لإلنسان متالزمة مع اآلثار االجتماعية وعلى ما 
ي لالستجابات العصابية، والواحدة تؤثر باألخرى وتتفاعل معها، فالعزلة االجتماعية تؤد 

 (23ص ، 2010ي، يطالقر لعزلة االجتماعية. )واالستجابات العصابية تؤدي لمزيد من ا

ور المصاب بالعجز عن التكيف مع الموقف الجديد، وليس  ويسهم فقدان الثقة بالنفس شع
ن عدم الثقة بالنفس وباآلخرين واإلحساس بعدم االنتماء للجماعة تزيد من  أهناك من جدل 

في حالتهم النفسية وتكوين   احساسهم بالتبعية واالتكالية واعتمادهم على اآلخرين مما يؤثر سلب  إ
 (42ص ، 2008، نصر هللاصورة محبطة وسلبية لذواتهم. )

  مي : ألالمشك ي ا 4.5.2
إصابة الفرد بالسكتة وما ينتج عنها من إعاقة حركية هي إصابة ألسرته في نفس  إن

ووضع المصاب في أسرته  ،ضع لقاعدة التوازن الجديء اجتماعي يخ ن األسرة بناإالوقت، حيث 
أداء دوره االجتماعي  يحيط بعالقتها قدر من االضطراب طالما كانت إصابته تحول دون كفايته في  

بالكامل، كما أن سلوك المصاب المسرف في الغضب أو القلق أو االكتئاب يقابل من المحيطين  
وهذا يتوقف  ، ب والحيرة مما يقلل من توازن األسرة وتماسكهابه سلوك مسرف في الشعور بالذن

سرة، وتتضمن المشكالت  ومدى االلتزام الديني بين أفراد األ ،على مستوى تعليم الوالدين وثقافتهما
 األسرية ما يلي: 

 عدم كفاءة الدور االجتماعي الذي يقوم به المصاب كفرد من أفراد األسرة.  .1
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صابة وراثية ومتجذرة بالعائلة من  ن خاصة إذا كانت أسباب اإل النزاع المستمر بين الزوجي .2
 األجيال السابقة. 

 للتعامل مع المصاب.قلة وعي األسرة باألسلوب الواعي السليم  .3

األسرة وعائلها الوحيد،  زيادة النزاعات الزواجية، خاصة إذا كانت اإلعاقة مفاجئة لرب   .4
وقيامه بدوره واضطراب عالقاتها.  ،وما يترتب على ذلك من آثار على مستوى معيشتها

 ( 8، ص 2006)سرحان، 

 سرة. ألا  صابه أحد الزوجين بالسكتة وغيابه عنإسري بعد ألالتفكك ا .5

 طفال للتشرد للشوارع والتسرب المدرسي والتسول لتوفير المال.ألتعرض األبناء ا .6

بوية  أللسطلة اوفقدان ا  ،سرةألتنازع األبناء على السلطة وإدارة المنزل في ظل غياب رب ا .7
 بسبب اإلصابة. 

تزداد المشكالت األسرية بصفة خاصة إذا كانت المصابة أنثى يخشى عليها من عقبات  .8
زواج منها، وما قد يحيط هذه اإلصابة من ظروف يحمل أحد الوالدين اآلخر التقدم لل

 ا ض  بمسؤوليتها، ويزيد من مشاعر الذنب والحزن والحيرة، كما أن هذه المشكالت تزداد أي
 (116، ص 2004إذا كان المعاق هو االبن الوحيد لألسرة. )فوزان،  

مشاكل األسرية، خاصة إذا كانت نجد أن هناك بعض العادات التي تزيد من ال  ،وبالتالي
اإلصابة بالسكتة الدماغية سببها وراثي، فهنا تظهر المنازعات والخالفات الظاهرة أو غير الظاهرة  

من المحيطين أن اإلصابة بهذا   اات أمام المتقدمين لمصاهرتها ظن  بين الزوجين، أو تشكل عقب 
ويتوقف  .فيها ا تكون الوراثة سبب  حتى في تلك اإلصابات التي ال ،المرض تنتقل من السالالت 

 نمو المشكالت األسرية على: 

 مدى االلتزام الديني ألفراد األسرة.  .أ

 تعليم الوالدين.  .ب 

 ثقافتهما الذاتية.  .ج

 ( 284ص ، 2004عاية المصاب. )أبو المعاطي، صابة وأسلوب ر معارفهما عن اإل .د 
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 المشك ي الجأهيل  : 5.5.2

وقد تكون مرتبطة بالفرد ذاته أو مرتبطة خارج   ،وهي مشكالت يتعرض لها المصاب 
فبالنسبة لما هو مرتبط بالفرد قد ترجع المشكالت إلى اتكالية المصاب وخوفه وقلقه  ،نطاق الفرد 

أما العوامل التي تكون خارج نطاق الفرد فهي مشكالت متنوعة ومتغيرة  من نظرة اآلخرين إليه، 
تقدمه والمستوى العلمي والفني للقائمين بالعملية التأهيلية.    لطبيعة المجتمع وإمكانياته ودرجة  اطبق  

 ( 98، ص 1999)عبد اللطيف، 

 وين المشك ي الجي تواره ال مل   الجأهيل   للمصمب يم يلي:
شراف الطبي والنفسي الدائم والمباشر، حيث إن تردد ب التأهيل من اإل خلو مراكز ومكات .1

 ضعيف للغاية. هؤالء المهنيين على هذه المكاتب 

عدم توافر المراكز المتخصصة للعالج الطبيعي، وعدم توفير الفنيين للعالج، وخاصة في   .2
 المحافظات النائية. 

ى هجر أمر مألوف إلى ية تدعو إلألنها عمل   امقاومة المصاب نفسه لعملية التأهيل، نظر   .3
 ( 281، ص 2005أمر آخر غير مألوف. )فهمي، 

تم مراعاة تأهيل المصاب بالسكتة    إذاة وبشرية هائلة، خاصة  يتطلب التأهيل إمكانيات مادي  .4
الدماغية كفرد له فرديته، وليس كفئة أو طائفة خاصة، حيث البد من مراعاة الفروق 

والتدريب عليه، وهنا تظهر المهارة في أكثر من عمل للفئة    الفردية بينهم في اختيار العمل
 بالسكتة الدماغية.  الواحدة، ويزيد كم ونوعية وإنتاج المصابين

عدم وجود مقاييس مقننة تقيس قدرات المصاب سواء عند التأهيل المهني، كعملية   .5
لمهني، كعملية  تستهدف اختيار المهنة أو الحرفة المناسبة للفرد المصاب، أو عند التوجيه ا

 ( 388، ص 2006تستهدف اختيار الفرد المناسب لمهنة بعينها. )سرحان، 

 Maslow's) ج  الديمغ   وارتبمطهم بمحج مرمي همم يم لواحج مرمي يصمبي ال ك

pyramid needs) : 

ارتبط مفهوم االحتياجات أو الحاجات من الناحية العلمية واالجتماعية والنفسية بكتابات 
ماء االجتماع والخدمة االجتماعية، والنفس، والبيئة، واالقتصاد والطب وكافة المعنيين  ومناقشات عل

للوصول به إلى إشباع حاجاته المتعددة إلى أقصى ما تسمح به إمكاناته،  ؛اإلنسانبدراسة 
 وإمكانات المجتمع الذي ينتمي إليه اإلنسان.
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ا، فيشعر بالتوتر والقلق وعدم  والحاجات هي »أشياء ضرورية يشعر الفرد بأنه محروم منه
عود إليه اتزانه ويزول الشعور قوي بضرورة إشباعها، وإذا تم إشباعها ياالتزان، ويصاحبه شعور 

ألنها تتجدد بصورة دائمة. )حنا،    ؛ابأن هذه الحاجات ال يمكن إشباعها تمام    ابالتوتر والقلق، علم  
 (37، ص 2010

فتقار أو االضطراب الجسمي ة من النقص واالعلى أنها »حال اكما تعرف الحاجة أيض  
من الضيق والتوتر ال يلبث أن يزول متى   اأثارت لدى الفرد نوع   اأو النفسي وإن لم تلق إشباع  

 ( 302، ص 2000أشبعت الحاجة. )مخلوف، 

ويمكن تصنيف الحاجات إلى حاجات عامة لمصابي السكتة الدماغية وما نتج عنها من 
 قصور حركي.

ن بعض العلماء ومنهم العالم  أمن خالل دراسة الباحث اتضح لديه  ت العامة:االحتياجا
  ، يجب أن تشبع أوال  والتي للحاجات، يمتد من أكثر الحاجات فسيولوجية  اهرمي   اماسلو حدد نظام  
 .من الناحية النفسية اإلى أكثرها نضج  

 : ، وهياأل م    ي ا ن منويمى يم لو أن هنمك خمس فئمي أو ي جويمي تقع فيهم حمرم

وهي األكثر أساسية، والتي تتمثل في السعي نحو توفير   :الحمرمي الة م   الف يولور   .1
األكل، والماء )الشراب( والملبس، والسكن، والزواج، وعلماء الخدمة االجتماعية يضيفون 

تبار أن إلى هذه الحاجات حاجات أخرى مثل الحاجة إلى التعليم، والرعاية الصحية، باع 
إلى جانب   ،عملية خاصة بالعقل والعمليات اإلدراكية التي تتطلب رعاية نموها  لتعليم هوا

 رعاية الصحة البدنية من جوانبها المتعددة.

ولكن    فقطوال تقتصر الحاجة هنا على الجانب النفسي    :الحمر  إلى األين واألين النف ي .2
على توفير المعيشة الالئقة   اآمن  رد تمتد لتشمل األمن االجتماعي، بمعنى أن يكون الف

 . ومستقبال   النفسه وذويه حالي  

ويقصد بها الحالة أو العالقة االجتماعية التي  :والحب وال طف الحمر  إلى ا نجممء .3
تسود حالة اإلنسان، والشعور بالحنان والعطف والمودة، والدفء والسكينة كما في عالقة 

يطين به، وهذه الحاجة وقيمتها في األمومة، واألبوة، وصلة الشخص الموجبة بالمح 
بحب غيره له،  ناحيتين، هما حاجة الشخص أن يحب غيره، وحاجة الشخص أن يشعر 

النفسية الضيق، والتوتر  الحالة وحينما يحرم اإلنسان من هذين النوعين من الحب يسود 
 (260، ص 2003والشعور بالنقص. )عبده، 
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قبول وتقدير واعتبار    إلى أن يكون موضع   وهي حاجة اإلنسان  :الحمر  إلى تقديم الذاي .4
وهي حاجة ترضيها   ،نبذهوإلى أن يكون بمنأى عن استهجان المجتمع و  ، من اآلخرين

شعور الفرد بأن له قيمة وأن وجوده وجهوده الزمين لآلخرين، ويزداد شعور الفرد باألمن  
  ، د نفسه بهاوالتقدير االجتماعي حينما ينتمي إلى جماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوح

ر أنه  وقوام هذا الشعو   ،ومتى شعر الفرد باالنتماء إلى هذه الجماعة فإن والءه سيكون لها
 جزء متكامل من جماعة يتعاون أفرادها ويتساندون ويهتم بعضهم ببعض. 

وتتلخص في حاجة الفرد إلى  :الحمر  إلى الجحصيل وا نةمز، والج بيم عن الذاي .5
يم  ومهاراته ومعارفه الوظيفية أو التعليمية من خالل تنظ التحصيل في أساليب خبراته،

ليه، وحضور الحلقات النقاشية، والمؤتمرات، التدريب، والتعليم الذاتي والتشجيع ع
وبالتالي كل  ،والرحالت العلمية، التي يمكن من خاللها زيادة التحصيل واإلنجاز المتميز

 ( 165، ص 2021ما يشبع الفرد فضوله العلمي. )ربيع، 

 احج مرمي المصمبين بمل كج  الديمغ  :   6.2

 ا حج مرمي ارجمم    وتجمثل في:   .1

توثيق صالت المصاب بمجتمعه وتعديل نظرة المجتمع السلبية   :ثلاحتياجات عالقية م .أ
 له. 

الخدمات المساعدة التربوية والمادية واالتصال واإلعفاءات  :احتياجات تدعيمية مثل .ب 
 دعم القيم االجتماعية المختلفة. الضريبية والجمركية، وكلها ت 

 توفير االلتحاق بالنوادي والمراكز الثقافية ومجاالت المعرفة.  :احتياجات ثقافية مثل .ج

سري وتمكين المصاب من الحياة األسرية ألالتوافق والتماسك ا :االحتياجات األسرية مثل .د 
 ( 216، ص 2017)صالح،  الصحيحة.

في   ا وجد أن المرأة المعاقة حركي   ا عاقة حركي  رأة الم عن الم  Taub Dianeوفي دراسة قام بها 
حاجة للتطبيع االجتماعي مع إعاقتها الحركية من خالل التفاعل مع اآلخرين من األسوياء، وهي في  

 ( Taub, Diane,2004, p169)   حاجة لخطط تنموية للتفاعل واأللفة مع اآلخرين األسوياء. 

 ا حج مرمي النف    وتجمثل في:   .2
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رية، والبد من مساعدتهم على إشباعها حتى يتمكنوا من ين هامة وضرو المصابحاجات 
وضعهم الجديد، ويتجنبوا مواقف اإلحباط ومشاعر األلم والحزن والتوتر والقلق والتي تجعلهم  
عاجزين عن إقامة عالقات مع اآلخرين، وما يترتب على ذلك من عدم االتزان أو اختالل أو  

ويمكن توض ح أهم  اف أو األمراض النفسية: علهم مهيئين لالنحر اهتزاز الشخصية، مما يج
  ا حج مرمي النف    ف مم يلي:

 الحاجة إلى االستقالل.  .أ

 الحاجة إلى االختالط بالمجتمع واآلخرين.  .ب 

 الحاجة إلى الجو األسرى المستقر.  .ج

 الثقة بالنفس. تدعيمالحاجة إلى  .د 

 ( 64، ص 2003 اري،)غب  الحاجة إلى الحب والحنان الواعي المستنير. .ه

 ا حج مرمي الجأهيل   خمص  في يةمل الجور ه المهني لمصمبي ال كج  الديمغ  :   .3

 تهيئة سبل التوجيه المهني المبكر واالستقرار فيه لحين االنتهاء من العملية التأهيلية:   وتشتمل على

 التدريب المهني في الحرف التي تناسب ميول هؤالء المصابين وقدراتهم.  .أ

ثم مساعدتهم    ،ض الخامات البسيطة لمساعدتهم في عمليات التشغيل البسيطةببع  يدهم تزو  .ب 
 على تسويق هذه المنتجات بعد ذلك. 

احتياجات تشريعية: مثل إصدار التشريعات في محيط تشغيل المصابين وتوفير فرص  .ج
 العمل التي تناسبهم. 

المصابين يتعذر من    فئات حاجات محمية: تتعلق بإنشاء المصانع المحمية من المنافسة ل .د 
 إيجاد عمل لهم مع األسوياء. 

احتياجات اندماجية: مثل توفير فرص االحتكاك والتفاعل المتكافئ مع بقية المواطنين   .ه
 ( 217، ص 2017)صالح،   إلى جنب. اجنب  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الفصل الثملث 3
 المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم    
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 الثملثالفصل 
  رجمم   المممر   ال مي  للةدي  ا

 :للةدي  ا رجمم   يقدي  ونشأ  المممر   ال مي   1.3
يرجع ظهور مفهوم الممارسة العامة إلى المحاوالت األولى لتطوير مفهوم موحد لممارسة 

ت الخدمة االجتماعية والذي يركز على مفهوم النظرة الشمولية، وتعتبر الممارسة العامة أحد اتجاها 
وتؤدي إلى  ،إلحداث التغييرات  لى العالقة بين األنساق المتعددة الممارسة المعاصرة التي يركز ع 

زيادة األداء االجتماعي إلى أقصى حد ممكن، أو أنه نموذج يربط بين الممارسة المباشرة والممارسة 
الذي يعاني منه  غير المباشرة، وتستخدم فيه مداخل مختلفة لتحديد ممارسة تشمل على بيئة الموقف  

ت مختلفة بؤرة اهتمامها الواسعة هي العالقة بمدى متنوع من المشكالت في مؤسسااإلنسان، ويرتبط  
عن الممارسة العامة بأنها   Johnsonلقد تحدث جونسون بين الناس وبيئاتهم التي تحيط بهم، و 

أو   – المؤسسة  – عة الجما  – األسرة  – البدء بقرار يتعلق بالوحدة موضع االهتمام هل هي الفرد 
 ( 19، ص 1992،  يالمعاط   السنهوري، أبو )   ؟ جتمع الم   – المنظمة  

اتجهت الخدمة االجتماعية في الستينات والسبعينات في المجتمع األمريكي إلى االعتماد 
وهو يتميز بالعمومية والشمول في  ،على مدخل واحد يوجه الممارسة أطلق علية المدخل الشامل

كما ال يستند بشكل مباشر على    ،جتماعيةألنه ال يرتبط بطريقة ما من طرق الخدمة اال  ؛الممارسة
  ، نظرية معينة من النظريات الموجهة للممارسة، هو ال يعبر عن وجود طريقة للخدمة االجتماعية 

وعلى اختيار    ،األخصائيين االجتماعيينولكنة يعيد صياغة المهنة بشكل جديد يهدف إلى مساعدة  
كما   ،لكي يتعاملوا معها بكفاءة وفاعلية ؛نيةنسب األساليب المتعلقة باالتصال بالوحدات اإلنساأ

،  2010)السروجي،  يساهم في مواجهة االحتياجات المتغيرة التي تدخل في مجال عملهم.
 ( 222ص 

ع مصابي السكتة الدماغية، مثل سأتناول في هذا الفصل عدة مواضيع هامة في العمل م
وما هي   ،مصابي السكتة الدماغية فلسفة الممارسة العامة للخدمة االجتماعية للحد من مشكالت 

ومن ثم خصاص الممارسة العامة للخدمة االجتماعية    ؟الحقائق التي ترتكز عليها الممارسة العامة
لى مبررات إ  ،والتطرق ارسة العامةأهداف المم  وكذلك  ، للحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية

ات األنساق  الدماغية، ومن ثم مستوي   من مشكالت مصابي السكتة  استخدام الممارسة العامة للحد  
  ، التى يتعامل معها أسلوب الممارسة العامة للحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية وبعدها 
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الستراتيجيات التي ترتكز عليها  المداخل والنظريات وا اأيض  و  ،وأسس عناصر الممارسة العامة
هذا الفصل سأقوم بتوضيح ما    نهاية وفي    ،الدراسة في العمل مع حاالت مصابي السكتة الدماغية

 من مشكالت مصابي السكتة الدماغية.  هي أدوار الممارس العام للحد  

 :فل ف  المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم    2.3

للخدمة مع مصابي السكتة الدماغية من فلسفة مهنة الخدمة تنبثق فلسفة الممارسة العامة  
ق تشكل فلسفتها للعمل في هذا ترتكز على عدة حقائ عاقة الحركية التي إل االجتماعية في مجال ا

 :المجال ومنها

خاصة في  اإن عجز اإلنسان هو ظاهرة طبيعية تفرض وجودها دائم   :الحق ق  األولى .1
ونتيجة لهذا التعقد الهائل في طبيعة الحياة االجتماعية المعاصرة   ،مجتمعنا الحديث 

ت الطبية لعالج المرضى والمصابين  نيامكاإلوقلة ا  ،)الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
والحروب المتكررة والحوادث والتصنيع( أدى ذلك إلى زيادة نواحي العجز وتعدد مظاهره، 

لتالي من أعداد المرضى وذوي اإلعاقة والمصابين بالسكتة الدماغية والعجزة  كما زاد با
 .زيادة ملموسة

ظيفة أو أكثر من وظائفه  عجز اإلنسان هو عجز نسبي أصاب و  الحق ق  الثمن  : .2
 .أو شامال يصف صاحبه بالعجز التام اكلي   اوال يعنى هذا بالضرورة عجز   ،يةاالجتماع

 .تحت ظروف تدريبات خاصة   افي نفس الوقت يكون قادر  ن الشخص العاجز إ وعليه ف

ما تنجم عن عدم التفاعل الدائم بين الفرد  ا عجز اإلنسان غالب   الحق ق  الثملث : أ بمب .3
ومن ثم فإن التفاعل يمكن أن يحدث التواؤم المطلوب والتغيير في كل من الفرد  ،بيئتهو 

 المناسب.لتحقيق التكيف  ؛العاجز أو المصاب والبيئة ذاتها

العناية بالمصابين وعالجهم التأهيلي كفئة أصابتها درجة من درجات  :الحق ق  الماب   .4
تي تستمد منها  ة واإلنسانية المختلفة النساني تفرضه القيم الدينيإالعجز واجب أخالقي 

مهنة الخدمة االجتماعية قيمها للتعامل مع عمالئها، لذا البد من احترام آدمية مصاب 
وعلى المجتمع أن يساعده   ،لدماغية والتعامل معه كإنسان له احتياجاته ومشكالتهالسكتة ا

 على إشباع تلك االحتياجات وحل المشكالت.
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عناية برعاية المصاب وتوفير خدمات التأهيل تجنب المجتمع أعباء   لا  :الحق ق  الةمي   .5
ف من حدة المشكالت ن رعاية هذه الفئة من شأنها أن تخفإ، لذا فكثيرة متزايدة مستقبال  

واآلالم التي يتعرضون لها في حياتهم، وتقليل اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عليها  
هم السعادة والشعور باألمن، بمعنى أن هذه الرعاية  من فشل وانحراف وحقد، ويحقق ل

قدر استطاعتهم في زيادة دخل المجتمع، وعلى   يسهمون تحولهم إلى مواطنين منتجين 
ن إهمالهم يعرض المجتمع لخسائر فادحة تفوق في المدى البعيد ما ينفق على إكس فالع

س التي تستند عليها ممارسة وعند االلتزام بهذه الحقائق الخم  ،برامج الرعاية الخاصة بهم
االجتماعية في مجال اإلعاقة، حيث يمكن لألخصائي االجتماعي كممارس عام   الخدمة

وتمكينه كذلك من   ،تحقيق أهداف ممارسة الخدمة االجتماعية فيه بأقصى كفاءة ممكنة
،  1999بو المعاطي،  أرص العمل. )مواجهة العقبات والمعوقات التي تحد من التحاقهم بف

 ( 406ص 

خصمئص المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم    للحد ين يشك ي يصمبي ال كج   3.3
 الديمغ  :

تتكون الممارسة العامة من معارف ومهارات وقيم مهنية منتقاة لمواجهة المشكالت التي   .1
 تي تعتمد على: من مشكالت مصابي السكتة الدماغية في االلتحاق بفرص العمل وال  تحد  

 وفريق التأهيل الطبي.  االجتماعيينخصائيين ألدى افن المعرفة الحرة ل .أ

  .اإلطار النظري الكلي )الشمولي( ألسس ممارسة الخدمة االجتماعية .ب 

  .ومدخل الحاجات والتمكين  ،يكولوجي ألوجه نظر النسق ا  .ج

 ، مارسة(العالقات المتبادلة بين ومن خالل محتوى الممارسة الكلي )مجاالت الم .د 
والمشكالت االجتماعية للمصاب   ،دمة االجتماعيةللخ وليةألومؤسسات الممارسة ا

 في بيئته. 

رجال األعمال   –السكتة الدماغية    مصابو نساق العمالء )أ قابلية للتطبيق مع مختلف   .ه
المجتمع بمنظماته ومؤسساته   -مراكز التأهيل الطبي  –أصحاب المصانع  –

 .كبرى( –متوسطة   –ت متعددة للممارسة )صغرى المختلفة( من خالل مستويا 

 أبعاد متعددة والذي يعكس: يتتكون الممارسة من إطار نظري ذ  .2
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من  االنتقاء الحر لنظريات ونماذج التدخل المهني لمواجهة المشكالت التي تحد   .أ
  .التحاق المصاب وغيرهم ممن أصابهم القصور الحركي الجزئي بفرص العمل

  .ب بفرص العملالتركيز على أبعاد المشكلة المرتبطة بعدم التحاق المصا  .ب 

في بيئته " والتي تعكس العالقات بين المشكالت الخاصة   - التركيز على "المصاب  . ج 
 .رتبطة بهم، والظروف االجتماعية لهم بمصابي السكتة الدماغية ومواقف وواقع الحياة الم 

 :تقدير متعدد الجوانب والذي يعتمد على .3

 .تي ينتمون إليهانساق العميل من المصابين والبيئات الأفردية واختالف  .أ

 يكولوجية )البيئية(، والقوى والحاجات الخاصة بالمصابين.ألمنظور األنساق ا  .ب 

ال يتقيد بإطار نظري أو نموذج أو نسق عميل محدد للتدخل المهني لمواجهة  .ج
 بفرص العمل.  المصابينالمشكالت التي تحد من التحاق 

 : قواعد واستراتيجيات التدخل ترتكز على .4

ل من مصابي السكتة الدماغية واحتياجاته وموارده ردة لنسق العميالمشكالت المتف .أ
 .وأهدافه وظروفه البيئية

  .للتغير )نسق الهدف(   ا والتي تمثل هدف    ا لنسق العميل من المعاقين حركي    البيئية امل  العو  . ب 

، 2006حجم ومستوى نسق العميل )مصاب السكتة( المستهدف للتغير. )حبيب،  .ج
 ( 242-241ص 

)أشممن ورمافجون( أن نموذج المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم    يجصف  ن  ي  ويمى كً   .5
 كن توض حهم في اآلتي: بمةموع  ين الةصمئص يم

يرتكز النموذج على أساس معرفي، ومجموعة من المهارات ومجموعة من القيم والتي  .أ
 تعكس طبيعته الخاصة في الخدمة االجتماعية.

  ا ولكن أيض   ،ال تتصل فقط بمشكالت األفراد  يتجه النموذج نحو حل المشكلة والتي .ب 
ن إاعية، وبمعنى آخر فمشكالت الجماعات والمنظمات، وحتى السياسات االجتم

 Mezzo  ، واألنساق المتوسطةMicro Systems  النموذج يرتبط باألنساق الصغرى 

Systems واألنساق الكبرى ، Macro Systemsكأهداف للتغير ،.  
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والتي يجب تحليله والتعامل    ،مشكلةمة يهتم بجوهر وأساس الإن نموذج الممارسة العا .ج
 معه من خالل مدى واسع من المداخل النظرية.

  Method Problem– Solving  المشكلة  يستخدم نموذج الممارسة العامة أسلوب حل   . د 
 ( Krist-Ashman, ,2019, p.9. ) والتي تتسم بالمرونة المناسبة في التطبيق 

 : أهداف المممر   ال مي 4.3
ن منظور الممارسة أاالجتماعية متضمنة في طبيعتها الممارسة العامة، و بما أن الخدمة 

ن أهداف الممارسة إلذلك ف ،العامة هو وجهة نظر معينة لطبيعة ممارسة الخدمة االجتماعية
العامة للخدمة االجتماعية هي أهداف المهنة األم، أال وهي مهنة الخدمة االجتماعية في مجال 

ولكن يضاف إلى تلك األهداف التي تقسم إلى أهداف وقائية وعالجية   ،االمعاقين حركي  رعاية 
 .لمنظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية اوتنموية طبق  

 :ويمكن أن نور  أهداف الةدي  ا رجمم    يع يصمبي ال كج  الديمغ   على النحو الجملي

  :سكتة الدماغية فيما يليائية مع مصابي اليمكن تحديد األهداف الوق  األهداف الوقمئ  : .1

المساهمة مع المهن األخرى في إيقاف تيار العجز باالكتشاف المبكر لحاالت السكتة  .أ
ومساعدتها حتى تصل إلى أقصى   ،الدماغية وما نتج عن اإلصابة من قصور حركي

 ما تسمح به قدراتها وإمكانياتها.

. )أبو المعاطي،  اواقتصادي    ا ي  وصح   اواجتماعي    اتوفير أساليب الوقاية الالزمة لهم نفسي   .ب 
 ( 8، ص 2000

التفكير العلمي في مشكالت مصابي السكتة الدماغية، خاصة مشكالت التحاقهم   .ج
أي النظر إلى مشكالتهم نظرة علمية بما يساعد على فهم المشكلة  -بفرص العمل

 عاية على النواحي وبذلك ال تقتصر أساليب الر  ،بل والوقاية منها مستقبال ،وعالجها
  .إلى النواحي الوقائية ابل تتجه أيض   ،العالجية فقط

 األهداف ال  ر  : يمكن تحديد األهداف ال  ر   لمصمبي ال كج  الديمغ   ف مم يلي:  .2

المساهمة في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع لالعتراف بمصابي السكتة الدماغية كفئة  .أ
كمواطنين عاديين، وليسوا من الدرجة  ن يعاملوا  أمة، و إنسانية لها الحق في الحياة الكري

 ، اواقتصادي   ا ن يكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات اجتماعي  أالثانية، و 
 والتعامل معهم على أساس القدرة وليس العجز.
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المساهمة في توفير فرص العمل المناسبة لمصابي السكتة الدماغية وما يلزم ذلك  .ب 
أو في نطاق التشريع  ،انع والمؤسسات ذاتهايات في نطاق المصمن توفير اإلمكان

ومساعدتهم على االستفادة  ،الستكمال الجهود التأهيلية التي تبذل في تحقيق أهدافها
من التشريعات والقوانين التي تتضمن مزايا خاصة لهم سواء في مجال العمل أو في 

 .مجال الحياة العامة

يناسب قدرات مصابي السكتة  هني والتوجيه بماتوفير فرص وخدمات التأهيل الم .ج
 ( 65-64، ص 2000الدماغية. )عبد العظيم وآخرون، 

بمعرفة األخصائيين   المصابون توفير فرص الخدمات االجتماعية التي يحتاجها  .د 
  ، االجتماعيين كأعضاء في فريق التأهيل الطبي في مراكز ومستشفيات التأهيل الطبي 

رعاية حاالت التأهيل  في جانبها العالجي في مجال  كما تهدف الخدمة االجتماعية
الطبي ومن ضمنهم مصابي السكتة الدماغية إلى تدعيم الوجود االجتماعي لهم، 

بيئة، وتوجيه عملية التغير التي تعزز عملية حل مشكالتهم وتحقيق تكيفهم مع ال
  والتخفيف من   ومعرفة أسبابها والعمل على إزالة هذه األسباب   ،المتنوعة بعد اكتشافها

 ( 406، ص 1999بو المعاطي، أ) .ثارهاآ

 األهداف الجنموي : يمكن تحديد األهداف الجنموي  يع يصمبي ال كج  الديمغ   ف مم يلي:   .3
لرأي العام عبر مختلف الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية تنوير ا .أ

قبلهم، ومساعدتهم  بمشكالت مصابي السكتة الدماغية، وحثه على بذل الجهود لت
لمواجهة مشكالتهم وتوفير معاملة إنسانية لهم، ومساعدتهم على تخطي العقبات التي  

 تواجههم. 

 .تتناسب مع ما تبقى لديهم من قدرات ومهارات توفير فرص العمل للمصابين  .ب 

 الدعوة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تكفل لهم فرص العمل المناسبة. .ج

األعمال بتشغيل مصابي السكتة الدماغية، وذلك المعنيين ورجال  مطالبة المسئولين  .د 
لحكومية  % من مجموع الوظائف ا5ما نسبة    يتيح لقانون العمل الفلسطيني الذي    اوفق  

 اإلعاقة.  ذووأن يشغلها 

تشجيع إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تتناول مشكالت مصابي السكتة   .ه
عقد المؤتمرات العلمية التي تناقش احتياجات الدماغية، إلى جانب االهتمام ب

بهدف تطوير أساليب الرعاية المتكاملة   ؛ومشكالت تلك الفئة والمساهمة في مساعدتها
 لهم.
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ساهمة في توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المختلفة التي تساعد في تأهيل الم  . و 
ة لديهم، وتتمثل اإلمكانيات  بما يتناسب مع القدرات واإلمكانيات المتبقي   ا المصابين مهني  
اآلالت والماكينات المستخدمة   - األجهزة التعويضية   - األموال  - سسات المادية في المؤ 

واإلمكانات البشرية تتمثل في الخبراء القائمين على تدريبهم   في تدريبهم للعمل عليها،
 ( 195- 194، ص 2000واإلشراف. )عبد العظيم وآخرون،  

الدماغية على المعرفة كممارس عام لمصابي السكتة تشجيع األخصائي االجتماعي  .ز
واالرتباط باألنساق التي تزودهم بفرص العمل الستثمار قدراتهم إلى أقصى استثمار 

 ممكن. 

تشجيع وتعزيز فعالية تلك األنساق من خالل جهود األخصائي االجتماعي الممارس  .ح
 ( 87- 86، ص 2000العام. )السنهوري، 

ين يشك ي  ال مي  للحد  ميل ي هم أ لوب المممر   ي جويمي األن مق الجي يج  5.3
 :يصمبي ال كج  الديمغ  
وذلك  ،الخدمة االجتماعيةنساق متعددة لتحقيق أهداف مهنة أيعمل الممارس العام مع 

 (Chariest H. Zastrow H., 2000, p.49) .للمستوى الذي يمارس فيه عمله اطبق  
ومستوى    ،مستوى الميكرو  :مستويات للتدخل هي  أربعةويرى عبد العزيز النوحي أن هناك  

 ( 33، ص 2007)النوحي،  .ومستوى الماكرو ،كزوألومستوى ا ،الميزو
هما المستوى   ،للجدخل المهني ي جويين أن هنمك  (Carolyn Meenghan) يرى  نماي ب

 (41، ص 2003. )مرسي، (Macro) والمستوى الثاني ،(Micro) األول

 (Micro system Level: )ي جوى الم كمو .1

وذلك بالبحث عن أساس مشترك  ،ما توصف تلك الممارسة بالممارسة المباشرة ا غالب  
أو   ،للعمل مع األفراد واألسر والجماعات، والذين يعانون من مشكالت ومعوقات اجتماعية

معرضين للخطر ومساعدتهم على حل مشكالتهم وأداء أدوارهم االجتماعية، وهناك العديد من  
في إطمر ة االجتماعية  ( إلى المساعدة في الخدمالمتدربون نسق العميل )  فيهاي يحتاج  المواقف الت

 المممر   ال مي  وين أهم هذه المواقف: 
 .النقص في إشباع احتياجاتهم سواء مهنية أو تدريبية .أ

 وجود مشكالت ومعوقات تواجههم.  .ب 
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مهنية معينة سواء السكتة الدماغية( إلى اكتساب مهارات حياتية و   مصابوحاجة العمالء ) .ج
أو بالعالقات والتفاعالت التي تحدث بينهم وبين األنساق   ،االجتماعية  أدوارهم  ترتبط بأداء

 ( 41ص ، 2007األخرى التي يتفاعلون معها. )النوحي، 

  (Macro system Level: )الممكمو ي جوى  .2
 ، األكبرتهدف ممارسة الخدمة االجتماعية في هذا المستوى إلى تحسين وتغيير المجتمع  

السياسية والتنظيمات المجتمعية    واألداءات وتتمثل أنشطتها في إدارة المؤسسات المقدمة للخدمات  
يون ة العامة واالجتماعية، ويشير هذا المستوى إلى األنشطة التي يقوم بها المهنيواللقاءات التعليم

المنظمات والمؤسسات   والممارسون والتي تركز على البناءات التي من خاللها تقدم الخدمات وهي
المجتمع    -المجتمع اإلقليمي    –المجتمع الوطني    –المجتمعات المحلية   – الشبكات االجتماعية  –

 ( 317، ص 2001العالمي الشمولي. )السنهوري، 

 ين يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ  :       للحد  أن مق المممر   ال مي  في الةدي  ا رجمم  6.3
ية في إطار الممارسة العامة من  مصابي السكتة الدماغ  نساق الممارسة مع فئةأتتكون 

هي نسق محدث التغيير، ونسق العمالء، ونسق الهدف، ونسق جهاز العمل، والنسق   :نساقأستة  
  :هذه األنساق وفيما يلي مناقشة تفصيلية ل .المهني، ونسق تحديد المشكلة

  (Change Agent System: ) ن ق يحدث الج ييم .1
فهو الشخص المهني   ،ام هو نسق محدث التغييراعي الممارس العاألخصائي االجتم

لتحقيق أهدافها مع فئة مصابي السكتة الدماغية، فهو  ؛الذي يتولى مسؤولية ممارسة المهنية
لتحقيق أهداف عالجية وأهداف وقائية وأخرى إنمائية، ومن هذه   ؛نساق أخرى أيتعامل مع عدة 

أو مع   ،أو مع أسرهم ،كأفراد أو كجماعات  اعاقين حركي  األنساق نسق العميل المتمثل في الم
يمكن اعتبار   اين والمؤثرين في المجتمع، وأيض  أصحاب الشركات أو المصانع، أو مع المسئول

 ( 375، ص 2006من نسق محدث التغيير. )حبيب،  اجزء  فريق العمل الموجود في المؤسسة 

 ( Client System(: )ال كج  الديمغ   )يصمبو ن ق ال ميل .2
يمثل المصاب الكيان الذي يتعامل معه األخصائي االجتماعي لتوصيل الخدمة وتقديم  

، ويعتبر العمل مع حاالت التأهيل  اأو أسرة أو مجتمع   اوقد يكون نسق المصاب فرد   المساعدة،
حيث من   ،ومن ضمنهم مصابي السكتة الدماغية هو أساس اهتمام الممارس العام في المؤسسة

على أداء دورهم بأفضل أداء ممكن، ومساعدتهم على حل مشكالتهم  ياته هي مساعدتهم  أهم مسئول
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المتمثلة في توفير فرص عمل لديهم تساعدهم على إشباع احتياجاتهم، وتحقيق األمن االقتصادي  
لى التوافق الالزمة، كما يساعدهم ع  والمعارفوكذلك إكسابهم االتجاهات والقيم والمهارات    ،لديهم

 ( 104، ص 2004سليمان وآخرون، جتمع المحيط به. )مع الم

 (Target System: )ن ق الهدف .3

أو الجماعات أو المنظمات المراد تغييرهم لصالح   ، الشخص أو األشخاص  هم نسق الهدف 
ونريد أن نشير إلى أن نسق الهدف قد يكون في بعض األحوال هو  ، نسق مصاب السكتة الدماغية 

 يمكن أن يتكون من:  ونسق الهدف مع مصابي السكتة الدماغية  ، السكتة الدماغية نسق مصاب  

وبالتالي يعمل الممارس العام    ،وذلك عندما تكمن المشكلة وأسبابها داخله المصمب نف ه: .أ
إكسابه مهارات   اأو عندما يكون مطلوب    ،لكي يمكن حل المشكلة  ؛على إحداث التغير فيه

  .أو خبرات أو اتجاهات معينة 

: وذلك عندما تكمن أسباب المشكلة في نسق الوالدين  الن ق األ مي  أ م  المصمب أو .ب 
في  تغيير وبالتالي فالمطلوب من األخصائي إحداث  ،أو في أحد أفراد األسرة اآلخرين

 جل تحقيق أهداف التدخل المهني. أمن  ؛األسرة أو أحد أفرادها

ئيين  ألخصافي ا يمث لوالذي  ، ويتمثل في فرق العمل بالمؤسسة :ق المؤ  يالن  .ج
التأهيل  وأخصائييالعالج الطبيعي،  وأخصائييواألخصائيين النفسيين،  ،االجتماعيين

 تأهيل المصاب لاللتحاق بفرص العمل. أجل وذلك من ؛المهني

هلية أو الحكومية  وتمثله المؤسسات األخرى في المجتمع سواء األ الن ق المةجم ي: .د 
ت العمل، ووسائل اإلعالم، وذلك عندما وبعض قيادات المجتمع، ورجال العمال، وشركا

هني التأثير في سياسات المؤسسات األخرى، وإيجاد نوع من  تحتاج جهود التدخل الم
وذلك بتوفير فرص  ،لخدمة مصابي السكتة الدماغية ؛التكامل مع المؤسسات و التعاون 

 (375ص ، 2010العمل لديه. )حبيب، 

  (Action System: )ن ق ال مل .4

  ؛ محدث التغيير واألشخاص أو المؤسسات التي يتعاون معها   ئي االجتماعي ويشمل األخصا 
ويتكون نسق العمل مع مصابي السكتة الدماغية من األخصائي   ، لتحقيق أهداف التدخل المهني 

وأخصائي التأهيل، ورجال األعمال،   ، وأخصائي العالج الطبيعي  ، لنفسي واألخصائي ا  ، االجتماعي 
 ( 263، ص 2007في المجتمع. )السنهوري،    والمسؤولين وأصحاب المصانع، والقادة  
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  (Professional System: )الن ق المهني .5

يتكون النسق المهني للممارسة العامة مع فئة مصابي السكتة الدماغية من نسق تعليم  
التزام األخصائي   اجتماعية للممارسة العامة بنماذجها وأساليبها المهنية، وأيض  الخدمة اال

وخاصة الممارسة   ،ارات مهنة الخدمة االجتماعيةلممارس العام بقيم ومعارف ومهاالجتماعي ا
 النوعية للمهنة مع فئة مصابي السكتة الدماغية 

  (Problem Identification System: )ن ق تحديد المشكل  .6

ذا النسق يمثل الجزء الذي يهتم به األخصائي االجتماعي أو الحدود التي يعمل في ه
فاألخصائي االجتماعي الممارس العام يعمل على تحديد المشكلة  ،تدخل المهنييذ اللتنف  ؛إطارها

في بداية تدخله المهني، وهذا يفيده في تحديد النطاق أو المدى الذي تبذل إليه جهود التدخل 
  .المهني لتحقيق الهدف من التدخل

من المشكالت   د  السكتة الدماغي صعوبة في الح  مصابوعندما يواجه    ،فعلى سبيل المثال
ن األخصائي االجتماعي الممارس العام يطرح بعض التساؤالت حتى يمكنه تحديد إالتي تواجههم ف

 .المشكلة

 ونطمق تدخله يثل: 

أو   ، أو في أسرته ،هل هي في مصاب السكتة الدماغية نفسه ؟ أين توجد أسباب المشكلة .أ
جتماعي تحديد نسق وبالتالي يستطيع األخصائي اال ؟أو في المجتمع ،في المؤسسة

  .العميل

  ؟ حتى تكتمل جهود التدخل المهني  ؛من هم األشخاص أو المؤسسات المراد التأثير فيهم .ب 
وهنا   ؟وإلى أين تذهب جهود التدخل المهني ،وبالتالي يمكن تحديد نطاق ومدى التدخل

 .يتحدد نسق الهدف

 ؟تدخللهدف في الجل تحقيق اأالتعاون معهم من    ما المؤسسات أو األشخاص المطلوب .ج
 أي تحديد النسق المؤسسي أو جهاز العمل.

وهنا   ؟ما هي النماذج أو أساليب التدخل المهني المناسبة لتحقيق أهداف التدخل المهني .د 
يتحدد النسق، وبذلك يكون األخصائي االجتماعي الممارس العام قد حدد المشكلة أو 

 ( 378، ص 2010)حبيب، نسق تحديد المشكلة. 
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 :ين يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ   مممر   ال مي  للحد  م العنمصو  أ س 7.3
من مشكالت مصابي   والذي يوضح العوامل المؤدية إلى الحد   ،اإلطار النظري للدراسة .1

  .السكتة الدماغية

والنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية وما توصلت   ،نتائج الدراسات والبحوث السابقة .2
المشكالت التي تواجه مصابي   من عوامل المؤدية إلى الحدإليه من وصف وتحليل لل

السكتة الدماغية، وتحديد الدور الفعلي لألخصائيين االجتماعيين تجاه هذه العوامل للحد 
 .من المشكالت 

الباحث ومن ثم تطبيقها على عينة من مصابي   مخرجات الدراسة الراهنة التي قام بها .3
 السكتة الدماغية.

ونظرية األنساق  ،ستخدام )نظرية األنساق المفتوحةممارسة العامة بااإلطار النظري لل .4
والنموذج المعرفي، واالستراتيجيات والتكنيكات واألدوار والمهارات المهنية   ،يكولوجيةألا

والتي تساهم في تحقيق    ،النتقائية للممارسة العامةالتي تمثل اإلطار المرجعي لألساليب ا
 لسكتة الدماغية. التأهيل االجتماعي لمصابي ا

النظميمي والنممذج وا  جمات ة مي الجي تمتك  عليهم المممر   ال مي  للةدي   8.3
 ين يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ  :  ا رجمم    للحد  

 (Open systems theory)  :المفجوح  األن مق نظمي  .1

ي يسود تدور هذه النظرية حول فكرة النسق االجتماعي، والنسق مجموعة من الوحدات الت
تتساند فيما بينها لتسهم في   بينها نوع من االعتماد والتساند المتبادل في كل أجزاء النسق، والتي

العمليات   - المخرجات  -تحقيق وحدة متكاملة، وهي تتضمن عدة مفاهيم مثل )المدخالت 
 الرجع(.  -التحويلية  

ة االجتماعية ونسق المرضى  يتضمن العالقة ما بين نسق الخدم   ا اجتماعي    ا نسق    وتعد المستشفى 
 ( 145- 220، ص 2004قيهم، ونسق الفريق العالجي، ونسق المجتمع المحلى. )مسلم،  ومراف 

 ( Ecological Systems Theory: )ن مق ا يكولور  ألنظمي  ا .2
االستفادة منها في هذه الدراسة من خالل توفير الوسائل المناسبة والالزمة لمصابي  يمكن  

تيب كافة المعلومات التي تتجمع لديه عن كافة أنساق التعامل والتي تؤثر  تر و  ،السكتة الدماغية
والتي تتعلق بالعديد من األنساق بما يكسب   ،في حدوث المشكالت لدى مصابي السكتة الدماغية
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من المشكالت التي تواجه مصابي   التخفيفعلومات معنى ذات داللة معينة تساعد على تلك الم
ا سواء كانت البيئة  الل تفسير العالقة بين المصاب والبيئة التي يعيش فيه السكتة الدماغية من خ

وأثر ذلك على وضع المصاب التفاعلي من جانب اجتماعي   ،األسرية أو بيئة المجتمع المحلى
 ( 358، ص 2009المعاطي،  ونفسي. )أبو

 ( Cognitive Model: )النموذج الم مفي .3
ير  للتخفيف من مشكالت المصابين من خالل تفسيمكن االستفادة منه في الدراسة الحالية  

هذه المشكالت ومن ثم تصحيح االتجاهات واألفكار الخاطئة لدى المصاب حول مرضه بكافة  
مظاهر القصور الحركي بعد تعرضه للسكتة  وتنمية الوعي المعرفي للمريض حول  ،أبعادها

والعملية العالجية المؤقتة كما   ،الطبيواستقرار الحالة الطبية بعد انتهاء مرحلة التأهيل    ،الدماغية
بالعجز مما يؤدي إلى  المريض وشعور  ،نعلم وكيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية

درة المصاب على تكوين أفكار عقالنية ذاتية جديدة  وق ،استثمار جوانب القوة وزيادة الثقة بالنفس
وأسلوب الصمود  ،دة البناء المعرفيعاإ  :تؤدي إلى تعديل السلوك عن طريق عدة أساليب منها

، 2014للتعامل مع الواقع. )حبيب، ؛ يجابيةإكسابهم أنماط سلوكية جديدة إأمام الضغوط و 
 ( 273ص 

 لحل المشكل :( Gurin  &Perlman) نموذج بيملممن ورورين .4
عند    به االسترشاد   لحل المشكلة حتى يمكن  ا( نموذج  1972قدم كل من بيرلمان وجورين )

أو مجتمعات   ،أو جماعات ا أفراد   االجتماعيين بمساعدة عمالئهم )سواء كانوا األخصائيينقيام 
صابي السكتة  محلية( على مواجهة المشكالت التي يعانون منها مثل: المشكالت التي تواجه م

  تي:آلا المشكلة في حل   ن هذا النموذج يمر بالعديد من المراحل التي تتضمنها علىإ .الدماغية
  السكتة الدماغية وصياغتها بطريقة مهنية. مصابوكلة التي يعاني منها المش تحديد  .أ

وإقامة خطوط االتصاالت   ،نساق الخاصة بمصاب السكتة الدماغيةألرصد العالقات بين ا .ب 
 التي تساهم في تحقيق الخطوات األساسية للتدخل المهني مع المصاب. 

 ومسارات العمل البديلة والسياسات   ار واختيار من بين الحلولباخت   ىوضع السياسة بمعن  .ج

 . المصابين مع

تنفيذ الخطط والبرامج في ضوء السياسة الموضوعة للسيطرة على مشكالت مصابي   .د 
  دماغية.السكتة ال
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والتغذية  المتابعة والتقييم والتقويم عمليات تعديل القرارات واألفعال من خالل استمرار  .ه
 ( 175، ص 2019ر، العكسية من قبل الممارس العام. )أبو النص

 : مممر   ال مي  للةدي  ا رجمم   ا  جمات ة مي الجي تمتك  عليهم ال .5

االجتماعية المنهج الذي يتبعه األخصائي لتحقيق أهداف تعد االستراتيجية في الخدمة 
ساسية توضح وجهة النظر  ألالخدمة االجتماعية، وتتضمن االستراتيجية مجموعة من المسلمات ا

 . كذلك نقاط العمل بها وتسمى التكنيكيات التي تمثلها، و 
لة أو ستراتيجية، وهو يشير إلى الوسيإلل هو مصطلح مالزم بملجكن ك مي:ونعني هنا 

معينة    إستراتيجيةستراتيجية، فاختيار الممارس  إلا  الطريقة التي يستخدمها الممارس العام في تطبيق
،  2007جية إلى واقع ملموس. )فهمي،  اتيستر إللترجمة هذه ا  ؛يفرض عليه أسلوب أو أساليب معينة

 ( 233ص 

 :ستراتيجية، ومن هذه التعريفات إلا لقد تعددت تعريفات 

  ، هي تحديد األهداف التي يسعي إلى تحقيقها األخصائي االجتماعي األول:الج ميف  .أ
 وكذلك الكيفية التي تحقق هذه األهداف.

طريقة ممكنة تسهم في تحقيق  هي فن استخدام الموارد المتاحة بأفضل  الج ميف الثمني: .ب 
 .مرغوبةاألهداف ال

مقصودة من خالل تحديد هي اإلطار العام الذي يتبع إلحداث تغييرات    الج ميف الثملث: .ج
  (239، ص 2009)أبو المعاطي،  .األهداف بعيدة المدى

 جمات ة مي الجي يمكن ا جةدايهم في بمنميج الجدخل المهني للدرا     ويمكن تحديد ا
 :  ف مم يليالحمل   

  جمات ة   البنمء الم مفي:إ .1

لتنمية وبناء معارف  ؛الدماغيةيستخدم الباحث لهذه اإلستراتيجية مع مصابي السكتة 
األفكار الخاطئة واستبدالها بأفكار عقالنية واقعية وبناءة في   ليحل محل   ؛جديدة ترتبط بمشكلته

 الخاطئة.  السلوكيات السيطرة على وبالتالي نستطيع  ،وتفاعله مع من حوله ،حياته اليومية
  جمات ة   ت ييم ال لوك:إ .2

السلبية لدى مصابي السكتة   السلوكيات ة لتعديل وتغيير يستخدم الباحث لهذه اإلستراتيجي
يجابية مثل االعتماد على النفس  إلا  السلوكيات والعمل على تدعيم    ،الدماغية مثل االنطواء والسلبية

 والثقة بالنفس.  
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 الجمكين:إ جمات ة    .3

لتمكين المصابين من حق تقرير المصير بأنفسهم من    ؛يستخدم الباحث هذه اإلستراتيجية
وتدعيم مشاركة مصابي السكتة الدماغية    ،خالل المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي

 لى مقدم للخدمات.إليتحولوا من متلقين للخدمات  ؛في المنظمات 

   : إ جمات ة   الم معد  الذات .4

لمصاب في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تعاونهم  وتهدف هذه اإلستراتيجية الى مساعدة ا
 لمساعدتهم في النهوض من جديد والتماثل في الشفاء. ؛مع فريق العمل الطبي

  جمات ة   الجشة ع:  إ .5

على االلتزام ببرامج التأهيل وحثهم على استثمار  بتشجيع المصابينحيث يقوم الباحث 
 رات المتبقية لديهم. القد 

 قنمع:  ا  جمات ة  إ .6

لكي  ؛ حيث يقوم الباحث بإقناع مصابي السكتة الدماغية بضرورة االلتزام ببرامج التأهيل
 يتمكنوا من الحصول على فرصة عالجية يتخللها النجاح والتماثل بالشفاء.

 ل ا رجممعي:إ جمات ة   الجفمع .7

العالقات االجتماعية بين مصابي   لتنمية ؛ةيهدف الباحث من استخدام هذه اإلستراتيجي
السكتة الدماغية والمحيط االجتماعي به لتغيير السلوك االجتماعي فيما يتعلق باالشتراك والتفاعل 

 في األنشطة المختلفة للبرنامج.

 إ جمات ة   المداف  :  .8

  مساعدة مصابي السكتة الدماغية على  في يأتي الهدف من استخدام هذه اإلستراتيجية
)أي تأهيلهم   ،ة حماية حقوقهم فيما يتعلق بتلقي الرعاية والخدمات التي تشبه احتياجاتهمفهم كيفي

 (.ليلعبوا دور المدافع مستقبال  

 إ جمات ة   الج مون:  .9

وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق التفاعل بين مصابي السكتة الدماغية، والتعاون مع 
 امج وممارستها. رنلبفريق العمل في األنشطة المختلفة 
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 إ جمات ة   ا تصمل: .10
  ، وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى استقبال وإرسال لعمليات تفاعل بين الممارس العام

)بمعني أنها   ،مع مصاب السكتة الدماغية والمصادر التي تربطها بها عالقات رسمية أو ودية
تخصصين الذين  لمواتحقق عملية ترابط بين الممارس العام وبعض المؤسسات والمنظمات 

 يساعدون الممارس العام في تحقيق برنامج التدخل المهني.
 : إ جمات ة   المشمرك  .11

حيث يقوم الممارس العام بمساعدة مصابي السكتة الدماغية على المشاركة الفعالة في 
وكسر حاجز الخوف من االنتقال للمحيط   ،المجتمع، مما يساعد في دمج المصاب في المجتمع

أثناء وبعد عملية التأهيل  بعد إحساس مصاب السكتة الدماغية بالقصور الحركي االجتماعي 
 .( 151- 83، ص 2009)أبو المعاطي،  وشعوره بالنبذ والرفض المجتمعي. ،الطبي الخاصة به

 : يصمبي ال كج  الديمغ   يهمراي المممر   ال مي  الجي ي جةديهم المممرس ال مم يع   9.3

  – : مع المرضى المصابين بالسكتة الدماغية   لمهمر  في تكوين ال  ق  المهنا .1
المجال المكاني للدراسة   –الهيكل اإلداري للمؤسسة    –التخصصات المختلفة لفريق العمل  

 المؤسسات المجتمعية المدنية والحكومية المعنية بحقوق المرضى.  –

لمصاب  ك ا شرا إ و   ، : االستخدام األمثل للطرق في اختيار حل المشكلة المشكل  المهمر  في حل   .2
وإيجاد العديد من الحلول البديلة في حال عدم تمكنه من النجاح في الحل    ، في االختيار للحل 

 خر وطريقة أخرى ذات جدوى مثلى للحل.  آ يمكنه استبداله بحل    ، لذا األول 

الجيد من قبل الممارس العام للمصاب والفهم   : مهارة االستماعيهمر  ا نصمي الواعي .3
ألنها سوف تساعدنا في معرفة كل ما يخص المصاب  ؛ولها وتدوينهاالجيد لكل كلمة يق

 (18، ص 2018)العتيبي،   من معلومات في كافة جوانب الحل للمشكلة.

 ،اب وهي تنظيم وترتيب المقابالت بين الممارس العام والمص   المهمر  في إرماء المقمب ي: .4
منها   االنتهاء وبعد  ،ينالطرفبين  ا وأن يتم االتفاق مسبق   ،وأن يكون للمقابلة هدف واضح

 االطالع على مجريات المقابلة وما توصلت اليه. 

الحوار الهادف   إدارة: استخدام الفنيات في  المهمر  في إدار  الحوار والمنمقشمي الةمم    .5
والتعبير   ،نساق الخاصة بالمصاب أل ميع اوإعطاء الفرصة للمناقشة لج ،دب الحواري ألوا

 ، م الممارس والمصاب في الوصول للحلولشة ذات فائدة تخد وأن تكون المناق ،الجيد 
 والوقوف على المعوقات التي تعترض المسيرة العالجية للمصاب.
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دارة إ : وهي بالدرجة األولى من مهام الممارس العام في  المهمر  في إدار  الوقت وا ج  له .6
ستغالل األمثل الا  يمكنه منو أي لقاء مع المصاب بحيث أ ،جيدة للوقت أثناء المقابلة

 أفضل النتائج. لتحقيق للوقت 

تسجيل وتدوين كل المالحظات التي تخدم الممارس العام في  المهمر  في الج ةيل: .7
ولها العديد من الضوابط تختلف  ، وللتسجيل فوائد كبيرة ،ب المرحلة العالجية مع المصا 

نستطيع وضع  وبالتسجيل    ؟م ال أ هل يجب التسجيل فيه    ،من شخص آلخر وحسب اللقاء
 ،النقاط على الحروف للعديد من األفكار واالعتقادات التي تجول في أفكار المصاب 

 وطرق تفكيره في تخطي هذه المرحلة.

أسلوب يساعد الممارس العام في توظيف    وهو   قمي الةمم   :المهمر  في ا جةدام ال  .8
 ،يم أفضل خدمة لهوالتعاون من أجل تقد   ،كافة العالقات التي تساهم في خدمة المصاب 

 ،و العقبات التي تعترض المصاب أومن خاللها يمكن أن تتضح بعض الحلول للمشاكل  
 وذلك من خالل التشاور والتحاور مع أكثر من طرف. 

و غير  أ سلوب مهاري يستخدمه الممارس بطريقة مباشرة ر  في الم حظ  الةيد : أالمهم .9
وبالمالحظة   ؟م الألتعديل السلوكي  حاجة لوهل ب  ،مباشرة في مراقبة السلوك العام للمصاب 

 نتأكد من نجاحنا في كل خطوة من خطوات التدخل المهني. 

وبهذه منميج الجدخل المهني: المهمر  في ا تصمل يع رممع  األن مق الجي ي جهدفهم ب  .10
والتي لها دور مهم في   ، نساق المحيطة بالمصاب أل الطريقة نستفيد من قوة العالقة بين ا 

 وتحفيزه على تخطي العقبات التي قد تعترضه في مراحل عالجه.    ،العالجية له العملية  

مختلف أن يستعين الممارس العام بكافة الزمالء من المهمر  في ال مل الفميقي:  .11
مكانيات إلوتسخير كل الجهود وا  ،والتعامل الجيد والقوي مع الفريق العالجي  ،التخصصات 

 (375ص  ،2009)أبو المعاطي،  لخدمة المصاب.

 :الص وبمي الجي تواره ا جةدام يهمراي المممر   ال مي  في الةدي  ا رجمم    10.3

ارات المهنية في هناك صعوبات قد تواجه األخصائي االجتماعي عند استخدامه للمه
 ممارسة الخدمة االجتماعية:

استخدام تلك  أنيعتقد  عدم وضوح الهدف من استخدام المهارات:الص وب  األولى:  .1
 ا وتأكيد    ،للخدمة االجتماعية  الممارسة العامةعلى استكمال مكونات    اارات يرتكز أساس  المه

 للشكل العام للممارسة والمظهر المناسب لها فقط.
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ترتبط المهارات  : عدم توفر االستعدادات الالزمة الكتساب المهارات  الص وب  الثمن  : .2
جتماعي، وقد ال يملك األخصائي باالستعدادات الشخصية لألخصائي اال  اوثيق   اارتباط  
 وغيرها.   الستعدادات ألسباب ذاتية أو ألسباب أسرية وبيئيةتلك ا

وهي   العامة:عدم اهتمام المؤسسات باستخدام المهارات خالل الممارسة    الص وب  الثملث : .3
حيث ترتبط بعض المؤسسات االجتماعية بأعمال وأهداف محددة تسعى   ،صعوبة مؤسسة

ن النظر إلى أهمية المهارات التي يجب أن تتوفر في األخصائي  إلى تحقيقها دو 
وأهمية ما يتميز به من مهارات تساهم في تلك األهداف.  ، امل فيهاالجتماعي الذي يع

 ( 33، ص 2009)منقريوس وأبو المعاطي، 

 :أدوار المممرس ال مم للةدي  ا رجمم    يع يصمبي ال كج  الديمغ   11.3
 ، ل خطوات اتخاذ القرارات اإليجابية والصحيحةات لمصابين حو مقدم المعلوم  دور الم لم: .1

 والبعد عن االستعجال واالجتهاد.

رشاد المصاب عندما تكون هناك خدمة معينة يريدها، ولكن  إالقيام بتوجيه و   دور الممشد: .2
 ال يعرف المكان أو الطريقة التي يحصل بها على الخدمة حيث يقوم الممارس بإرشاده 

 ليها.إ

نساق االجتماعية المحيطة  ألفي حال وجود خالف بين المصابين وكل ا و  ط:دور ال .3
 سرة والبيئة المحيطة به.ألبه سواء طاقم التأهيل أو أنساق ا

وهي تقديم التسهيالت للمصابين بصفة عامة بضمان حرية المصاب في  دور الم هل: .4
ت التي  صادر الخدماوتعريفه بم  ، ليقوم المصاب بعمل ناجح  ؛العمل وحشد قدراته ودعمها

 يحتاجها. 

والتي تساعده  ،لتمكين المصاب من اتخاذ القرارات التي تكون من صالحه دور الممكن: .5
 في إدارة شؤون حياته االجتماعية.

 السلوكيات تعديل بعض  اوأيض   ،عندما يقوم المصاب بسلوك إيجابي دور المشةع: .6
 نساق. ألا  لة بينوتشجيع العالقات االجتماعية الفاع ،السلبية الخاطئة

أسباب المشاعر    حول  ويتضمن العمل على تفهم مصابي السكتة الدماغيةدور الم ملج:   .7
والعمل على تعديل السلوكيات غير   ،السلبية التي يعاني منها نتيجة اإلصابة والمرض 

 المرغوبة لديهم بسلوكيات مرغوبة. 
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دود األفعال الخاصة بجميع  القيام بمالحظة وتتبع السلوكيات والتصرفات ور   دور المماقب: .8
  ، ليه الممارس العام مع مصاب السكتة الدماغيةإلمعرفة مدى التقدم الذي وصل    ؛نساقألا

 لى سلوك. إجمته يتم تر  اوخاصة أن االتجاه دائم  

 ، ويتضمن مساعدة مصابي السكتة الدماغية على االندماج في المجتمعدور الم معد:  .9
والعمل على   ،وزيادة الثقة في أنفسهم وقدراتهم ،ةوالتخفيف من حدة العزلة االجتماعي

 بما يتناسب مع قدراتهم.   اتأهيلهم مهني  

و حقوق ال يستطيع مصاب أ  ،و أنشطةأ : عندما يكون هناك خدمات معينة  دور المفموض .10
وبالتالي  ،نساق ذات العالقةألفيتم التفاوض مع ا  ،السكتة الدماغية الحصول عليها

  العملية وال يؤثر على  الصحي،م وضعه لمصاب والذي يخد على ما يريده ا الحصول
 العالجية والحياة المعيشية للمصاب.

مثل النقاش في بعض االجتماعات أو المقابالت الجماعية    في المنمقشمي:دور المشمرك   .11
،  2009)أبو المعاطي،  من أجل تعديل بعض المفاهيم الخاطئة وتصحيحها. ؛أو غيرها

 ( 355-357ص 

خالل ما تم عرضه والخبرة العملية في مجال التأهيل أن هناك  احث هنا من ويستنتج الب
ويعتمد هنا على مدى نجاح مبدأ العالقة  ،ملية الممارسة المهنيةبعض األدوار الهامة له أثناء ع

  ؛ وتتسم هنا العالقة بالتعاونية فيما بينهم  ،المهنية العالجية والتقبل بين األخصائي والمصاب 
وللممرس ال مم دور مل االجتماعي والحصول على نتائج إيجابية،  تحقيق خطة العلضمان نجاح و 

 وذلك على النحو الجملي:يهم في ال مل يع المصمبين 

لخلق وضع اجتماعي    ؛بحيث يتم إعطاء معلومات ومحاضرات وقائية مختلفة  دور وقمئي:  .1
الجيد في حال لى التقليل من حدوث السكتة الدماغية والتحضير إوصحي مترابط يهدف 

 حدوثها.

الطبيب يضاح الجانب العالجي من ناحية  إبعد وقوع السكتة للشخص يبدأ    دور ع ري: .2
ومحاولة تفهم الوضع   ،قناع أهل المصاب بأن الوضع الصحي قضاء وقدرإو  ،المعالج

 ا الحياة الجديدة والتكيف معها، أيض    لمواءمةوتأهيل أهل المصاب    ،الصحي الجديد وتقبله
حتى يتم تأهيل المنزل  ؛المنزلية بصحبة أخصائي قسم العالج الوظيفي لزيارةعمل ا

ويكون األخصائي االجتماعي حلقة الوصل مع الكادر   ،الصحي  الستقبال وضع المصاب 
 حتى يتم استقرار حالة المصاب. ؛الطبي
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كد والتأ  ،خصائي االجتماعي والفريق الطبيأل: زيارة منزلية للمصاب من قبل ادور تجب ي .3
وأن المصاب تم دمجه مع  ،أن الوضع النفسي والتأهيلي واالجتماعي بأحسن حالمن 

 ومحاولة دمجه مع المجتمع الخارجي. ،ككل المحيط األسري 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الفصل المابع 4
 ا رماءاي المنهة   
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 الفصل المابع
 ا رماءاي المنهة  

 يقدي :  1.4
نجاز الجانب التطبيقي من إيتم من خالله  ارئيس   اتعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محور  

حصائي للتوصل  إلإلجراء التحليل ا ؛الحصول على البيانات المطلوبةالدراسة، وعن طريقها يتم 
إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق  

 هداف التي تسعى إلى تحقيقها. ألا

كذلك للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، و  ااول هذا الفصل وصف  ى ذلك تنوبناء عل
أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صدقها وثباتها، وينتهي  

حصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج، وفيما يلي إلالفصل بالمعالجات ا
 جراءات.إلا وصف لهذه

 نوع الدرا  :  2.4
التها، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، مع تساؤ  امن مشكلة الدراسة، واتساق   اانطالق  

"   Descriptive Analytical Studiesتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية " 
،  اوكيفي   اكمي   اوتحديد خصائصها تحديد   ،والتي تهدف إلى وصف موضوع أو مشكلة البحث 

وبالتالي تعتبر الدراسة الوصفية التحليلية من أنسب   ،(140، ص 1993)رياض حمزاوي وآخرون،  
 التي تصلح لموضع الدراسة الراهنة.  الدراسات 

بهدف الوصول إلى  ؛والبحوث الوصفية التحليلية: تقوم بجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها
 ة التحليلية من أنسب الدراسات وبالتالي تعتبر الدراسة الوصفي ،تعميمات بشأن موضوع البحث 

   التي تصلح لموضوع الدراسة الراهنة.

 ينهج الدرا  :   3.4
وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي لمصابي السكتة الدماغية باعتباره أحد 

لظواهر الموجودة في المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية، والتي تهتم بدراسة ا
ويساهم في   ، (140، ص 1993حمزاوي وآخرون، جماعة معينة وفي مكان معين، )رياض 

جابة عن تساؤالت الدراسة، كما أنه إلوا ،لفهم الواقع األمبريقي ؛الحصول على بيانات ضرورية
 ( 64- 63، ص 1999يساعد على الوصف والتفسير للظاهرة. )عبد العال، 
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القصدية غير  بطريقة )العينة  االجتماعي  المسح منهج على هنةواعتمدت الدراسة الرا 
وحمد لألطراف الصناعية،    ،بمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي االحتمالية( لمصابي السكتة الدماغية

وحمد   ،االجتماعيين العاملين بمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي لألخصائيين الشامل الحصر وبأسلوب 
 لألطراف الصناعية. 

 للم لويمي: أ م يينجةدم البمحث يصدرين وقد ا 

: حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر ر الثمنوي المصمد .1
جنبية ذات العالقة، ألوالتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية وا ،البيانات الثانوية

تناولت موضوع الدراسة،   بحاث والدراسات السابقة التيألوالدوريات والمقاالت والتقارير، وا
 نترنت المختلفة. إلواقع اوالبحث والمطالعة في م

: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع ول  المصمدر األ .2
لهذا الغرض.ألالبيانات ا  ولية من خالل االستبانة كأداة للدراسة، صممت خصيصا  

 يةم ي الدرا  : 4.4
 المةمل المكمني:  .1

وهما مستشفى الوفاء  ،الطبي بقطاع غزةحديد المجال المكاني في مراكز التأهيل تم ت 
التأهيل    مراكزمن أهم    حيث يعتبران  ،ومستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية  ،للتأهيل الطبي

 من خدمات تأهيلية وطبية لهذه الفئة.  يقدمونهوذلك لما  ؛الطبي لمصابي السكتة

 شف مي لأل بمب الجمل  :وتم ا خج مر لهذه الم ج

 لمسئولين بالمراكز الخاصة بالتأهيل الطبي لتطبيق الدراسة. تعاون وترحيب ا .أ
ومستشفى حمد للتأهيل واألطراف  ،تقدم المراكز السابقة " مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي .ب 

 العالجية لمصابي السكتة الدماغية.  التأهيلية الخدمة  الصناعية "
 ،الوفاء للتأهيل الطبي تطبيقها على المراكز السابقة " مستشفى ندرة الدراسات التي تم .ج

بما يخص الحد من مشكالت مصابي   ومستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية "
 السكتة الدماغية.

في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية مما يسهل  اعمل الباحث سابق   .د 
 الصعوبات في عملية جمع البيانات.
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 مةمل البشمي:ال .2

ومستشفى حمد للتأهيل    ،السكتة الدماغية في كل من مستشفى الوفاء للتأهل الطبي  مصابو
  للشموط الجمل  : متم اخج مرهم وفقً .  امصاب   (88(واألطراف الصناعية وعددهم 

 بالسكتة الدماغية.  امصاب  أن يكون  .أ

ومستشفى حمد  ،بيأن يتلقى العالج الخاص به في كل من مستشفى الوفاء للتأهل الط .ب 
 بصورة مباشرة وغير مباشرة. للتأهيل واألطراف الصناعية 

 لما يدور حوله. اومدرك   اواعي   أن يكون المصاب  .ج

 سبوعين. أ أال تقل مدة االستفادة من خدمات التأهيل الطبي عن .د 

 . عام واحد   أال يقل عمر المصاب عن .ه

حصر الشامل ال االجتماعي بأسلوب  المسحاعتمدت الدراسة على منهج  ،اوأيض  
خصائيين  أ( 10ومستشفى حمد وعددهم ) ،لألخصائيين االجتماعيين العاملين بمستشفى الوفاء

 .خدمات التأهيل لمصابي السكتة الدماغية يقدمون والذين 

 المةمل ال يني:  .3

 2022/ 8/ 29حتى    2022/ 6/ 6تم جمع البيانات من مفردات الدراسة خالل الفترة ما بين  

 :أدواي الدرا   5.4
 ا لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة، واتساق    ؛داة هي الوسيلة التي تستخدم في البحث ألا

فرضتهما طبيعة الدراسة، وتمثلت   أداتينمع منهجية ومتطلبات الدراسة، فقد اعتمد الباحث على 
 في:

 (.1أداة استبار لمصابي السكتة الدماغية. )انظر ملحق   .1

 ( 2ن. )انظر ملحق  االجتماعيي لألخصائيين يانأداة استب .2

 وف مم يلي عمض لهذه ا دواي:

 أدا  ا جبمر لمصمبي ال كج  الديمغ  :  1.5.4

صمم الباحث أداة استبار لمصابي السكتة   ،مع متطلبات الدراسة ومنهجيتها ااتساق  
 الدماغية مكونة من قسمين رئيسين هما: 
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لحالة االجتماعية، النوع، اللمستجيبين )ول   ألالب منمي اوهو عبارة عن ول: الق م األ
صابة بالسكتة الدماغية، نوع العمل إلالفئة العمرية، المؤهل العلمي، منطقة السكن، عدد سنوات ا

 .سرة، الوضع االقتصادي لألسرة(ألا السابق، عدد أفراد 
 الق م الثمني: يةم ي أدا  ا  جبمر وهم:

 ( فقرات. 6، ويتكون من ) الدماغية المشكالت االجتماعية التي تواجه مصابي السكتة  ول: ألا المةمل
 ( فقرات. 8من ) ويتكون  ،  المشكالت االقتصادية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية   : المةمل الثمني 

 ( فقرات. 10ويتكون من ) ،  المشكالت النفسية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية   : الثملث المةمل  
 ( فقرات. 6، ويتكون من ) ي السكتة الدماغية سرية التي تواجه مصاب أل المشكالت ا   المابع:   المةمل 
 ( فقرات. 9، ويتكون من ) الدماغية المشكالت التأهيلية التي تواجه مصابي السكتة    الةميس:   المةمل 

لقياس استجابات المبحوثين لفقرات المقياس  ؛وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي
 (:1.4حسب جدول )

 دررمي يق مس ل كمي الةمم ي  (:4.1)ردول   

 ي مرض بشد  ي مرض يحميد يوافق يوافق بشد  ا  جةمب 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 دا :ألا صدق
جابات التي نحصل إل داة تمثيلها للمجتمع المدروس بشكل جيد، أي أن األيعني صدق ا 

سئلة )البحر والتنجي،  ألتي وضعت ألجلها اعليها من أسئلة أداة االستبار تعطينا المعلومات ال
 صدق األداة أهمها: (، ويوجد العديد من االختبارات التي تقيس 14، ص 2014

 صدق المحجوى:  .أ

تم التحقق من صدق محتوى أداة استبار لمصابي السكتة الدماغية بعرضها على مجموعة  
عات المحلية والعربية  من المحكمين المتخصصين في الخدمة االجتماعية في العديد من الجام

ة، جامعة دمياط  جامعة حلوان المصرية، جامعة أسيوط المصرية، جامعة الفيوم المصري ،منها
وجامعة القدس المفتوحة بغزة. وأسماء   ،وجامعة األقصى بغزة   ،سالمية بغزةإلالمصرية، الجامعة ا

بإجراء ما يلزم من حذف وقام    ،(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين3المحكمين بالملحق رقم )
انظر   -ا النهائية وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجت أداة االستبار في صورته

 (.2، 1الملحق رقم )
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  :صدق ا ت مق الداخلي .ب

(  30تم حساب االتساق الداخلي ألداة االستبار بالتطبيق على عينة استطالعية حجمها ) 
ت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة  مفردة، وذلك من خالل حساب معامال

، إذ (α≤0.05)ت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( أن معامال2.4جدول )يوضح له، و 
، وبذلك تعتبر تلك الفقرات صادقة لما وضعت  0.05ن القيمة االحتمالية للفقرات كانت أقل من إ

 لقياسه. 
 ي ميل ارتبمط بيم ون بين درر  كل فقم  والدرر  الكل   للمةمل الجمب   له (:4.2)ردول 

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ل  ي مي
 بيم ون 
 ل رتبمط

المشك ي  
الجي   ا رجمم   

تواره يصمبي 
 ال كج  الديمغ  

المشك ي  
لجي ا ا قجصمدي 

تواره يصمبي 
 ال كج  الديمغ  

المشك ي النف     
الجي تواره 

يصمبي ال كج   
 الديمغ  

   مي أل ا المشك ي
لجي تواره يصمبي  ا

 ال كج  الديمغ  

المشك ي  
الجأهيل   الجي 

صمبي تواره ي
 ال كج  الديمغ  

1.  .757** 1.  .750** 1.  .512** 1.  .715** 1.  .772** 

2.  .855** 2.  .608** 2.  .541** 2.  .788** 2.  .641** 

3.  .765** 3.  .627** 3.  .568** 3.  .663** 3.  .643** 

4.  .834** 4.  .492** 4.  .644** 4.  .807** 4.  .626** 

5.  .431** 5.  .679** 5.  .516** 5.  .760** 5.  .609** 

6.  .693** 6.  .523** 6.  .687** 6.  .703** 6.  .726** 

 

7.  .542** 7.  .437** 

 

7.  .685** 

8.  .717** 8.  .636** 8.  .583** 

 
9.  .474** 9.  .533** 

10.  .553**  

 . ( α≤ 0.05) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    *.  ( α≤ 0.01) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    **

للمجال الذي تنتمي كلية ( أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة ال2.4يتبين من جدول )
(، وجاءت أغلب قيم معامالت االرتباط  0.01عند مستوى داللة )  اإليه الفقرة جاءت دالة إحصائي  

مرتفعة: حيث تراوحت في مجال المشكالت االجتماعية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية بين  
الدماغية بين  سكتة (، وفي مجال المشكالت االقتصادية التي تواجه مصابي ال855.، 431.)
،  437.(، وفي مجال المشكالت النفسية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية بين)750.، 492.)

(، 807.،  663.سرية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية بين )أل(، وفي مجال المشكالت ا687.
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( مما يدل 772.  ،533.وفي مجال المشكالت التأهيلية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية بين )
، وبذلك تعتبر تلك الفقرات صادقة لما وضعت احصائي  إ على معامالت االرتباط المبينة دالة

 لقياسه. 

 :الصدق البنمئي .ج
تم التحقق من الصدق البنائي من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 

 . مجال والدرجة الكلية ألداة االستبار

 تائج:ن( يوضح ال 3.4وجدول )
 ي ميل ا رتبمط بين الدرر  الكل   لكل يةمل والدرر  الكل   ل  جبمر (:4.3)ردول 

 المحجوى  الب د
ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

الق م   
 ا حجممل  

(Sig.) 

 0.000 **825. الدماغيةالمشكالت االجتماعية التي تواجه مصابي السكتة  ولاأل

 0.000 **820. المشكالت االقتصادية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية.  الثاني

 0.000 **795. المشكالت النفسية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية الثالث

 0.000 **814. سرية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية. ألالمشكالت ا الرابع

 0.000 **862. لتي تواجه مصابي السكتة الدماغيةالمشكالت التأهيلية ا الخامس

 .( α≤ 0.05) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    *.  ( α≤0.01) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    **

داة بالدرجة الكلية لألداة جاءت أل ( أن قيم معامالت االرتباط ألبعاد ا3.4يبين جدول )
(،  0.01عند مستوى داللة )  ا حصائي  إ( وكانت جميعها دالة  862.  ،795.إذ تراوحت بين )  ،مرتفعة

 . مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي لمجاالت االستبار

  (Reliability: )دا ألثبمي ا

 أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما: 

 طريقة التجزئة النصفية.  .أ

 ونباخ(. معامل )ألفا كر  .ب 

 ( Split Half Method: )طميق  الجة ئ  النصف   .أ

تعتمد هذه الطريقة على تجزئة الفقرات الى جزأين حسب تسلسلها في المقياس )الفقرات 
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وتشكيل مجموعتين متقابلتين من الفقرات، ثم    ،رقام الزوجية(ألة، والفقرات ذات ارقام الفرديألذات ا
 Spearmanباستخدام طريقة )سبيرمان براون( للتصحيح يتم حساب معامل االرتباط بينهما 

Brown Cofficient  :بحسب المعادلة االتية ، 

 . 2ر  

 1ر + 

االرتباط  أن قيم معامل ( 3.4ويبين جدول )معامل الثبات = حيث )ر( معامل االرتباط، 
 ( مرتفعة ودالة إحصائي ا. Spearman Brownالمعدل )سبيرمان براون 

 ( Cronbach's Alpha Coefficient: )مونبمخي ميل ألفم ك .ب

قيم معامل  أن (4.4ويبين جدول )، داة ألا تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
 .ابعد، وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائي   ألفا كرونباخ مرتفعة لكل

 يل ألفم كمونبمخ لق مس ثبمي ا دا ي م (:4.4)ردول 

 المحجوى  الب د

 الجة ئ  النصف  
ي ميل  
ألفم 

 كمونبمخ
عدد 
 الفقماي

ي ميل  
 ا رتبمط

ي ميل  
ا رتبمط 
 المصحح

 0.809 0.745 0.594 6 المشكالت االجتماعية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية  ولاأل

 0.752 0.752 0.603 8 صابي السكتة الدماغية. المشكالت االقتصادية التي تواجه م  الثاني

 0.728 0.747 0.597 10 المشكالت النفسية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية  الثالث

 0.827 0.850 0.740 6 سرية التي تواجه مصابي السكتة الدماغية. أل المشكالت ا  الرابع

 0.807 0.844 0.730 9 غية المشكالت التأهيلية التي تواجه مصابي السكتة الدما  الخامس

 0.928 0.949 0.904 39 الفقمايرم ع 

النهائية كما هي في داة االستبار لمصابي السكتة الدماغية في صورتها أوبذلك تكون 
االستبار مما  ( وتكون قابلة للتوزيع، ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات أداة 1الملحق )

 جابة عن أسئلة الدراسة.إل حيتها لتحليل النتائج واوصال األداة يجعله على ثقة تامة بصحة 

 خصمئيين ا رجممعيين: ألأدا  ا جب من ا 2.5.4

 ، خصائيين االجتماعيينألتها صمم الباحث استبانة امع متطلبات الدراسة ومنهجي  ااتساق  
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 حيث تتكون من قسمين رئيسين هما:  

ع، الفئة العمرية، الحالة النو للمستجيبين )ول   ألالب منمي اوهو عبارة عن ول: الق م األ
 .االجتماعية، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان العمل(

 :وهي الق م الثمني: يةم ي ا  جب من

خصائي االجتماعي مع نسق مصاب السكتة الدماغية، ويتكون ألول: دور األا المجال
 ( فقرات. 5من )

السكتة الدماغية،   سرة مصاب أخصائي االجتماعي مع نسق ألالمجال الثاني: دور ا
 ( فقرات.6ويتكون من )

 ( فقرات.6خصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة، ويتكون من ) ألالمجال الثالث: دور ا

 ( فقرات.4خصائي االجتماعي مع نسق المجتمع، ويتكون من )أللمجال الرابع: دور اا

 فقرات.( 5خصائي االجتماعي، ويتكون من )ألالمجال الخامس: معوقات تتعلق بنسق ا 

 ( فقرات.4المجال السادس: معوقات تتعلق بنسق مصاب السكتة الدماغية، ويتكون من ) 

 ( فقرات. 5المؤسسة، ويتكون من ) المجال السابع: معوقات تتعلق بنسق

 ( فقرات. 5المجال الثامن: معوقات تتعلق بنسق المجتمع، ويتكون من )

مصابي السكتة الدماغية، ويتكون المجال التاسع: مقترحات للحد من معوقات العمل مع 
 ( فقرات. 10من )

الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات المقياس  وقد تم استخدام مقياس ليكرت 
 (:5.4حسب جدول )

 دررمي يق مس ل كمي الةمم ي  (:4.5)ردول 

 ي مرض بشد  مرضي  يحميد يوافق يوافق بشد  ا  جةمب 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 صدق ا  جبمن :  6.4
جابات التي نحصل إلاالستبانة تمثيلها للمجتمع المدروس بشكل جيد، أي أن ايعني صدق  

،  2014عليها من أسئلة االستبيان تعطينا المعلومات التي وضعت ألجلها االسئلة )البحر والتنجي،  
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 صدق االستبانة أهمها:  (، ويوجد العديد من االختبار التي تقيس14ص 

 دا :صدق األ .1

 صدق المحجوى:  .أ

خصائيين االجتماعيين بعرضها على مجموعة من  أل ق من صدق محتوى استبانة ا تم التحق 
جامعة حلوان  ، المحلية والعربية منها  بالجامعات المحكمين المتخصصين في الخدمة االجتماعية 

صرية، جامعة دمياط المصرية، الجامعة المصرية، جامعة أسيوط المصرية، جامعة الفيوم الم
وأسماء المحكمين بالملحق   . وجامعة القدس المفتوحة بغزة  ، األقصى بغزة وجامعة  ، سالمية بغزة إل ا 

(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء 3رقم ) 
 (. 2،  1انظر الملحق رقم )   - نهائية  المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته ال 

 الداخلي:صدق ا ت مق  .ب

وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين   ،تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة
( أن معامالت االرتباط  6.4جدول )يوضح درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له، و 

ن القيمة االحتمالية للفقرات كانت أقل من  إ، إذ (α≤0.05) المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 ، وبذلك تعتبر تلك الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه.(0.05)

 ي ميل ارتبمط بيم ون بين درر  كل فقم  والدرر  الكل   للمةمل الجمب   له (:4.6)ردول 

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

خصمئي ألدور ا
ا رجممعي يع  
ن ق يصمب 

 ال كج  الديمغ  

خصمئي ألادور 
ا رجممعي يع  

 م  يصمب  أن ق 
 ال كج  الديمغ  

خصمئي ألادور 
رجممعي يع  ا 

 ن ق المؤ    

خصمئي ألادور 
ا رجممعي يع ن ق  

 المةجمع

يقجمحمي للحد ين 
ي وقمي ال مل يع  
يصمبي ال كج   

 الديمغ  
1.  .890** 1.  .716** 1.  .779** 1.  .749* 1.  .751** 

2.  .943** 2.  .706* 2.  .762** 2.  .879** 2.  .752** 

3.  .721** 3.  .586* 3.  .758** 3.  .592* 3.  .746** 

4.  .594* 4.  .809** 4.  .803** 4.  .718** 4.  .570* 
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رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

رقم 
 الفقم 

ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

5.  .847** 5.  .918** 5.  .805** 
 

5.  .852** 

 6.  .927** 6.  .709* 6.  .777** 

ي وقمي تج لق 
خصمئي ألابن ق 

 ا رجممعي

ي وقمي تج لق 
بن ق يصمب 
 ال كج  الديمغ  

ي وقمي تج لق 
 بن ق المؤ    

ي وقمي تج لق 
 بن ق المةجمع

7.  .849** 

1.  .896** 1.  .894** 1.  .922** 1.  .813** 8. .859** 

2. .969** 2.  .870** 2.  .772** 2.  .625* 9. .739** 

3. .909** 3.  .957** 3.  .887** 3.  .888** 10. .781** 

4. .968** 4.  .891** 4.  .657* 4.  .681* 
 

5. .879**  5.  .669* 5.  .844** 

 .( α≤ 0.05) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    *.  ( α≤0.01) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    **

( أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 6.4جدول )تبين من ي
(، وجاءت أغلب قيم معامالت االرتباط  0.05عند مستوى داللة )  اإليه الفقرة جاءت دالة إحصائي  

  االجتماعي مع نسق مصاب السكتة الدماغية خصائي أل ادور مرتفعة: حيث تراوحت في مجال 
سرة مصاب السكتة  أاالجتماعي مع نسق خصائي ألامجال دور  (، وفي943.، 586.بين )

االجتماعي مع نسق المؤسسة بين  خصائي ألا(، وفي مجال دور 927.، 492.الدماغية بين )
(، 879.،  592.االجتماعي مع نسق المجتمع بين )خصائي  ألا(، وفي مجال دور  805.،  709.)

(، بينما في مجال 969.، 879.جتماعي بين )االخصائي ألاوفي مجال معوقات تتعلق بنسق 
(، وفي مجال معوقات تتعلق 957.، 870.معوقات تتعلق بنسق مصاب السكتة الدماغية بين )

، 625.(، بينما في مجال معوقات تتعلق بنسق المجتمع بين )922.،  657.بنسق المؤسسة بين )
،  570.لسكتة الدماغية بين )ل مقترحات للحد من معوقات العمل مع مصابي ا(، وفي مجا888.
، وبذلك تعتبر تلك الفقرات صادقة احصائي  إ  (، مما يدل على معامالت االرتباط المبينة دالة852.

 لما وضعت لقياسه. 

 البنمئي:الصدق  .ج

الكلية لكل  التحقق من الصدق البنائي من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين الدرجة تم
 ( يوضح النتائج: 7.4وجدول ) مجال والدرجة الكلية لالستبيان
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 ي ميل ا رتبمط بين الدرر  الكل   لكل يةمل والدرر  الكل   ل  جب من (:4.7)ردول 

 المحجوى  الب د
ي ميل  
 بيم ون 
 ل رتبمط

الق م   
 ا حجممل  

(Sig.) 

 0.000 **818. السكتة الدماغية االجتماعي مع نسق مصاب خصائي ألادور  ولاأل

 0.000 **864. السكتة الدماغيةاالجتماعي مع نسق اسرة مصاب خصائي ألادور  الثاني

 0.000 **830. االجتماعي مع نسق المؤسسةخصائي ألادور  الثالث

 0.000 **879. االجتماعي مع نسق المجتمعخصائي ألادور  الرابع

 0.001 **869. االجتماعيئي خصاألامعوقات تتعلق بنسق  الخامس

 0.002 **827. الدماغيةمعوقات تتعلق بنسق مصاب السكتة  السادس 

 0.009 **723. معوقات تتعلق بنسق المؤسسة السابع

 0.000 **936. معوقات تتعلق بنسق المجتمع الثامن

 0.011 *657. مقترحات للحد من معوقات العمل مع مصابي السكتة الدماغية  التاسع

 .( α≤ 0.05) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    *.  ( α≤0.01) عند مستوى داللة    ا االرتباط دال إحصائي    **

جاءت   الكلية لالستبانة( أن قيم معامالت االرتباط ألبعاد األداة بالدرجة  7.4يبين جدول )
(، 0.05داللة )  عند مستوى   احصائي  إوكانت جميعها دالة    ،(862.،  795.إذ تراوحت بين )  ،مرتفعة

 . مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي لمجاالت االستبيان
 ( Reliability) :دا ألثبمي ا .2

 أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما:
 طريقة التجزئة النصفية.  .أ

 معامل )ألفا كرونباخ(.  .ب 
 ( Split Half Method: )الجة ئ  النصف    طميق .أ

لى جزأين حسب تسلسلها في المقياس )الفقرات إتعتمد هذه الطريقة على تجزئة الفقرات 
رقام الزوجية( وتشكيل مجموعتين متقابلتين من الفقرات، ثم  ألرقام الفردية، والفقرات ذات األذات ا

 Spearmanبيرمان براون( للتصحيح يتم حساب معامل االرتباط بينهما باستخدام طريقة )س 

Brown Cofficientتية: ، بحسب المعادلة اآل 
 . 2ر  

 1ر + 
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االرتباط  أن قيم معامل ( 7.4معامل الثبات = حيث )ر( معامل االرتباط، ويبين جدول )
 ( مرتفعة ودالة إحصائي ا. Spearman Brownالمعدل )سبيرمان براون 

 ( Cronbach's Alpha Coefficient: )ي ميل ألفم كمونبمخ .ب
قيم معامل  أن( 8.4ويبين جدول )، داة ألا ستخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات تم ا

 .اإحصائي   ألفا كرونباخ مرتفعة لكل بعد، وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال
 ألفم كمونبمخ لق مس ثبمي ا دا ي ميل  (:4.8)ردول 

 حجوى الم الب د

 الجة ئ  النصف  
ي ميل  
ألفم 

 كمونبمخ

عدد 
الفقم
 اي

ي ميل  
 ا رتبمط

ي ميل  
ا رتبمط 
 المصحح

 0.829 0.823 0.652 5 خصائي االجتماعي مع نسق مصاب السكتة الدماغية أل دور ا  ولاأل

 الثاني
سرة مصاب أخصائي االجتماعي مع نسق ألدور ا

 السكتة الدماغية 
6 0.853 0.921 0.886 

 0.777 0.900 0.819 6 خصائي االجتماعي مع نسق المؤسسةألدور ا الثالث

 0.806 0.892 0.820 4 خصائي االجتماعي مع نسق المجتمعألدور ا الرابع

 0.955 0.989 0.978 5 خصائي االجتماعيألمعوقات تتعلق بنسق ا الخامس

 0.925 0.964 0.931 4 معوقات تتعلق بنسق مصاب السكتة الدماغية السادس 

 0.840 0.988 0.977 5 معوقات تتعلق بنسق المؤسسة السابع

 0.817 0.903 0.823 5 معوقات تتعلق بنسق المجتمع الثامن

 0.895 0.898 0.815 10 مقترحات للحد من معوقات العمل مع مصابي السكتة الدماغية  التاسع

 0.886 0.983 0.967 50 الفقمايرم ع 

في صورتها النهائية كما هي في الملحق خصائيين االجتماعيين ألاوبذلك تكون استبانة 
االستبيان مما يجعله على ثقة  ( وتكون قابلة للتوزيع، ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات  2)

 جابة عن أسئلة الدراسة.إلوا ،وصالحيته لتحليل النتائج ،تامة بصحة االستبيان

 حصمئ  :  مليب األا 7.4
 حصمئ   الجمل  :  دواي األتم ا جةدام ا

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1

 واالنحراف المعياري.  المتوسط الحسابي والوزن النسبي .2
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لمعرفة  ؛وكذلك طريقة التجزئة النصفية ،(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .3
 ثبات فقرات االستبانة.

لقياس درجة  ؛(Pearson Correlation Coefficientون )معامل ارتباط بيرس .4
 استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة. االرتباط، 

استبانة مصابي السكتة الدماغية واستبانة   في الخاليا طول تحديد  تممعادلة المدى:  .5
 ومن  ،(4= 1-5) ياسالمق درجات  بين المدى حساب  خالل خصائيين االجتماعيين منألا

 ، (0.80= 5÷ 4أي ) الخلية طول على للحصول ؛المقياس في يمةأكبر ق  على تقسيمه ثم
 واحد  وهي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقلوبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى 

الخاليا على النحو   طول أصبح الخلية، وهكذا لهذه األعلى  الحد  لتحديد  وذلك(، صحيح
 التالي:

 الموافقة "معارض بشدة".( درجة 1 - 1.80وسط الحسابي )من المت .أ

 معارض".( درجة الموافقة "1.80 - 2.60المتوسط الحسابي )أكبر من  .ب 

 . ( درجة الموافقة "محايد"2.60 – 3.40المتوسط الحسابي )أكبر من  .ج

 ( درجة الموافقة "موافق".3.40 – 4.20المتوسط الحسابي )أكبر من  .د 

 .الموافقة "موافق بشدة"( درجة 5  - 4.20بر من المتوسط الحسابي )أك .ه

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الفصل الةميس 5
 عمض نجمئج الدرا   وتحليلهم 
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 الفصل الةميس
 عمض نجمئج الدرا   وتحليلهم

 يقدي :  1.5
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةل ايتضمن هذا الفصل عرض  

دوات والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  ألبرز نتائج ا واستعراض أ  ،جابة عن أسئلة الدراسةإلا
حصائية للبيانات  إللذا تم إجراء المعالجات ا،  فقراتها، والوقوف على البيانات الشخصية للمستجيبين

حصائية للدراسات االجتماعية  إلالمتجمعة من أدوات الدراسة، إذ تم استخدام برنامج الرزم ا
(SPSS)لدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. على نتائج اللحصول  ؛ 

 :ال كج  الديمغ   الةمص  بمصمبيالةداول  ضعم  2.5
 :توزيع عين  الدرا   ح ب النوع 1.2.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب النوع  (:5.1)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد النوع

 67.0 59 ذكر

 33.0 29 أنثى

 100.0 88 المةموع

 %33.0، بينما  (ذكور)% من عينة الدراسة  67.0( أن ما نسبته  1.5يتضح من جدول )
ويعزو الباحث إلى أن النتائج السابقة تتوافق مع شروط اختيار العينة وذلك بارتفاع ، (ناث)إ

ابة نسبة اإلصابة لدى الذكور، حيث حصل الذكور على أعلى مؤشر من النتائج في اإلص
الدول األخرى بما يخص االرتفاع بنسب اإلصابة لدى النساء، بالسكتة الدماغية على خالف 

ن مجتمعنا الفلسطيني وما يعانيه من ضغوط مستمرة وارتفاع البطالة، وبذلك أستطيع القول: أ
وقلة الدخل الشهري، والمشاكل النفسية التي سببها الحصار اإلسرائيلي الخانق على قطاع غزة 

 بإصابة الذكور أكثر من اإلناث بالسكتة الدماغية. كان كفيال   اعام   16ذ أكثر من من

 :ا رجمم    توزيع عين  الدرا   ح ب الحمل  2.2.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب الحمل  ا رجمم     (:5.2)ردول 

   % الن ب  المئوي ال دد الحمل  ا رجمم   

 15.9 14 أعزب
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 44.3 39 متزوج

 10.2 9 مطلق

 29.5 26 أرمل

 100.0 88 المةموع

االجتماعية   حالتهم% من عينة الدراسة 15.9( أن ما نسبته 2.5يتضح من جدول )
%  29.5% حالتهم االجتماعية مطلق، بينما 10.2% حالتهم االجتماعية متزوج، 44.3أعزب، 

زو الباحث أن النتائج السابقة منطقية وتتوافق مع شروط اختيار حالتهم االجتماعية أرمل، ويع
سرية  ألللعديد من المشكالت النفسية وا ُتعزى لمتزوجين العينة، وأن ارتفاع نسبة اإلصابة لدى ا

لى التوعية  إواالجتماعية التي تمر بها هذه الفئة، بينما انخفاض نسبة اإلصابة لدى المطلقين ترجع  
والحصول على المكانة االجتماعية التي تؤهلها    ،هذه الفئة وانخراطها بالمجتمعالمجتمعية بأهمية  

سرية والتعليمية عند البعض من خالل المشاريع التنموية التي تهتم  ألة واإلكمال الحياة االجتماعي
 ات. بها المؤسسات ذات الصلة التي تهتم بفئة المطلق

 : توزيع عين  الدرا   ح ب الفئ  ال ممي  3.2.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب الفئ  ال ممي  (: 5.3)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد الفئ  ال ممي  

 5.7 5 سنة  20أقل من 

 29.5 26 40أقل من  – 20

 28.4 25 60أقل من  – 40

 36.4 32 فما فوق  60

 100.0 88 المةموع

  20% من عينة الدراسة فئتهم العمرية أقل من  5.7ما نسبته    ( أن3.5يتضح من جدول )
  –  40% تتراوح أعمارهم من 28.4سنة،  40أقل من  - 20 % تتراوح أعمارهم من29.5 ،سنة

سنة فأكثر، ويعزو الباحث أن النتائج السابقة   60% أعمارهم 36.4سنة، بينما  60أقل من 
سنة فما    60ارتفاع نسبة اإلصابة لدى كبار السن  منطقية وتتوافق مع شروط اختيار العينة، وأن  

صابة  إلوا ،الصحة الجسمية لدى كبار السن لى تدنى مستوى إنما هو أمر طبيعي يرجع إفوق، 
  المفصلية التي تصاحب هذه الفئة  واآلالمباألمراض المزمنة كمرض الضغط والسكر والشيخوخة 

، بينما  عرضهم للسكتات الدماغية المفاجئةالفحوصات الطبية الدورية لتلك الفئة مما يوتضاؤل 
لى القوة البدنية والسالمة إ ُتعزى ، سنة 20انخفاض نسبة اإلصابة لدى فئة الشباب أقل من 
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 مراض التي تكون مسببة لإلصابة بالسكتة الدماغية. ألوالخلو من ا ،الجسمية

 :عين  الدرا   ح ب المؤهل ال لمي توزيع 4.2.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب المؤهل ال لمي  (: 5.4)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد ال لميالمؤهل 

 28.4 25 أساسي

 45.5 40 ثانوية عامة

 15.9 14 دبلوم متوسط

 6.8 6 بكالوريوس

 3.4 3 دراسات عليا

 100.0 88 المةموع

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي أساسي، %  28.4( أن ما نسبته  4.5يتضح من جدول )
% مؤهلهم  6.8، % مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط15.9% مؤهلهم العلمي ثانوية عامة، 45.5

% مؤهلهم العلمي دراسات عليا، ويعزو الباحث أن غالبية كبار  3.4العلمي بكالوريوس، بينما 
التي    ة هي التعليمتلك المرحلة  ن  إحيث    ،ثانوية عامة  العلمية  همتمؤهال  ت السن من المصابين كان

 ، لذلك جاءت النتيجة مرتفعة ما بين درجات المؤهل العلمي.اقديم   كانت سائدة

 : توزيع عين  الدرا   ح ب ينطق  ال كن 5.2.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب ينطق  ال كن(: 5.5)ردول 

   المئوي  % الن ب ال دد ينطق  ال كن

 10.2 9 شمال غزة

 40.9 36 غزة

 29.5 26 الوسطى

 9.1 8 خانيونس

 10.2 9 رفح 

 100.0 88 المةموع

شمال  سكناهم% من عينة الدراسة منطقة 10.2( أن ما نسبته 5.5يتضح من جدول )
  سكناهم % منطقة 9.1الوسطى،  سكناهم% منطقة 29.5غزة،  سكناهم% منطقة 40.9غزة، 

رفح، ويعزو الباحث أن أعلى نسبة من عينة الدراسة هم   سكناهم% منطقة  10.2، بينما  خانيونس
خر هو وجود  آلمن سكان محافظة غزة؛ ألنها تمثل أعلى كثافة سكانية في قطاع غزة، والسبب ا
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ومستشفى حمد لألطراف الصناعية   ،مكان مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بمنتصف مدينة غزة
صابين لكال المستشفيين، أما انخفاضها في  ما يسهل حركة الوصول من المفي شمال القطاع م

بعد المكان الجغرافي والتكلفة العالية   تعود إلى ؛الجنوبية لقطاع غزة خانيونس ورفحالمناطق 
 للعالج. في الذهاب للمواصالت اليومية 

 :صمب  بمل كج  الديمغ   توزيع عين  الدرا   ح ب عدد  نواي ا 6.2.5

 صمب  بمل كج  الديمغ   توزيع عين  الدرا   ح ب عدد  نواي ا(: 5.6)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد عدد  نواي ا صمب  بمل كج  الديمغ  

 59.1 52 أقل من سنة 

1-3 19 21.6 

4-6 10 11.4 

 8.0 7 فأكثر 6

 100.0 88 المةموع

% من عينة الدراسة أجابوا أن عدد سنوات 59.1( أن ما نسبته  6.5ول )يتضح من جد
سنوات،  3الى  1% يتراوح عدد السنوات من 21.6صابتهم بالسكتة الدماغية أقل من سنة، إ

صابتهم بالسكتة إ% عدد سنوات 8.0سنوات، بينما  6الى  4% يتراوح عدد السنوات من 11.4
النتائج السابقة منطقية وتتوافق مع شروط اختيار احث أن سنوات فأكثر، ويعزو الب 6الدماغية 

 11كأخصائي اجتماعي ضمن فريق التأهيل الطبي ولمدة  االعينة، وكون الباحث عمل سابق  
في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي يؤكد من خالل الخبرة المهنية والعملية مع حاالت  اعام  

الدماغية تكون كبيرة في األسابيع  السكتة اإلصابة أن نسبة نجاح التأهيل الطبي لمصابي
 في مجال طب التأهيل. اوهذه الفترة المتوافق عليها علمي   ،والشهور األولى من اإلصابة

 :توزيع عين  الدرا   ح ب نوع ال مل ال مبق 7.2.5

  مبقالتوزيع عين  الدرا   ح ب نوع ال مل  (: 5.7)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد نوع ال مل ال مبق

 12.5 11 خاص

 17.0 15 حكومي

 20.5 18 حر

 50.0 44 ال أعمل

 100.0 88 المةموع
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% من عينة الدراسة أجابوا أن نوع عملهم 12.5( أن ما نسبته 7.5يتضح من جدول )
بق حر، بينما  % نوع عملهم السا 20.5% نوع عملهم السابق حكومي، 17.0السابق خاص، 

نما ترجع  إ% ال يعملون، ويعزو الباحث أن ارتقاع نسبة العاطلين عن العمل من المصابين؛  50.0
الفقر والبطالة بسبب  رتفاع نسبةا وتكمن أسبابه في ،للعامل االقتصادي المتدني للمجتمع الغزي 

 .بشكل متواصل و  اعام    16الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة ألكثر من 

 :  م ن  الدرا   ح ب عدد أفماد األتوزيع عي 8.2.5

  م  ألا  توزيع عين  الدرا   ح ب عدد أفماد(: 5.8)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد  م  ألا عدد أفماد

 21.6 19 5أقل من 

5-8 34 38.6 

 25.0 22 أفراد فأكثر  8

 14.8 13 ال يوجد

 100.0 88 مةموعال

% من عينة الدراسة أجابوا أن عدد أفراد 21.6( أن ما نسبته 8.5يتضح من جدول )
% عدد أفراد 25.0أفراد،  8- 5% يتراوح عدد أفراد أسرتهم من 38.6أفراد،  5أسرتهم أقل من 

ئج  % ال يوجد لديهم أفراد باألسرة، يرى الباحث أن النتا 14.8أفراد فما فوق، بينما  8أسرتهم 
 سرة لسكان مدينة غزة.ألد االسابقة منطقية لمتوسط عدد أفرا

 :توزيع عين  الدرا   ح ب الوضع ا قجصمدي لأل م  9.2.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب الوضع ا قجصمدي لأل م (: 5.9)ردول   

 %  الن ب  المئوي  ال دد الوضع ا قجصمدي لأل م 

 34.1 30 سيئ

 43.2 38 متوسط

 22.7 20 جيد

 100.0 88 المةموع

% من عينة الدراسة أجابوا أن الوضع  34.1( أن ما نسبته 9.5يتضح من جدول )
% أجابوا أن  22.7% الوضع االقتصادي ألسرهم متوسط، بينما 43.2االقتصادي لألسرة سيئ، 

منطقية وتتوافق مع الوضع النتائج السابقة الوضع االقتصادي لألسرة جيد، ويعزو الباحث أن 
 االقتصادي لسكان مدينة غزة.
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 رمب  عن أ ئل  الدرا  :ا  3.5
 ول: يم يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ   بمماك  الجأهيل الطبي بقطمع غ  ؟ألا ال ؤال

 ويجفمع ين هذا الج مؤل المئ س الج مؤ ي الفم    الجمل  : 
 ؟ال كج  الديمغ   بقطمع غ  واره يصمبي يم المشك ي ا رجمم    الجي ت  -

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  
  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك

 بقطمع غ   ج  الديمغ  المشك ي ا رجمم    الجي تواره يصمبي ال ك(: 5.10)ردول 

المجو ط  المشك ي ا رجمم     م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

  يشعر المصاب بالعزلة االجتماعية بعد   .1
 .صابته إ 

4.47 1.06 89.32 1 
موافق  

 بشدة
 موافق 3 83.22 1.32 4.16 قارب.ألا ضعف العالقات االجتماعية مع  .2

 2 86.59 1.00 4.33 المصاب بفقدان دوره االجتماعي.يشعر   .3
موافق  

 بشدة

النبذ المجتمعي للمصاب وافتقار التعاون   .4
 معه.

 موافق 5 74.35 1.26 3.72

قلة مشاركة المصاب في المناسبات    .5
 .االجتماعية 

 موافق 4 80.45 1.07 4.02

 ساءة من الجيران بعدإلالتعرض للمضايقة وا  .6
 صابة. إلا

 موافق 6 62.53 1.58 3.13

 موافق 79.53 0.89 3.98 المجو ط الح مبي ال مم

( أن المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت االجتماعية التي  10.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال ,4.473.13بين )  ما  تتراوحتواجه مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة  

أن هناك موافقة من قبل مصابي السكتة الدماغية   وهذا يعني ،(3.98على متوسط حسابي عام )
لى أن  إالنتائج السابقة منطقية، ويعزو الباحث ذلك  على المجال بشكل عام، ويرى الباحث أن

ثر كبير على المصاب مما  أمصابي السكتة الدماغية لها  تواجهالمشكالت االجتماعية التي 
سرهم في الحد من هذه  أة لهذه الفئة و خذ بعين االعتبار في التوعية المجتمعيأليستدعي ا
 سرية على المصاب.ألوالتقليل من تبعاتها االجتماعية وا ،المشكالت 

والتي نصت  (1الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
ولى بمتوسط  ألحصلت على المرتبة ا صابته" إيشعر المصاب بالعزلة االجتماعية بعد " على
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  " عر المصاب بفقدان دوره االجتماعي ( والتي نصت على "يش3(، تليها الفقرة رقم )4.47ي ) حساب
لى المخاطر التي تلحق  إ(، ويعزو الباحث 4.33حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

ومنها فقدان لدوره االجتماعي والعالقات   ،بمصاب السكتة الدماغية بعد تعرضه للعزلة االجتماعية
 على عملية التأهيل الطبي.   اسلب  وقد توثر  ،ماعيةاالجت

( والتي نصت على " التعرض للمضايقة  6)لفقرة رقم ا بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
والتي نصت ( 4تليها الفقرة رقم ) ،(3.13صابة " بمتوسط حسابي )إل ساءة من الجيران بعد اإلوا

(، وهذه النتائج متوقعة  3.72عه" بمتوسط حسابي ) النبذ المجتمعي للمصاب وافتقار التعاون م"  على
قارب ألالعالقة االجتماعية من قبل بعض الجيران واومنطقية بسبب عدم الرغبة في استمرار 

 بسبب ما ينتج عن اإلصابة من فقدان للقدرات الحركة وتغيرات شخصية وحركية للمصاب.

 ,Akram)  ، ودرا  (Langhammer et al., 2018)  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

ن ما يتعرض  أوالتي أكدت على (، 2017، (، ودرا   )خمطم2019، ودرا   )الش خ ،(2010
وعدم التكيف مع المحيط االجتماعي    ،له المصاب من عدم االندماج المجتمعي والعزلة االجتماعية

ة، جميعها تعتبر  وقلة مشاركته بالمناسبات واألنشطة المجتمعي  ،وفقدانه لدوره ومكانته االجتماعية
ولذلك أوصت  ،عالقاته االجتماعيةمن المشكالت التي تؤثر على الجانب االجتماعي للمصاب و 

 والعمل على تحسين عالقاته ومكانته االجتماعية.  ،االنتائج بإعادة دمج المصاب مجتمعي  

 ؟يم المشك ي ا قجصمدي  الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ   -
استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي    هذا السؤال تم    لإلجابة عن 

  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
 المشك ي ا قجصمدي  الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ  (: 5.11)ردول 

جو ط الم المشك ي ا قجصمدي  م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

تأثير الوضع االقتصادي لألسرة بسبب مرض   .1
 أحد أفرادها. 

4.64 0.71 92.73 1 
موافق  

 بشدة

ضعف الدخل الشهري لألسرة يؤثر في تلبية    .2
 ساسية.ألا احتياجاتهم

4.47 0.78 89.30 4 
موافق  

 بشدة

صاب في توفير المعونات المقصور دور أهل    .3
 االقتصادية ألسرته.

 موافق 7 80.46 1.20 4.02
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غياب دور المؤسسات الخيرية في دعم المصابين له    .4
 أثر كبير في سوء الوضع االقتصادي ألسرة المصاب. 

4.14 1.00 82.76 6 
موافق  

 بشدة

انقطاع الدخل الشهري بسبب الغياب عن    .5
 8 80.00 1.23 4.00 العمل خالل فترة مرضه. 

موافق  
 بشدة

ارتفاع تكاليف المصاريف العالجية مما يؤثر بشكل    .6
 3 92.41 0.65 4.62 كبير على تقديم أو استمرار العملية العالجية. 

موافق  
 بشدة

دوات الطبية يؤثر على  ألارتفاع تكاليف ا  .7
 استمرار العملية العالجية.

4.63 0.67 92.50 2 
موافق  

 بشدة

من تسديد الديون   سرةألإمكانيات اقلة   .8
 صابة. إلا المتراكمة بسبب

4.39 0.93 87.82 5 
موافق  

 بشدة
 موافق بشدة 87.27 0.56 4.36 المجو ط الح مبي ال مم

( أن المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت االقتصادية التي  11.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال 4.00،  4.64بين )  يتراوح ماتواجه مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة  

( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل مصابي السكتة  4.36على متوسط حسابي عام )
سرة  ألالدماغية على المجال بشكل عام، ويعزو الباحث أن المشكالت االقتصادية التي تواجه ا

رحلة العالجية للمصاب على سير الم  اسلب  توثر    سرةألوالبطالة لدى أفراد ا  الشهري مثل فقدان الدخل  
 المتوفرة في المركز الطبي.  واألدوية غيرو التكلفة العالجية أ ،سرةألسواء بالنفقة على ا 

والتي نصت  (1الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
ولى  ألا حصلت على المرتبة ادها "تأثير الوضع االقتصادي لألسرة بسبب مرض أحد أفر  " على

دوات الطبية  أل ( والتي نصت على " ارتفاع تكاليف ا7(، تليها الفقرة رقم ) 4.64بمتوسط حسابي ) 
(،  4.63يؤثر على استمرار العملية العالجية " حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

  كاهلها  يثقل أحد أفراد األسرة فإنهحيث إن وجود مريض عند  ويعزو الباحث أن النتائج منطقية،
وتزيد حدة المشكالت عند  ،طبية تعويضية باهظة الثمن، لما يحتاجه المريض من أجهزة امادي  

عدم قدرة مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بالجانب الصحي على توفير األدوات الطبية  
 بدون مقابل مادي.

قطاع الدخل ( والتي نصت على " ان5رقم )الفقرة  بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
رقم (، تليها الفقرة 4.00الشهري بسبب الغياب عن العمل خالل فترة مرضه " بمتوسط حسابي )

قصور دور أهل المصاب في توفير المعونات االقتصادية ألسرته "   " والتي نصت على( 3)
رنة بالواقع الذي يعيشه أن هذه النتائج منطقية مقا الباحث ( ويعزو 4.02بمتوسط حسابي )
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وأن زيادة االهتمام من قبل   ،سرته بسبب غيابه عن العملأوالخوف الدائم على أفراد  ،صاب الم
عالة إ ومساعدته في    ،لمصاب السكتة  المرضيةفي تجاوز الفترة العالجية    اقارب مهم جد  ألهل واألا
 . ب النفسية حول صحته الجسدية، وتعزيز الجوانكي يستطيع االستمرار بالعملية العالجية  ؛سرتهأ

 Langhammer)  ودرا    (،Pereirj et al., 2018)  درا   وتتفق هذه النتيجة مع  

et al., 2016)  وقلة فرصة العودة   ،حيث أكدت النتائج جميعها على تدني مستوى الدخل لألسرة
وقلة الخدمات المقدمة من المؤسسات  ،للعمل بسبب تدنى المستوى الحركي للجسم بعد اإلصابة 

بسبب الوضع   ؛وصعوبة الحصول على األدوات الطبية ،ة الدماغيةلصالح مصابي السكت
سرة  أعلى وكثرة األعباء والديون  ،وارتفاع تكلفة هذه األدوات الطبية المساعدة السيءاالقتصادي 

 المصاب.
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 ؟يم المشك ي النف    الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ   -
متوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام ال

 .والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
 المشك ي النف    الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ  (: 5.12)ردول 

 المشك ي النف    م
المجو ط 
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

لوزن ا
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

 1 94.19 0.63 4.71 صابة.إلا زيادة االضطرابات النفسية بعد  .1
موافق  

 بشدة

2.  
المصاب تزيد مشاعر النقص التي تصاحب 

 .من حدة المشكالت النفسية
4.65 0.61 92.95 2 

موافق  
 بشدة

3.  
 شعور المصاب بعجزه بعدم القيام بدوره تجاه

 سرته.أ
4.55 0.65 91.06 3 

موافق  
 بشدة

4.  
يتولد شعور لدى المصاب بالقلق من الموت 

 صابة بالسكتة الدماغية. إلبعد ا
4.38 0.99 87.59 6 

موافق  
 بشدة

5.  
سرة للعمل يزيد من ألأحد أفراد اذهاب 

 الضغوط النفسية للمصاب. 
4.14 1.06 82.79 8 

موافق  
 بشدة

6.  
لضعف   ؛شعور المصاب باالختناق النفسي

 سرية.ألا اتتلبية المتطلب
4.44 0.71 88.74 4 

موافق  
 بشدة

7.  
شعور المصاب باالكتئاب الناتج عن الرقود  

والراحة الطبية التي يطلبها الطبيب  ،بالسرير
 على سالمته. امنه حرص  

4.41 0.83 88.28 5 
موافق  

 بشدة

8.  
مما يولد لديه   اعدم اتزان المصاب انفعالي  

 مخاوف وهمية.
 موافق 9 79.77 1.09 3.99

9.  
عدم المتابعة من قبل الطبيب النفسي له دور  
في زيادة حدة التوترات االنفعالية لدى مصاب  

 السكتة.

 موافق 10 78.14 1.07 3.91

10.  
القلق المستمر بشأن التقارير اليومية من 
الفريق الطبي التأهيلي بشأن وضع الحالة  

 الصحية للمصاب. 

4.25 0.88 85.06 7 
موافق  

 بشدة

 موافق بشدة 86.80 0.49 4.34 ي ال ممالمجو ط الح مب
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لمجال المشكالت النفسية التي تواجه ( أن المتوسطات الحسابية  12.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال على 3.91،  4.71بين )  مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة يتراوح ما

صابي السكتة الدماغية  ( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل م4.34متوسط حسابي عام )
األثر البالغ على استمرار   على المجال بشكل عام، ويعزو الباحث أن المشكالت النفسية لها

 في استكمال البرنامج العالجي للمصاب. اوقد تؤثر سلب   ،العملية العالجية

والتي نصت  (1الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
حسابي  ولى بمتوسط ألحصلت على المرتبة ا صابة "إليادة االضطرابات النفسية بعد ا ز  " على

مشاعر النقص التي تصاحب المصاب تزيد ( والتي نصت على " 2(، تليها الفقرة رقم )4.71)
(، ويعزو الباحث  4.65" حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )   من حدة المشكالت النفسية

ف خو الضطرابات و ال قة منطقية ومتوافقة مع طبيعة المصابين من حيث اإلصابة بان النتائج السابأ
 .العالج وبالتالي يعيق تقدم ،قلقالو 

( والتي نصت على " عدم المتابعة من  9رقم )الفقرة  بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
تة " بمتوسط  قبل الطبيب النفسي له دور في زيادة حدة التوترات االنفعالية لدى مصاب السك

مما يولد  اان المصاب انفعالي  عدم اتز "( والتي نصت على 8(، تليها الفقرة رقم )3.91حسابي ) 
ن النتائج السابقة منطقية ومتوافقة  أالباحث    رى وي (،  3.99) لديه مخاوف وهمية " بمتوسط حسابي  

س على االستقرار  وقد تنعك  ،ن عدم االتزان االنفعالي للمصاب ينتج عنه عدة مشكالت نفسيةإحيث  
 الداخلي للمصاب وتأخير العمية العالجية. 

  Bualar)  ,2012)   درا  (، و 2011،  عبد ال مل وآخمون درا   )  يجة معوتتفق هذه النت 
وأكدت النتائج    ،(2021درا   )المدهون،  (، و 2019(، ودرا   )خمروفه،  2017درا   )خمطم،  و 

سرته  أوشعوره بالعجز تجاه  ،مع تجاه المصاب فراد المجتأمن  السلبيةجميعها هنا على النظرة 
والشعور باالكتئاب    ،وقلقه المستمر من الموت بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية  ،وفقدانه لدوره باألسرة

وذلك من خالل جلسات الدعم النفسي والتفريغ   ، الذي قد يزول بعد فترات طويلة من اإلصابة
 فريق الطبي. خصائي االجتماعي والألاالنفعالي من قبل ا

 ؟  بقطمع غ  يم المشك ي ا  مي  الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  -
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  

  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
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  مي  الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ  أل شك ي االم(: 5.13)ردول 

المجو ط  المشك ي األ مي   م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

 2 86.19 1.14 4.31 سري.ألا يشعر المصاب بالتفكك  .1
موافق  

 بشدة
 موافق 4 80.24 1.38 4.01 سرته.أو   سرية بين المصابألالخالفات ا  .2

  يشعر المصاب بفقدان دوره االجتماعي داخل   .3
 سرة.ألا

4.36 0.97 87.21 1 
موافق  

 بشدة

سري بينه وبين أليشعر المصاب بعدم التوافق ا  .4
 سرته. أ أفراد

 موافق 3 80.71 1.19 4.04

سرة بسبب إصابة ألفراد اأتتفاقم المشكالت بين    .5
 موافق 5 79.05 1.17 3.95 أحد أفرادها. 

 وف أحد الزوجين والتفكير باالنفصال بعدعز   .6
 صابة. إلا

 موافق 6 60.00 1.71 3.00

 موافق 79.07 0.93 3.95 المجو ط الح مبي ال مم

سرية التي تواجه أل( أن المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت ا13.5يتضح من جدول )
حصل هذا المجال على   (، وقد 3.00،  4.36بين )  مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة يتراوح ما

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل مصابي السكتة الدماغية على   ،(3.95متوسط حسابي عام ) 
سرية التي  ألن المشكالت ا إالمجال بشكل عام، ويعزو الباحث أن النتائج السابقة منطقية، حيت 

وبالتالي    ،فراد ألمن امر متوقع لدى العديد  أنما هي  إ تواجه المصاب بعد تعرضه للسكتة الدماغية  
 سرية للمصاب.ألؤكد مدى صعوبة هذه المشكالت على الحياة اهذه النتائج المرتفعة ت

والتي نصت  (3الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
ط  ولى بمتوسألحصلت على المرتبة ا  سرة "أليشعر المصاب بفقدان دوره االجتماعي داخل ا  "  على

سري "  ألوالتي نصت على " يشعر المصاب بالتفكك ا( 1(، تليها الفقرة رقم )4.36حسابي )
(، ويعزو الباحث أن النتائج السابقة منطقية، 4.31حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

 . نتيجة اإلصابة ؛من فقدان دورهم ومكانتهم باألسرة يعانون سر ألن العديد من أرباب اإحيث 
 . سري ألن يحدث التفكك اأ  ُيتوقعوبالتالي    ،فراد ألا  سري بينأل لضعف الترابط ا  ؛و الباحث ذلكويعز 

 وهذا ما أكدت عليه النتائج السابقة. 

( والتي نصت على " عزوف أحد الزوجين  6رقم )الفقرة    بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
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( والتي نصت  5ليها الفقرة رقم )(، ت3.00صابة " بمتوسط حسابي )إل والتفكير باالنفصال بعد ا
(،  3.95بمتوسط حسابي ) " سرة بسبب إصابة أحد أفرادهاألفراد اأتفاقم المشكالت بين على " ت 

سرة بالسكتة الدماغية يزيد  ألصابة أحد أفراد اإ ن  إويعزو الباحث أن النتائج السابقة منطقية، حيث  
ة والرعاية اليومية للمصاب في ظل سرة من تقديم الخدمات الصحيأل من األعباء على كاهل ا

خالفات   تحدث وبالتالي    ،الرعاية للمصاب   يقدمون سرة، وقلة وجود أشخاص  ألا  فراد أل بعض  انشغا
وهذه   ،سر قد يضطر أحد الزوجين لالنفصالألوفي بعض ا  ،سرةألسرية بين الزوجين وبين أفراد اأ

سرة  ألن وجد أطفال في اإالمشكالت وتولد العديد من  ،سري أللى زعزعة البناء ا إمؤشرات تؤدي 
 . امجتمعي   غير المرغوبة وبعض السلوكيات  ،التسرب المدرسي والتسول :مثل

درا   ،و  ,Bualar)2012) ودرا  ,Akram) 2010درا   )وتتفق هذه النتيجة مع 
(2016 (Abdi,، (   2016ودرا(Lemmi et al., ، و(   2016دراSilva et al., ) ، 
العديد من  يصيبها سرة ألوأكدت النتائج جميعها هنا على أن ا  ،( 2021 درا   )المدهون،و 

ومشاكل بين الزوجين واالنفصال في بعض  ،المشكالت االجتماعية مثل: التفكك االجتماعي
لى ضرورة تقديم  إ هنا وعدم االستقاللية، ويعزو الباحث  بأدوارهموالعجز عن القيام  ،األحيان

وتقديم التثقيف الصحي لهم حول أهمية   ،تة الدماغيةبي السك الخدمات االستشارية ألسر مصا
سرية عند شعور المصاب بالتقصير  ألالمشكالت ا  تفاقممن    اتفادي    ،للمصاب   الصحيةتقديم الرعاية  

 سرة. ألا تجاهه من قبل

 ؟ يم المشك ي الجأهيل   الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ   -
ستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  ا لإلجابة عن هذا السؤال تم  

  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
 المشك ي الجأهيل   الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع غ  (: 5.14)ردول 

المجو ط  المشك ي الجأهيل   م
 الح مبي

اف  ا نحم 
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

تأخر تلقي البرامج التأهيلية للمصاب عن    .1
 .الوقت المناسب للتأهيل

4.53 0.93 90.57 2 
موافق  

 بشدة

لم بسبب جلسات ألشعور المصاب بالتعب وا  .2
  .العالج الطبيعي اليومية

4.56 0.76 90.93 1 
موافق  

 بشدة

والتأهيلية في بعض مكانيات الطبية إلقلة ا  .3
 المراكز الخاصة. 

4.13 1.09 82.53 7 
موافق  

 بشدة
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المجو ط  المشك ي الجأهيل   م
 الح مبي

اف  ا نحم 
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

حداث ألضعف التركيز والقدرة على استرجاع ا  .4
 صابة أثناء العملية التأهيلية.إلالناتج عن ا

4.37 0.90 87.36 4 
موافق  

 بشدة

ضعف القدرات المهنية للكوادر المختصة    .5
 السكتة الدماغية. بتأهيل مصابي 

 موافق 9 77.21 1.23 3.86

جهزة الطبية ألسباب ألصعوبة الحصول على ا  .6
 منية في المعابر.ألمتعلقة باإلجراءات ا

4.32 0.88 86.44 5 
موافق  

 بشدة

7.  
بعد مكان السكن عن مركز التأهيل يؤخر 
العملية التأهيلية لبعض المصابين ذوي الدخل  

 المحدود. 
4.41 0.80 88.14 3 

موافق  
 بشدة

8.  
الخارجي من المؤسسات  الدعم الدعمضعف 

المانحة أثر على إمكانيات مؤسسات التأهيل 
 الطبي.

4.27 0.90 85.35 6 
موافق  

 بشدة

منزل المصاب أثر بالسلب على   مواءمةعدم   .9
 مراحل التدخل المهني.

 موافق 8 78.39 1.24 3.92

 موافق بشدة 85.16 0.63 4.26 المجو ط الح مبي ال مم

المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت التأهيلية التي تواجه ( أن  14.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال على 3.86،  4.55بين )  مصابي السكتة الدماغية بقطاع غزة يتراوح ما

( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل مصابي السكتة الدماغية  4.26متوسط حسابي عام )
الفعلية   المصداقيةالنتائج السابقة منطقية، وتعبر عن    على المجال بشكل عام، ويعزو الباحث أن

في مجال  ا للمشاكل التي يعاني منها مصاب السكتة الدماغية، ويؤكد الباحث كونه عمل سابق  
وعند االستماع لمشاكل   ،تماعي على أهمية دراسة هذه المشكالت التأهيل الطبي كأخصائي اج

 قوة من ضمن مشكالت مصابي السكتة الدماغية. المصابين كانت المشاكل التأهيلية حاضرة وب 

والتي نصت  (2الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
حصلت على  لم بسبب جلسات العالج الطبيعي اليومية "ألشعور المصاب بالتعب وا " على

نصت على " تأخر تلقي   ( والتي1(، تليها الفقرة رقم )4.55ولى بمتوسط حسابي ) ألالمرتبة ا
البرامج التأهيلية للمصاب عن الوقت المناسب للتأهيل " حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط  

  آالمٍ السكتة من    مصابوزو الباحث أن النتائج السابقة منطقية، حيث يعاني  (، ويع4.53حسابي )
شفاء، بينما تأخر تلقي  وهذا مؤشر جيد للتماثل بال ،جسدية بعد االنتهاء من الجلسات العالجية
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وهذا يولد لدى المصاب العديد من المشكالت  للشفاء،الجلسات العالجية يقلل من فرصة التماثل 
 و اقتصادية. أ ،و اسريةأ ،و اجتماعيةأ  ،ب سواء كانت نفسيةمن كافة الجوان

( والتي نصت على " ضعف القدرات 5الفقرة رقم ) بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
(، تليها الفقرة  3.86نية للكوادر المختصة بتأهيل مصابي السكتة الدماغية " بمتوسط حسابي )المه

زل المصاب أثر بالسلب على مراحل التدخل المهني من مواءمة( والتي نصت على " عدم 9رقم )
ن المصاب عند  إ(، ويعزو الباحث أن النتائج السابقة منطقية، حيث 3.92" بمتوسط حسابي )

  ا في المنزل يحتاج أن يكون البيت مهي   العالجين المستشفى للمنزل واستكمال البرنامج الخروج م
سواء  المواءمةبسبب عدم  ؛من المشكالت اليومية العديد  لديهلكي ال تتولد  ؛إلصابته اوموائم  

أو الرعاية اليومية   ،و النظافة الشخصية والجسميةأ ،كانت على صعيد التنقل والتحرك بالمنزلأ
  المصاب  لمعالجيوأود التنويه هنا أن ضعف القدرات المهنية  .لخدمات الصحية بشكل عاموا

لذلك وحسب النتائج السابقة ينصح بزيادة الوعي المهني لدى  ،يعرقل عملية التماثل بالشفاء
 لتكون هناك خبرات ونتائج جيدة لدى المصابين. ؛التأهيل والتعليم المستمر لهم أخصائيي

 ,.Langhammer et al) (، ودرا  2016درا   )القليوبي، نتيجة مع وتتفق هذه ال

(، ودرا    2017، ودرا   )عطيجو، (Lemmi, Blanche, et al., 2016) درا  (، و 2016
(، ودرا   )الم مزي، 2019ودرا   )الش خ، ، (2018)صقم،  درا   (، و 2017)خمطم، 

ات التي يواجهها المصاب في تلقي  أكدت النتائج جميعها هنا على أن الصعوبحيث (، 2020
  ، ومعوقات ترجع للسكن وقلة األجهزة الطبية   ،وتأخر البرنامج العالجي  ،الجلسات والشعور بالتعب 

 ،من التحديات اليومية التي تواجه المصاب  هي نما إالمنزلية للمصاب  المهاموصعوبة عمل 
و خارجي  أل إيجاد دعم محلي واتفقت جميع الدراسات على إيجاد حلول لهذه المعيقات من خال

وبالتالي سيكون المحصلة   ،ات طبيةوتوفير كل ما يلزمها من خدمات وأجهزة ومعد  ،لهذه الفئة
واستعادة المصاب قدر اإلمكان بعض القدرات  ،دراكيإلهنا تحسن في األداء الحركي والحسي وا

 الحركية التي فقدها بسبب اإلصابة. 

 ن ا رجممعيين:عمض الةداول الةمص  بمألخصمئيي 4.5
 :توزيع عين  الدرا   ح ب النوع 1.4.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب النوع(: 5.15)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد النوع

 30 3 ذكر
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 70 7 أنثى
 100 10 المةموع

% إناث، 70ر، بينما  % من عينة الدراسة ذكو 30( أن ما نسبته  15.5يتضح من جدول )
اهتمام    إلى  ناث األكثر في العينة يرجع إلن عدد اإويعزو الباحث أن النتائج السابقة منطقية، حيث  

ناث وميولهم للعمل مع هذه الفئة من المصابين، ويفضل الذكور العمل في المجال إل االخصائيين ا
 الميداني كالبحث االجتماعي.

 : ممي توزيع عين  الدرا   ح ب الفئ  ال  2.4.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب الفئ  ال ممي  (: 5.16)ردول 

 الن ب  ال دد الفئ  ال ممي  

 10 1 30أقل من 

 60 6 40أقل من  -30
 30 3 50أقل من  -40

 100.0 10 المةموع

فئتهم العمرية أقل من   % من عينة الدراسة10( أن ما نسبته 16.5يتضح من جدول )
% تتراوح فئتهم العمرية  30سنة، بينما    40أقل من    -30% تتراوح فئتهم العمرية من  60سنة،    30

خصائيين االجتماعيين من عينة  ألسنة، ويعزو الباحث أن متوسط عمر ا 50أقل من  -40من 
؛  رة المهنية والعلميةتكونت لديهم الخب  قد   األخصائيون   فيه  ( هو العمر الذي يكون 40-30الدراسة )

 وخدمة هذه الفئة من المصابيين.  ، قادرين على العطاء وإنجاز المهام المطلوبة منهمليكونوا

 :توزيع عين  الدرا   ح ب الحمل  ا رجمم    3.4.5

 رجمم   توزيع عين  الدرا   ح ب الحمل  ا (: 5.17)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد  رجمم   الحمل  ا

 10 1 أعزب

 .90 9 متزوج

 .100 10 المةموع

% من عينة الدراسة حالتهم االجتماعية   .10( أن ما نسبته 17.5يتضح من جدول )
% حالتهم االجتماعية متزوج، ويعزو الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع جدول  .90أعزب، بينما 

حيث يكون في هذه المرحلة قد تزوج  ،( .90االجتماعية أن نسبة )( الخاص بالحالة 17.5رقم )
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 واستقرت حياته االجتماعية. 
 :توزيع عين  الدرا   ح ب المؤهل ال لمي 4.4.5

 توزيع عين  الدرا   ح ب المؤهل ال لمي (: 5.18)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد ال لميالمؤهل 

 .30 3 دبلوم متوسط

 .50 5 بكالوريوس

 .20 2 ماجستير

 .100 10 المةموع

% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم   .30( أن ما نسبته 18.5يتضح من جدول )
% مؤهلهم العلمي ماجستير، ويعزو   .20% مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما  .50متوسط، 

  ، في هذا المجال أغلبهم من حملة شهادات البكالوريوس  الباحث أن نسبة األخصائيين المهنيين
 غلب الشهادة المعتمدة في التوظيف في كافة قطاعات العمل.ألوهي على ا 

 :توزيع عين  الدرا   ح ب  نواي الةبم  5.4.5

 عين  الدرا   ح ب  نواي الةبم توزيع (: 5.19)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد ةبم  نواي ال

 .50 5 سنوات  5أقل من 

 .10 1 سنوات  10أقل من  – 5

 .10 1 سنة  15أقل من  – 10

 .30 3 سنة فأكثر 15

 .100 10 المةموع

% من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من 50( أن ما نسبته 19.5يتضح من جدول )
سنة،    15أقل من    -10سنوات ومن    10من  أقل    -5% تتراوح سنوات خبرتهم من  10سنوات،    5

سنة فأكثر، ويعزو الباحث أن أعلى نسبة األخصائيين المهنيين   15% سنوات خبرتهم 30بينما 
وح حسب عينة الدراسة من  هما من أصحاب الخبرات التي تترا المستشفيينالعاملين في كال 

ى االهتمام الحديث بإدراج  لإويرجع ذلك  ،  %  10سنوات،    5( هي خبرتهم أقل من  5.18الجدول )
واالهتمام   ،لى التطوير العلمي والمهني إ اوأيض   ،مهنة الخدمة االجتماعية في العمل الطبي بغزة

متقدمة والبرامج التربوية التي  مع المصابين من خالل الدورات ال العاملةبتنمية الكوادر المهنية 
 المصابين.  نتائجه في العمل مع وتنعكس ،ينعكس على األداء الوظيفي 
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 :توزيع عين  الدرا   ح ب يكمن ال مل 6.4.5

 توزيع عين  الدرا   يكمن ال مل (: 5.20)ردول 

 الن ب  المئوي  %  ال دد يكمن ال مل

 70 7 مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي

 30 3 مستشفى حمد لألطراف الصناعية

 100 10 المةموع

% من عينة الدراسة يعملون في مستشفى  70( أن ما نسبته 20.5تضح من جدول )ي
% يعملون في مستشفى حمد لألطراف الصناعية، ويعزو الباحث  30الوفاء للتأهيل الطبي، بينما  

لى تنوع األقسام في  إإلى أن نسبة األخصائيين المهنيين العاملين في مستشفى الوفاء هي األعلى  
وقسم الخدمات  ،وقسم المسنين ،وقسم مرضى الحريم ،ل: قسم مرضى الرجالمستشفى الوفاء مث

الخدمات االجتماعية واألدوات الطبية وهم من خارج    يلتقون   االجتماعية الخارجي للمصابين الذين
 وكثرة عدد المصابين.  ،المستشفى

 ؟ ل كج  الديمغ   خصمئي ا رجممعي في الجةف ف ين حد  المشك ي الجي تواره يصمبي ا أل أدوار ا  يم  -

 ؟ خصمئي ا رجممعي يع ن ق يصمب ال كج  الديمغ  أليم دور ا -

استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  لإلجابة عن هذا السؤال تم  
  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك

 صمئي ا رجممعي يع ن ق يصمب ال كج  الديمغ  خألدور ا(: 5.21)ردول 

المجو ط  األدوار يع ن ق المصمب م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

خصائي االجتماعي بفتح ملف خاص  أليقوم ا  .1
 لمتابعة حالة المصاب. 

4.80 0.42 96.00 3 
موافق  

 بشدة

في   تبصير المصاب بالحلول ومساعدته  .2
 اختيار الحل االمثل لمشكلته. 

4.70 0.48 94.00 4 
موافق  

 بشدة

 1 96.00 0.42 4.80 االجتماعي للمصاب. تقديم الدعم    .3
موافق  

 بشدة

يجابية للمصاب خالل فترة إلجواء األتهيئة ا  .4
 تلقيه العالج. 

4.70 0.48 94.00 4 
موافق  

 بشدة
موافق   1 96.00 0.42 4.80خصائي االجتماعي على استخدام  أليحرص ا  .5
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 بشدة تفريغ االنفعالي للمصاب.أساليب ال
 موافق بشدة 95.20 0.26 4.76 الح مبي ال ممالمجو ط 

( أن المتوسطات الحسابية لمجال دور االخصائي االجتماعي  21.5يتضح من جدول )
حصل هذا المجال على   (، وقد 4.70، 4.80بين ) مع نسق مصاب السكتة الدماغية يتراوح ما

خصائيين االجتماعيين  ألوهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل ا  ،( 4.76وسط حسابي عام )مت
 على المجال بشكل عام. 

والتي نصت  (3الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
خصائي  أليحرص ا  "  والتي نصت على  (5والفقرة رقم )  ،تقديم الدعم االجتماعي للمصاب "  "  على

ولى بمتوسط ألحصلتا على المرتبة ا"  استخدام أساليب التفريغ االنفعالي للمصاب االجتماعي على  
تبصير   " والتي نصت على( 2الفقرة رقم ) بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  (، 4.80حسابي ) 

التي نصت و (  4الفقرة رقم )تليها    ،مثل لمشكلته "ألالمصاب بالحلول ومساعدته في اختيار الحل ا
( لكل 4.70يجابية للمصاب خالل فترة تلقيه العالج" بمتوسط حسابي ) إلجواء األتهيئة ا " على

النتائج السابقة منطقية، حيث برزت أهمية دور األخصائي االجتماعي  أن الباحث  ويعتقد منهما، 
ي العمل معهم  والنتائج اإليجابية ف  ،مع فئة مصابي السكتة الدماغية من خالل عمله مع هذه الفئة

وهذا يساعد في   ،ن خالل تذليل الصعوبات لديهم ومساعدتهم على تقبل اإلصابة والتأقلم معهام
وبالتالي التماثل للشفاء لدى المصابين وشعورهم باالرتياح النفسي من   ،تلقي الجلسات العالجية

 تفقد أحوالهم بشكل يومي. و خالل االهتمام بهم 

، (Lemmi et al., 2016) درا   ، و (Abdi, 2016درا   )تتفق هذه النتيجة مع 
، جميعها أكدت تقديم خدمات الدعم (2021ودرا   )المدهون، (، و 2019ودرا   )الش خ، 

لتقبل    ؛وتهيئة األجواء اإليجابية والتقبل والتهيئة النفسية للمصاب   ،االجتماعية والمساندة للمصاب 
 للشفاء. لطبي وبالتالي التماثلملية التأهيل ااإلصابة والتعاون مع الفريق الطبي المختص في ع

 ؟  م  يصمب ال كج  الديمغ  أا رجممعي يع ن ق  ا خصمئييم دور  -
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  

  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
  م  يصمب ال كج  الديمغ  أخصمئي ا رجممعي يع ن ق ألدور ا(: 5.22)ردول 

المجو ط   م  ألا  األدوار يع ن ق م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 
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1.  
على توفير خصائي االجتماعي ألايحرص 

سرية مستقرة تتقبل وجود المصاب وتهتم أبيئة  
 ؤونه.  شفي 

4.60 0.52 92.00 2 
موافق  

 بشدة

المساعدة في حل المشكالت التي تواجه أسرة   .2
 المصاب في ظل غيابه.

 موافق 6 84.00 0.63 4.20

3.  
يقوم بتوفير المساعدات المالية ألسرة المصاب 

لى المؤسسات إمن خالل تحويل الحالة 
 .المختصة

4.44 0.53 88.89 4 
موافق  

 بشدة

مهم  خصائي األيلعب ا  .4 في  االجتماعي دورا  
 سرة.ألا العمل على تماسك

4.67 0.50 93.33 1 
موافق  

 بشدة

5.  
خصائي االجتماعي في مشاركة  أليحرص ا

أفراد أسرة المصاب من خالل إعداد مؤتمر 
 الحالة. 

4.50 0.71 90.00 3 
موافق  

 بشدة

التخفيف من حدة القلق لدى أسرة المصاب   .6
 .سرةألا اخل القيام بأدواره دبعد غيابه من 

4.30 0.95 86.00 5 
موافق  

 بشدة
 موافق بشدة 88.83 0.51 4.44 المجو ط الح مبي ال مم

خصائي االجتماعي  أل( أن المتوسطات الحسابية لمجال دور ا22.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال 4.20، 4.67بين )  سرة مصاب السكتة الدماغية يتراوح ماأمع نسق 

خصائيين  أل( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل ا 4.44بي عام )على متوسط حسا
ن عمل  إالنتائج السابقة منطقية، حيث  أن الباحث  ويعتقد االجتماعيين على المجال بشكل عام، 

وهنا   ،سرتهأالمصاب و  سرة المصاب يساعد في فهم كل احتياجات أخصائي االجتماعي مع ألا
قارب يساعد في تذلل الصعوبات  ألسرة واأل ا  أفراد   الذي يضم كلن مؤتمر الحالة  أ  :ستطيع القولأ

 بيئة سليمة خالية من المشكالت التي قد تعيق العملية العالجية.   وتوفر له  ،التي قد تواجه المصاب 

 والتي نصت على   (4الفقرة رقم )وباستعراض ترتيب الفقرات تبين أن أعلى الفقرات أهمية  
مهم  خصائي االجتماعي دو أل يلعب ا " حصلت على المرتبة   "  سرةألفي العمل على تماسك ا ا را  

خصائي  ألا( والتي نصت على " يحرص 1ها الفقرة رقم )(، تلي4.67الرابعة بمتوسط حسابي )
سرية مستقرة تتقبل وجود المصاب وتهتم في شؤونه " حصلت على  أعلى توفير بيئة االجتماعي 

سرة هنا حصلت على مؤشر  ألى الباحث أن تماسك ا(، ير 4.60المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
سري وتماسكه مما  ألائي على قوة البناء اخصأل ويدل ذلك على الحرص التام من قبل ا ،مرتفع

 سرته.أو  ينعكس بشكل إيجابي على المصاب 
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( والتي نصت على " المساعدة 2تليها الفقرة رقم )الفقرة    بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
تليها  (، 4.20شكالت التي تواجه أسرة المصاب في ظل غيابه " بمتوسط حسابي ) في حل الم
 التخفيف من حدة القلق لدى أسرة المصاب بعد غيابه من القيام بأدواره داخل ( "6)الفقرة رقم 

سرة ألويعزو الباحث أن التخفيف من حدة القلق لدى أفراد ا (4.30" بمتوسط حسابي )سرةألا
 هداف العملية العالجية والشعور باألمان وعدم القلق. أ هم أ نما هو من إفراد ألبسبب غياب أحد ا

(، 2019، ودرا   )الش خ، (Pereirj et al., 206) درا  تتفق هذه النتيجة مع 
. والتي أكدت هذه الدراسات على أهمية  ( 2021ودرا   )المدهون، (، 2020)الم مزي،  ودرا  
والحرص على التماسك   ،الخدمات االجتماعية للمصابينخصائي االجتماعي في تقديم أل عمل ا

للحفاظ على االستقرار   ؛كل ما يلزم وتوفيرسرته أودمج المريض مع  ،رةس ألوالترابط بين أفراد ا
 سرته.أ  سري الذي له االنعكاس اإليجابي على نفسية المصاب وشعوره باالطمئنان علىألا

  ؟ دور ا خصمئي ا رجممعي يع ن ق المؤ   يم  -
المعياري والوزن النسبي  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف  

  :والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
 خصمئي ا رجممعي يع ن ق المؤ    ألدور ا(: 5.23)ردول 

المجو ط  األدوار يع ن ق المؤ     م
 مبيالح 

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

1.  
التشبيك مع المؤسسات الدولية ومؤسسات 
المجتمع المدني التي تقدم الخدمات الطبية 

 وأجهزة تعويضية للمصابين. 

4.40 0.97 88.00 4 
موافق  

 بشدة

2.  
خصائي االجتماعي ضمن فريق  أليعمل ا

ب  لتقديم تسهيالت لحصول المصا ؛مهني
 على الخدمة المناسبة له. 

4.50 0.53 90.00 1 
موافق  

 بشدة

3.  
القيام بمهام البحث االجتماعي للعمل على  

لتناسب الوضع الصحي    ؛مواءمة مرافق المنزل
 للمصاب الجديد. 

4.30 0.67 86.00 6 
موافق  

 بشدة

تذليل إجراءات المؤسسة في حصول مصابي    .4
 .السكتة الدماغية على الخدمات الصحية

4.40 0.52 88.00 2 
موافق  

 بشدة

نشطة التي ألالتعاون مع إدارة المؤسسة في ا   .5
 .تخدم مصابي السكتة الدماغية

4.40 0.52 88.00 2 
موافق  

 بشدة
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التواصل مع إدارة المؤسسة لشرح احتياجات    .6
 شباعها. إ   والعمل على   ، مصابي السكتة الدماغية 

4.30 0.48 86.00 5 
موافق  

 بشدة
 موافق بشدة 87.67 0.44 4.38 ال مم المجو ط الح مبي

خصائي االجتماعي  أل( أن المتوسطات الحسابية لمجال دور ا23.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي  4.30، 4.50بين )  مع نسق المؤسسة يتراوح ما 

لى المجال  خصائيين االجتماعيين عأل( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل ا4.38عام ) 
طار  إويعمل وفق  ، خصائي االجتماعي في المجال الطبيألبشكل عام، وهذا يعود ألهمية عمل ا

ل كعضو أساسي في فريق التأهيل الطبي في يعم اوأيض   ،خطة تدير عمله ووفقالمؤسسة 
ويحقق وجوده  ،ليكون على اطالع مستمر مع الفريق على سير العملية العالجية ؛المستشفى
 وتماثل المصاب بالشفاء.  ،للعمل انجاح  يق  ضمن الفر 

والتي نصت  (2الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
لتقديم تسهيالت لحصول المصاب على   ؛ خصائي االجتماعي ضمن فريق مهنيأليعمل ا  " على

  4رقم )   الفقرتان (، تليها  4.50ولى بمتوسط حسابي )ألحصلت على المرتبة ا   الخدمة المناسبة له "
( " تذليل إجراءات المؤسسة في حصول مصابي السكتة الدماغية على الخدمات الصحية، 5و

على   حيث حصلتانشطة التي تخدم مصابي السكتة الدماغية " أل ا التعاون مع إدارة المؤسسة في
ئج السابقة جاءت لتؤكد ( لكل منهما، ويعتقد الباحث أن النتا 4.40المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

خصائي االجتماعي في تسهيل وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المصاب خالل الفترة ألدور ا
في الحث على األنشطة وأساليب الترفيه    امهم    ادور    أن للمؤسسة  :قولالعالجية له، وهنا أستطيع ال

مما  لديه، والشعور بالراحة والترويح على المصاب لما له من أهمية في تحقيق االستقرار النفسي 
العالجية والتماثل    الخطةونجاح  ،  يعطينا فرصة كبيرة جيدة في استمرار العملية العالجية للمصاب 

 حد ما.  إلى بالشفاء

التواصل مع إدارة  " والتي نصت على( 6الفقرة رقم )  بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
شباعها " بمتوسط حسابي  إة والعمل على المؤسسة لشرح احتياجات مصابي السكتة الدماغي 

( والتي نصت على " القيام بمهام البحث االجتماعي للعمل على  3تليها الفقرة رقم )  ،(4.30)
(، وهنا  4.30مرافق المنزل لتناسب الوضع الصحي للمصاب الجديد " بمتوسط حسابي ) مواءمة

ناك صعوبات ومعيقات تعود  أن ه من خالل تجربتي العملية في هذا المجال: ستطيع القولأ
والتبرعات من مؤسسات المجتمع المدني   ،الفتقار المؤسسة للدعم المادي المحلي منها والدولي
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  ،و أدوية عالجيةأ  ،دوات طبيةأل على توفير احتياجات المصابين سواء أكانت  التي من شأنها تعم
ض في النتائج لقلة المشاريع  ويعزو الباحث ذلك االنخفا  نقدية.و مساعدات  أ  ،و مساعدات عينيةأ

 بسبب الحصار اإلسرائيلي الجائر على قطاع غزة.  ؛الداعمة للمؤسسات 

  ( Abdi, 2016) ودرا  ، (Pereirj et al., 2016) درا  تتفق هذه النتيجة مع 
، والتي أكدت هذه الدارسات جميعها على أهمية دور (Langhammer et al., 2018)  درا  

أهيل في توفير الخدمات للمصاب، وبالتالي حصول المصاب على خدمات و مركز التأالمؤسسة  
والتغلب على    ،ونظام صحي متقدم يواكب المعايير الدولية  ،صحية متطورة وتوفير خدمة عالجية

الصعوبات التي تواجه المصاب من خالل االهتمام الواضح من قبل المؤسسة في تلبية احتياجات  
وفائق الجودة في تقديم الخدمة    امرموق    اومركز  سة مكانة مجتمعية  المؤس  لهذهالمصاب، مما يعطي  

وبشهادة من مراكز طبية دولية    ،ومستشفى حمد لألطراف الصناعية  ، مثل: مستشفى الوفاء الطبي
 مدينة حمد الطبية بدولة قطر. و  Norwegian Sons Hospitalمتقدمة مثل:  

 

 : دور ا خصمئي ا رجممعي يع ن ق المةجمعيم  -
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  

 والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك 
 خصمئي ا رجممعي يع ن ق المةجمع ألدور ا(: 5.24)ردول 

المجو ط  األدوار يع ن ق المةجمع  م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

تهيئة البيئة االجتماعية التي يعيش بها   .1
 صابته في المجتمع.إالمصاب في تقبل 

4.56 0.53 91.11 2 
موافق  

 بشدة

جماعة    : دمج المصاب مع المجتمع المحيط به مثل   .2
   . صدقاء والجيران والمسجد وزمالء العمل أل ا 

4.30 0.67 86.00 4 
موافق  

 بشدة

3.  
تشبيك المصاب بمؤسسات المجتمع المدني 
والمؤسسات الطبية التي تقدم له الخدمات  

   .جهزة التعويضيةألدوية واألالعالجية وا

4.60 0.52 92.00 1 
موافق  

 بشدة

للتخفيف من   ؛حث أسرة المصاب على الترفيه  .4
 حدة الضغوط التي عانى منها. 

4.40 0.52 88.00 3 
موافق  

 بشدة
 موافق بشدة 89.33 0.31 4.47 المجو ط الح مبي ال مم
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خصائي االجتماعي  أل( أن المتوسطات الحسابية لمجال دور ا24.5يتضح من جدول )
وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي  (، 4.30، 4.60مع نسق المجتمع يتراوح ما بين ) 

يين االجتماعيين على المجال  خصائ أل( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل ا4.47عام ) 
ج أهمية ظهر النتائ وهنا تُ  ،بشكل عام، ويعزو الباحث أن هذه النتائج منطقية وتتفق مع الدراسة

وتسخير   ،وفهم المجتمع المحيط به ،المصاب  لخدمةخصائي االجتماعي مع المجتمع ألدور ا
 اإلمكانيات المجتمعية لخدمته.

والتي نصت  (3الفقرة رقم ) على الفقماي أهم   وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أ
تقدم له الخدمات تشبيك المصاب بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية التي  "  على

(،  4.60ولى بمتوسط حسابي )ألحصلت على المرتبة ا " جهزة التعويضيةألدوية واألالعالجية وا
ة االجتماعية التي يعيش بها المصاب في والتي نصت على " تهيئة البيئ ،(1تليها الفقرة رقم ) 

ويعزو الباحث   (،4.56صابته في المجتمع " حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )إتقبل  
أن ارتفاع النتائج من عينة الدراسة والتي تؤكد على أهمية التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني  

وتهيئة   ،من أدوات طبية وجلسات عالجية والمؤسسات الطبية التي تدعم المصابين بكل ما يلزم
 للمنزل وتوفير الخدمات للمصابين في كافة المجاالت. 

( والتي نصت على " دمج المصاب مع المجتمع  2)   رقم الفقرة    الفقماي أهم   بينمم تبين أن أقل  
ها الفقرة  (، تلي 4.30صدقاء والجيران والمسجد وزمالء العمل " بمتوسط حسابي ) أل المحيط به مثل جماعة ا 

للتخفيف من حدة الضغوط التي عانى منها    ؛ حث أسرة المصاب على الترفيه ( والتي نصت على "  4رقم ) 
لى انخفاض النتائج التي تؤكد على صعوبة الوضع االقتصادي  إ ويعزو الباحث  (،  4.40وسط حسابي ) " بمت 

روتين اليومي والبعد االجتماعي  وال   ، وعدم المقدرة لديهم على ترفيه وتغير الجو للمصاب   ، ألسر المصابين 
 قارب والجيران بعد اإلصابة. أل وضعف أصاب العالقة مع ا 

درا    و ،  (Bualar, 2012)  ، ودرا  (Akram, 2010)    دراتتفق هذه النتيجة مع  
(Langhammer et al., 2018) ،(  2020(، درا   )الم مزي، 2019، ودرا   )الش خ

  ، عادة دمج المصاب بالمجتمع إ ئة االجتماعية وتكيفه معها و وأكدت هذه الدراسات على تهيئة البي
وتشبيك المصاب مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني   ،وإعادة تكيفه مع البيئة المحيطة به

الدماغية، مما ينعكس على   السكتةالتي تقدم الخدمات الصحية واالجتماعية والنفسية لمصابي 
وبالتالي تحقيق الرضا   ،ام والرعاية والرضا المجتمعيوشعوره باالهتم  إلصابتهتقبل المصاب 

 . إصابته عليه من وضع صحي وتكيف مع  هوفسي لما الن
 خصمئي ا رجممعي في الجةف ف ين حد  المشك ي الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  ؟ أل يم ي وقمي ا  -
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 ؟ ا رجممعي خصمئيألي وقمي تج لق بن ق ا -
النسبي  م المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدا

  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
 ي وقمي تج لق بن ق ا خصمئي ا رجممعي (: 5.25)ردول 

المجو ط  الم وقمي م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   

 موافق ال
 محايد 4 54.00 1.34 2.70 .االجتماعي عداد المهني لألخصائي  إل ضعف ا   .1

خصائي االجتماعي بالمشكالت ألقلة خبرة ا  .2
 .التي تواجه مصابي السكتة الدماغيةسرية  ألا

 محايد 2 60.00 1.49 3.00

 محايد 4 54.00 1.34 2.70 .نقص المهارة في إدارة المقابالت المهنية مع المصابين   .3

4.  

باستخدام  نقص المهارات المرتبطة 
ساليب العالجية المناسبة  أل ستراتيجيات وا إل ا 

  – التوسط  – التفاوض  – التعاون  – قناع إل )ا 
 التوجيه(. 

 محايد 1 64.00 1.32 3.20

 محايد 3 58.00 1.60 2.90 نقص المهارة في إعداد التقارير والبحوث العلمية.   .5
 محايد 58.00 1.31 2.90 المجو ط الح مبي ال مم

معوقات تتعلق بنسق ( أن المتوسطات الحسابية لمجال 25.5جدول )يتضح من 
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي  2.70،  3.20بين )   يتراوح ما  االجتماعي  االخصائي

خصائيين االجتماعيين على المجال بشكل  ألمن قبل ا احياد  وهذا يعني أن هناك  ،(2.90عام ) 
وبالفعل يوجد قصور  ،قة منطقية وتتوافق مع عينة الدراسةاحث أن النتائج السابعام، ويرى الب

لقلة توفر الدورات العلمية  ؛ويرجع ذلك ،خصائيين االجتماعين العاملين في هذا المجالأللدى ا
المتقدمة في مجال الخدمة االجتماعية الطبية والتي من شأنها مواكبة التطور العلمي والعملي 

ويعطي صورة إيجابية عن أداء  ،زز قوة العمل االجتماعيخصائيين مما يعألدى اوالمهاري ل
 خصائيين االجتماعيين. ألا

والتي نصت  (4الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
  – اع  قنإلساليب العالجية المناسبة )األستراتيجيات واإلنقص المهارات المرتبطة باستخدام ا  "  على

(، 3.20ولى بمتوسط حسابي )ألحصلت على المرتبة ا  التوجيه("  –التوسط    –وض  التفا  –التعاون  
التي سرية  ألخصائي االجتماعي بالمشكالت األ( والتي نصت على " قلة خبرة ا2تليها الفقرة رقم )
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  (، يرى 3.00" حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) تواجه مصابي السكتة الدماغية
ستراتيجيات التدخل المهني إخصائي االجتماعي المهارات في تطبيق ألالباحث أن اكتساب ا

 خصائيين في التعمق في العمل مع المصابين. أل واألساليب العالجية تؤهل ا

عداد إل ضعف ا   "   ي نصت على والت(  3( ) 1الفقرات رقم )   بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم   
( لكال منهما، " نقص المهارة في إدارة 2.70بمتوسط حسابي ) المهني لألخصائي االجتماعي " 

خصائي االجتماعي يحتاج إلعداد مهني جيد  أل المقابالت المهنية مع المصابين " ويرى الباحث أن ا 
 المنوطة به.  والقيام بالمهام   ، قادر على إدارة المقابالت والجلوس مع المصابين 

 : ي وقمي تج لق بن ق يصمب ال كج  الديمغ   -

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  
 والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
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 يصمب ال كج  الديمغ  ي وقمي تج لق بن ق (: 5.26)ردول 

المجو ط  الم وقمي م
 الح مبي

ا نحماف  
 مع مري ال

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

حساسية تعامل مصابي السكتة الدماغية مع    .1
 خصائي االجتماعي.ألا

 موافق 2 70.00 1.35 3.50

عدم الفهم الواضح ألهداف المستشفى   .2
 وقوانينها.

 موافق 1 72.00 1.26 3.60

 محايد 3 60.00 1.49 3.00 عدم تقبل المصاب لألخصائي االجتماعي والمستشفى.   .3

التخوف من التجارب السابقة والتردد في    .4
 االستمرار بالعملية العالجية للمصاب.

 محايد 4 56.00 1.32 2.80

 محايد 64.50 1.23 3.23 المجو ط الح مبي ال مم

معوقات تتعلق بنسق مصاب   المتوسطات الحسابية لمجال( أن  26.5يتضح من جدول )
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  2.80،  3.60ن ) بي   السكتة الدماغية يتراوح ما

خصائيين االجتماعيين على المجال بشكل عام،  ألمن قبل ا احياد  ( وهذا يعني أن هناك 3.23)
وذلك كون  ؛تعامل ما بين األخصائي والمصاب ويرى الباحث هنا أن هناك حساسية شديدة في ال 

فسية والتي أثرت على تعامله مع المحيطين به ومع  المصاب تعرض للعديد من االضطرابات الن
خصائي االجتماعي على  ألوبذلك يكون ا ،خصائيين في مختلف المجاالت ألالعاملين معه من ا 

لضغوطات واالضطرابات من  والتخفيف من حدة ا ،قدر من الثقة في مراعاة مشاعر المصاب 
 ، صابته والتكيف معهاإقبل خالل خطة عمل يسعى بها على توفير جو لدى المصاب قابل لت

 والسعي للعالج والتماثل بالشفاء.
والتي نصت  (2الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   

ولى بمتوسط  أل حصلت على المرتبة ا ا "عدم الفهم الواضح ألهداف المستشفى وقوانينه  " على
نصت على " حساسية تعامل مصابي السكتة الدماغية  ( والتي  1(، تليها الفقرة رقم )3.60حسابي )

(، ويرى الباحث  3.50خصائي االجتماعي " حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ألمع ا
قوانين المستشفى    يجهلون حيث إن العديد من المصابين    ،هنا أن النتائج جاءت متوافقة مع الواقع

بعض   أنال إ  ،ائي للمصاب لحظة دخوله للمستشفىخصألوأهدافها برغم التوعية التي يقوم بها ا 
 اجهد  مر يتطلب ألوهذا ا ،المصابين يسعى لتحقيق أهدافه العالجية حسب ما يراه من جهة واحدة

  ا السياسات التي تحكم العمل في المستشفى تفادي  خصائيين في توضيح بعض األهداف و ألمن ا
توافق مع رؤيته العالجية بسبب وضعه  حيث لم ت  ،إلحساس المصاب بفقدان الثقة بالمستشفى
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وهذا بعلم التأهيل الطبي   ،وغالبا ما نرى مصابين لديهم االستعجال في التماثل للشفاء ،الصحي
 العالجية مع المصاب. األهدافى يحقق حت  ؛ن يأخذ وقتهأن التأهيل البد أل  ؛غير موجود 

عدم تقبل المصاب  " على والتي نصت ( 3الفقرة رقم ) بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
( والتي نصت  4( تليها الفقرة رقم ) 3.00لألخصائي االجتماعي والمستشفى " بمتوسط حسابي )

ة العالجية للمصاب " بمتوسط على " التخوف من التجارب السابقة والتردد في االستمرار بالعملي
ألنه   ؛ى هذا التساؤل(، ويرى الباحث هنا أن النتائج منطقية لعينة الدراسة عل2.80حسابي )

  لألخصائي صادفني في عملي السابق في مجال التأهيل الطبي أن بعض المصابين غير متقبل 
صابته  إمن نفس    خرينآأو تجارب لمصابين    ،سابقة  لخبرات االجتماعي والمستشفى كونه تعرض  

  صائيين كأخوبدورنا هنا  ،ويعتقد هنا المصاب أنه قد يحصل على هذه التوقعات  ،باءت بالفشل
بعض االتجاهات الخاطئة   بتغيير ن نقوم أ و  ،ن نحترم رأي المصاب وحرية تفكيرهأ يتوجب علينا

لنعيد الثقة   ؛خصائي االجتماعي والمستشفىأل وتعديل األفكار السلبية تجاه عمل ا ،لدى المصاب 
 وبالتالي حصوله على الخدمة العالجية بالشكل المطلوب. ،للمصاب 

 :مؤ   ي وقمي تج لق بن ق ال -
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  

  جدول التالي يوضح ذلكوالترتيب، وال
 ي وقمي تج لق بن ق المؤ    (: 5.27)ردول 

 الم وقمي م
المجو ط 
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

لوزن ا
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

عدم وجود تعاون بين إدارة المؤسسة    .1
 خصائي االجتماعي. ألوا

 محايد 3 58.00 1.45 2.90

الطبية التي تستخدم في مجال   األجهزةقلة   .2
 تأهيل مصابي السكتة الدماغية. 

 محايد 4 58.00 1.60 2.90

عدم قدرة المؤسسة على إيجاد حلول لمشكالت   .3
 السكتة الدماغية. مصابي 

 محايد 5 54.00 1.34 2.70

العاملين في   األخصائييننقص في إعداد   .4
 المجال الطبي بالمؤسسة. 

 محايد 2 58.00 1.37 2.90

ضعف إمكانيات المؤسسة وغياب المشاريع   .5
 والبرامج التطويرية.

 محايد 1 60.00 1.05 3.00

 محايد 57.60 1.07 2.88 المجو ط الح مبي ال مم
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معوقات تتعلق بنسق ( أن المتوسطات الحسابية لمجال 27.5ضح من جدول )يت
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام 2.70، 3.00بين ) يتراوح ما المؤسسة

( وهذا يعني أن هناك موافقة حياد من قبل األخصائيين االجتماعيين على المجال بشكل 2.88)
 والتي نصت على  (5الفقرة رقم )أن أعلى الفقماي أهم    وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين  عام،  

حصلت على المرتبة األولى  لمشاريع والبرامج التطويرية "ضعف إمكانيات المؤسسة وغياب ا "
( والتي نصت على " عدم قدرة المؤسسة على 3(، تليها الفقرة رقم )3.00بمتوسط حسابي )

حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي إيجاد حلول لمشكالت مصابي السكتة الدماغية " 
( والتي نصت على "عدم قدرة المؤسسة 3رقم )قرة  الف  بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم    ،(2.70)

(، ويرى الباحث 02.7على إيجاد حلول لمشكالت مصابي السكتة الدماغية " بمتوسط حسابي )
مؤسسة من المعوقات التي  تخله ال نإهنا أن النتائج السابقة منطقية لعينة الدراسة، حيث 

أن بعض المؤسسات التي تعمل في مجال  :وهنا أستطيع القول ،تواجهها أثناء ممارستها لعملها
ويعود أغلبها لقلة إمكانيات هذه المؤسسات وشح  ،العديد من المعوقات تواجههاالتأهيل قد 

ود هذا للسبب األكبر وهو ويع ،وضعف تطوير الكادر المهني ،الموارد والمشاريع التنموية
ويلة، وكي نستطيع التغلب الحصار اإلسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ سنوات ط

عل هذه المعوقات البد من البحث عن األساليب البديلة في توفير المشاريع التنموية وتنمية 
لخبرات العلمية المهارات وا وصقلالكادر المهني وتعزيز التطوير العلمي لدى األخصائيين 

ر قسم الموارد البشرية الجديدة المواكبة للحداثة العملية في أغلب المجاالت من خالل تفعيل دو 
(Human Resources). 
 ي وقمي تج لق بن ق المةجمع؟  -

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  
  يوضح ذلكوالترتيب، والجدول التالي 

 ي وقمي تج لق بن ق المةجمع (: 5.28)ردول 

المجو ط  الم وقمي م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

 موافق 1 84.00 0.79 4.20 ضعف ثقافة المجتمع في التعامل مع المصاب.   .1

االجتماعية بين الجيران وعدم   تفكك الروابط  .2
 للمصاب. التعاون ينعكس على تقبل المجتمع 

 موافق 2 82.00 0.74 4.10

ضعف التشبيك بين المؤسسة ومؤسسات   .3
 .المجتمع المحلي

 محايد 5 64.00 1.23 3.20
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المجو ط  الم وقمي م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

النظرة السلبية من بعض أفراد المجتمع تجاه   .4
 المصاب.

 محايد 4 68.00 1.26 3.40

عالمي والوعي المجتمعي تجاه إلغياب الدور ا  .5
 رعاية المصابين.  

 موافق 3 74.00 1.06 3.70

 موافق 74.40 0.79 3.72 المجو ط الح مبي ال مم

  معوقات تتعلق بنسق المجتمع   ( أن المتوسطات الحسابية لمجال28.5يتضح من جدول )
وهذا  ،(3.72)(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام 3.20، 4.20بين ) يتراوح ما

يعني أن هناك موافقة من قبل األخصائيين االجتماعيين على المجال بشكل عام، ويرى الباحث 
في العملية العالجية   امهم   ادور  ن للمجتمع إهنا أن النتائج السابقة منطقية لعينة الدراسة، حيث 

بحالته الصحية   اث يبرز التعاون من قبل المجتمع المحيط بالمصاب وتقبله مجتمعي  للمصاب، حي
المصاب وعالقاته    صحةلى تغيرات على مستوى  إوما أدت    ،الحالية بعد تعرضه للسكتة الدماغية

في  عليهن المصاب يشعر بالقلق المستمر حول وضعه الصحي الحالي وما كان أاالجتماعية، و 
  ، سرة أ  و رب  أ   ،اب  طال و  أ  ،اموظف  كان  أودوره بالمجتمع سواء    ، السابق من ممارسة حياته االجتماعية

مكانة اجتماعية، وهنا يبرز دور األخصائي االجتماعي في دمج المصاب مع المجتمع   ذاو أ
ه قبل الخروج من المستشفى واالنخراط بالمجتمع ومن خالل خبراتي السابقة في  المحيط به وتهيئت

ل اشراكه  هذا المجال يتعين على األخصائي اشراك كل من له صلة مجتمعية بالمصاب من خال
في مؤتمر الحالة أثناء العملية العالجية للمصاب والتنسيق مع كل جهة يتعامل معها المصاب 

له والمسجد وأثناء تنفيذ الخطة العالجية من قبل فريق التأهيل الطبي يتم  سابقا كمكان عمله ومنز 
حتى يستطيع    عمل عدة زيارات منزلية للمصاب والمجتمع المحيط به وعمل موائمة بيئية للمصاب 

الخروج بأمان لمنزله وممارسة حياته الطبيعية بشكل جيد وتالفي شعور المصاب بالصدمة  
 لمستشفى للمنزل بعد استكمال خدته العالجية. المجتمعية عند خروجه من ا 

والتي نصت  (1الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
حصلت على المرتبة األولى بمتوسط   في التعامل مع المصاب " ضعف ثقافة المجتمع " على

ابط االجتماعية بين الجيران  ( والتي نصت على " تفكك الرو 2(، تليها الفقرة رقم )4.20حسابي ) 
وعدم التعاون ينعكس على تقبل المجتمع للمصاب " حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  

ائج السابقة منطقية لعينة الدراسة، وعليه أن يقوم األخصائي  (، ويرى الباحث هنا أن النت4.10)
الجتماعية من خالل الزيارات بعمل توعية مجتمعية للمجتمع المحيط بالمصاب وتقوية الروابط ا
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 ، سرة المصاب ذات الدرجات القرابية األولى والثانية أاليومية للمصاب من قبل األقارب والجيران و 
 قبل المصاب. ولما لهم من دور مؤثر على 

ضعف التشبيك بين  ( والتي نصت على "  3رقم )الفقرة    بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم  
والتي  ( 4تليها الفقيرة رقم )(، 3.20" بمتوسط حسابي ) المحلي المؤسسة ومؤسسات المجتمع

(، 3.40" بمتوسط حسابي) نصت على " النظرة السلبية من بعض أفراد المجتمع تجاه المصاب 
خصائي االجتماعي  ألرى الباحث هنا أن النتائج السابقة منطقية لعينة الدراسة، ويتوجب على ا وي

وحث الدور   ،ة من خالل المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدنيالقيام بورش عمل ولقاءات مجتمعي
وكيفية التعامل معها كونها شريحة من شرائح المجتمع من خالل    ،اإلعالمي على أهمية هذه الفئة

خصائيين  أمن خالل استضافة أطباء و  المذياعوعبر اإلذاعات المحلية على  التلفزيونية،لقاءات ال
مع فئة   المجتمعي الضوء حول أهمية الترابط ويسلط ،معيةخبرة ومكانة مجت ذوي اجتماعيين 

والمساعدة   له وتقديم العون  ،وأهميته في تغيير النظرة السلبية للمصاب  ،مصابي السكتة الدماغية
 من كافة فئات المجتمع. 

 للجةف ف ين حد  المشك ي الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  ؟  يم المقجمحمي -
السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  لإلجابة عن هذا  

  والترتيب، والجدول التالي يوضح ذلك
 يقجمحمي للحد ين ي وقمي ال مل يع يصمبي ال كج  الديمغ  (: 5.29)ردول 

المجو ط  المقجمحمي م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

1.  
تنمية القصور المعرفي لدى األخصائيين 
االجتماعين في التعامل مع المشكالت التي 

 . مصابي السكتة الدماغيةتواجه 

4.50 0.53 90.00 4 
موافق  

 بشدة

2.  
تطوير المهارات لألخصائي االجتماعي في إدارة  

 مصابي السكتة الدماغية. المقابالت المهنية مع  
4.40 0.52 88.00 7 

موافق  
 بشدة

3.  
تعريف المصاب بالفهم الواضح ألهداف  

 المؤسسة وقوانينها.
4.40 0.84 88.00 7 

موافق  
 بشدة

4.  
جتماعي وفريق  تقبل المصاب لألخصائي اال

 والمؤسسة. التأهيل 
4.50 0.71 90.00 4 

موافق  
 بشدة

موافق   1 95.56 0.44 4.78الفهم الكامل من إدارة المؤسسة لدور    .5
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المجو ط  المقجمحمي م
 الح مبي

ا نحماف  
 المع مري 

الوزن 
 الن بي

 الجمتيب
درر   
 الموافق 

 بشدة األخصائي االجتماعي مع المصابين.
 موافق 10 84.00 0.92 4.20 مكانيات للعمل مع المصابين.إلتوفير كافة ا  .6

مصابي السكتة  توعية المجتمع في التعامل مع    .7
 . الدماغية

4.60 0.70 92.00 3 
موافق  

 بشدة

زيادة التشبيك بين مركز التأهيل ومؤسسات   .8
 .المجتمع المحلي

4.50 0.71 90.00 4 
موافق  

 بشدة

 2 92.00 0.52 4.60 تغيير النظرة السلبية ألفراد المجتمع تجاه المصاب.    .9
موافق  

 بشدة

ة مصابي عالمي تجاه فئإلزيادة اهتمام الدور ا  .10
 السكتة الدماغية. 

4.30 0.82 86.00 9 
موافق  

 بشدة
 موافق بشدة 89.33 0.52 4.47 المجو ط الح مبي ال مم

المتوسطات الحسابية لمجال مقترحات للحد من معوقات ( أن 29.5يتضح من جدول ) 
ى (، وقد حصل هذا المجال عل 4.20، 4.78بين )  العمل مع مصابي السكتة الدماغية يتراوح ما 

وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة من قبل األخصائيين االجتماعيين   ، ( 4.47متوسط حسابي عام ) 
نتائج السابقة منطقية لعينة الدراسة، وتتوافق مع على المجال بشكل عام، ويرى الباحث هنا أن ال 

لمعيقات وبالتالي يجب العمل على الحد من هذه ا   ، ن أي عمل يواجه معيقات إ الدراسة الراهنة، حيث  
من خالل تطوير األداء المهني للمؤسسة من خالل التطوير والتنمية واالرتقاء في العمل االجتماعي  

واالستعانة بخبرات من   ، ة ومواكبة للتطور العلمي والمهني واستحداث طرق جديد  ، مع المصابين 
وهما الوفاء وحمد  المستشفيين ن كال أ  : ، وأستطيع القول هنا ا ودولي   ا وعربي   ا أماكن مشابهة محلي  

على   ا للتأهيل الطبي يواكبون التطور المهني في الفترة األخيرة بشكل ملحوظ مما انعكس إيجابي  
 األداء المهني مع المصابين وتطوير الكادر االجتماعي. 

والتي نصت  (5الفقرة رقم ) وبم ج ماض تمتيب الفقماي تبين أن أعلى الفقماي أهم   
حصلت على   ارة المؤسسة لدور األخصائي االجتماعي مع المصابين "د الفهم الكامل من إ  "  على

( والتي نصت على " تغيير النظرة  9(، تليها الفقرة رقم )4.78المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، 4.60السلبية ألفراد المجتمع تجاه المصاب " حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

لسابقة منطقية لعينة الدراسة، ويتم ذلك من خالل تعزيز دور اويرى الباحث هنا أن النتائج 
و بشرية  أالمتاحة سواء كانت موارد مالية  له األخصائي االجتماعي في المؤسسة وتوفير الموارد 

واستحداث األنشطة واألساليب التي تعمل على    ،ومنحه المساحة الكافية لتطوير العمل  خبرة،ذات  
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 عنها مخرجات عمل إيجابية يستفيد منها المصاب.   ينتج  التي االرتقاء المهني

مكانيات إل( والتي نصت على "توفير كافة ا6رقم ) الفقرة    بينمم تبين أن أقل الفقماي أهم   
والتي نصت على "زيادة  ( 10تليها الفقرة رقم )(، 4.20للعمل مع المصابين" بمتوسط حسابي ) 

ويرى   (،4.30" وبمتوسط حسابي )لدماغيةاعالمي تجاه فئة مصابي السكتة إل اهتمام الدور ا
الباحث هنا أن النتائج السابقة منطقية، وتتوافق مع الدراسة الراهنة، ويتم ذلك من خالل العمل 

ومشاركته في األنشطة والمؤتمرات   ،براز أهمية دور األخصائي االجتماعي في المجال الطبيإعلى  
على العمل االجتماعي في هذه    الضوءلى تسليط  عإيجابية    بصورةوهذا ينعكس    ،المحلية والدولية

المؤسسة مع فئة مصابي السكتة الدماغية، من خالل نشر قصص نجاح على وسائل التواصل 
وعادوا للمجتمع بخير كما كانوا   ،صابةإل من ا  شفاؤهماالجتماعي للعديد من المصابين مما تم 

توفير اإلمكانيات الالزمة للمصابين   والعمل على ،و بأقل الضرر من ناحية اإلصابةأ ،بالسابق
تعمل على تغيير الروتين اليومي للمصابين    أن  نهاأمن أدوات طبية مساعدة وبرامج عالجية من ش

أو  ،ومادية سواء من داخل المؤسسة عينيةوالرحالت الترفيهية ومساعدات  خالل الحفالت  من
 من خالل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 :صل ال مدسالف 6
النجمئج ال مي  للدرا   والجصور المقجمح ين 
ينظور المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم     
 للحد ين يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ   
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 الفصل ال مدس
والجصور المقجمح ين ينظور المممر   ال مي  للةدي  النجمئج ال مي  للدرا   

 لديمغ  ا رجمم    للحد ين يشك ي يصمبي ال كج  ا
 النجمئج الةمص  بوصف عين  الدرا  :  1.6

 أشمري نجمئج الدرا   إلى أن:الديمغ  ، بةصوص يصمبي ال كج   .1

% من    67.0بنسبة    ،امصاب    59النسبة األكبر من المصابين هم من فئة الذكور وعددهم   .أ
 أفراد عينة الدراسة. 

  ا مصاب   39عددهم النسبة األكبر من المصابين من حيث الحالة االجتماعية )متزوج( و  .ب 
 % من أفراد عينة الدراسة. 44.3بنسبة 

سنة، عددهم    60تتراوح أعمارهم فوق  النسبة األكبر من المصابين من حيث الفئة العمرية   .ج
 % من أفراد عينة الدراسة. 36.4بنسبة   ،امصاب   32

 ، امصاب    40النسبة األكبر من المصابين من حيث المؤهل العلمي )ثانوية عامة( عددهم   .د 
 % من أفراد عينة الدراسة.45.5بنسبة 

  ، امصاب   36النسبة األكبر من المصابين من حيث منطقة السكن )مدينة غزة( عددهم  .ه
 % من أفراد عينة الدراسة.40.9بنسبة 

  ، ا مصاب   52النسبة األكبر من المصابين من حيث عدد سنوات االصابة )أقل من سنة(  .و
 % من أفراد عينة الدراسة.59.1بنسبة 

  ، ا مصاب   44نسبة األكبر من المصابين من حيث نوع العمل السابق )ال أعمل( عددهم ال .ز
 ة الدراسة.% من أفراد عين 50.0بنسبة 

بنسبة    ،امصاب    34( عددهم  8- 5النسبة األكبر من المصابين من حيث عدد أفراد االسرة )  .ح
 % من أفراد عينة الدراسة.38.6

  38االقتصادي لألسرة )متوسط( عددهم  النسبة األكبر من المصابين من حيث الوضع .ط
 % من أفراد عينة الدراسة. 43.2بنسبة    ،امصاب  



111 

 أشمري نجمئج الدرا   إلى أن:جممعيين، ا ربةصوص األخصمئيين  .2

% من  70.0النسبة األكبر من األخصائيين االجتماعيين هم من اإلناث وبلغت نسبتهم  .أ
 أفراد العينة.

جتماعيين من حيث الفئة العمرية هي لمن كانت أعمارهم  النسبة األكبر من األخصائيين اال .ب 
 % من أفراد العينة. 60.0بنسبة  ،سنة 40أقل من   -30

النسبة األكبر من األخصائيين االجتماعيين من حيث الحالة االجتماعية هي للمتزوجين   .ج
 % من أفراد العينة. 90.0بنسبة 

هل العلمي كانت لحملة النسبة األكبر من األخصائيين االجتماعيين من حيث المؤ  .د 
 % من أفراد العينة. 50.0بنسبة  بكالوريوسال

النسبة األكبر من األخصائيين االجتماعيين من حيث سنوات الخبرة هم من كانت سنوات  .ه
 % من أفراد العينة.50.0سنوات، بنسبة   5خبرتهم أقل من 

الوفاء(  النسبة األكبر من األخصائيين االجتماعيين من حيث مكان العمل )مستشفى  .و
 % من أفراد العينة. 70.0بنسبة 

 عن أ ئل  الدرا  : النجمئج الةمص  بم رمب   2.6
 ول: يم يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ   بمماك  الجأهيل الطبي بقطمع غ  ؟ال ؤال األ

 ويجفمع ين هذا الج مؤل المئ س الج مؤ ي الفم    الجمل  : 
  كج  الديمغ   بقطمع؟ يم المشك ي ا رجمم    الجي تواره يصمبي ال .1

جتماعية التي تواجه مصابي السكتة  جاءت المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت اال
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  ,4.473.13بين ) الدماغية بقطاع غزة ما

 ( وهذا يعني أن هناك موافقة.3.98)

 ؟يمغ   بقطمع غ  يم المشك ي ا قجصمدي  الجي تواره يصمبي ال كج  الد .2

ادية التي تواجه مصابي السكتة  جاءت المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت االقتص
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  4.00، 4.64بين ) الدماغية بقطاع غزة ما

 ( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة.4.36)
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 ؟مغ   بقطمع غ  يم المشك ي النف    الجي تواره يصمبي ال كج  الدي .3
النفسية التي تواجه مصابي السكتة  جاءت المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت 

(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  3.91، 4.71بين ) الدماغية بقطاع غزة ما
 ( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة.4.34)
 ؟بقطمع غ     مي  الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  أليم المشك ي ا .4

رية التي تواجه مصابي السكتة  سألجاءت المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت ا
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  3.00، 4.36بين ) الدماغية بقطاع غزة ما

 وهذا يعني أن هناك موافقة. ،(3.95)
 ؟ غ   يم المشك ي الجأهيل   الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   بقطمع .5

التي تواجه مصابي السكتة  جاءت المتوسطات الحسابية لمجال المشكالت التأهيلية 
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  3.86، 4.55بين ) الدماغية بقطاع غزة ما

 ( وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة.4.26)
المشك ي الجي تواره   أدوار األخصمئي ا رجممعي في الجةف ف ين حد  يمال ؤال الثمني: 

 ؟ يصمبي ال كج  الديمغ   
 ؟ األخصمئي ا رجممعي يع ن ق يصمب ال كج  الديمغ  يم دور  .1

جاءت المتوسطات الحسابية لمجال دور األخصائي االجتماعي مع نسق مصاب السكتة  
( وهذا  4.76(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام ) 4.70،  4.80بين )  الدماغية ما

 أن هناك موافقة بشدة.  يعني
 ؟  م  يصمب ال كج  الديمغ  أن ق يم دور األخصمئي ا رجممعي يع  .2

سرة مصاب أجاءت المتوسطات الحسابية لمجال دور األخصائي االجتماعي مع نسق 
(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام  4.20، 4.67بين )  السكتة الدماغية ما 

 فقة بشدة.( وهذا يعني أن هناك موا4.44)
 ؟ المؤ   ا رجممعي يع ن ق األخصمئي  يم دور .3

 جاءت المتوسطات الحسابية لمجال دور األخصائي االجتماعي مع نسق المؤسسة ما
( وهذا يعني أن  4.38(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام )4.30، 4.50بين )

 هناك موافقة بشدة.
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 ؟ مع يم دور األخصمئي ا رجممعي يع ن ق المةج .4

ائي االجتماعي مع نسق المجتمع ما بين  جاءت المتوسطات الحسابية لمجال دور األخص
( وهذا يعني أن هناك  4.47وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام )(، 4.30، 4.60)

 موافقة بشدة.

ال ؤال الثملث: يم ي وقمي األخصمئي ا رجممعي في الجةف ف ين حد  المشك ي الجي تواره 
 ي ال كج  الديمغ  ؟ يصمب

 ا رجممعي ئي ي وقمي تج لق بن ق األخصم .1
بين   ما  االجتماعيمعوقات تتعلق بنسق األخصائي جاءت المتوسطات الحسابية لمجال 

وهذا يعني أن هناك    ،(2.90(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام )2.70،  3.20)
 .احياد  

 ي وقمي تج لق بن ق يصمب ال كج  الديمغ    .2
بين    تتعلق بنسق مصاب السكتة الدماغية مامعوقات    جاءت المتوسطات الحسابية لمجال

وهذا يعني أن هناك    ،(3.23(، وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام )2.80،  3.60)
 .احياد  

 ي وقمي تج لق بن ق المؤ     .3
(،  2.70، 3.00بين )  ما  معوقات تتعلق بنسق المؤسسة جاءت المتوسطات الحسابية لمجال 

 وهذا يعني أن هناك موافقة حياد.   ، ( 2.88ط حسابي عام ) وقد حصل هذا المجال على متوس 

 ي وقمي تج لق بن ق المةجمع  .4
(،  3.20،  4.20بين )   ما   معوقات تتعلق بنسق المجتمع   جاءت المتوسطات الحسابية لمجال 

 موافقة. وهذا يعني أن هناك    ، ( 3.72وقد حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام ) 

 للجةف ف ين حد  المشك ي الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  ؟  يم المقجمحمي ال ؤال المابع:  

 ال مل يع يصمبي ال كج  الديمغ   يقجمحمي للحد ين ي وقمي   .1
لمجال مقترحات للحد من معوقات العمل مع مصابي السكتة  جاءت المتوسطات الحسابية  

  ، ( 4.47حصل هذا المجال على متوسط حسابي عام ) (، وقد 4.20، 4.78بين ) الدماغية ما
 وهذا يعني أن هناك موافقة بشدة.
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الجصور المقجمح ين ينظور المممر   ال مي  للةدي  ا رجمم    للحد ين يشك ي  3.6
 يصمبي ال كج  الديمغ  :

 أل س الجي يقوم عليهم الجصور المقجمح:ا 1.3.6
واألدوار والمهارات  يجيات والتكنيكات ستراتإلاإلطار النظري للممارسة العامة باستخدام ا .1

والتي تساهم في   ،المهنية التي تمثل اإلطار المرجعي لألساليب االنتقائية للممارسة العامة
ونتائج الدراسات السابقة ذات الصلة  ،الحد من مشكالت لمصابي السكتة الدماغية

 بموضوع الدراسة الحالية.

 :ا في هذه الدراسة الموجهات النظرية والتي تم االستعانة به .2

 ( Ecological Systems Theory: )يكولوريألن مق األنظمي  ا .أ
يمكن االستفادة منها في هذه الدراسة من خالل توفير الوسائل المناسبة والالزمة لمصابي  

وترتيب كافة المعلومات التي تتجمع لديه عن كافة أنساق التعامل والتي تؤثر   ،السكتة الدماغية
تي تتعلق بالعديد من األنساق بما يكسب تلك المعلومات وال ،ت للمصابينفي حدوث المشكال

من المشكالت التي تواجه مصابي السكتة الدماغية    التخفيفمعنى ذات داللة معينة تساعد على  
سواء كانت البيئة األسرية أو بيئة    ،من خالل تفسير العالقة بين المصاب والبيئة التي يعيش فيها

 ع المصاب التفاعلي من جانب اجتماعي ونفسي.وأثر ذلك على وض ،المجتمع المحلى

 (Open systems theory: ) المفجوح  األن مق نظمي  .ب

تدور هذه النظرية حول فكرة النسق االجتماعي، والنسق مجموعة من الوحدات التي يسود 
لتسهم في   ؛ا بينها بينها نوع من االعتماد والتساند المتبادل في كل أجزاء النسق، والتي تتساند فيم 

العمليات   - المخرجات  -تحقيق وحدة متكاملة، وهي تتضمن عدة مفاهيم مثل )المدخالت 
 الرجع(.  -التحويلية  

يتضمن العالقة ما بين نسق الخدمة االجتماعية   امفتوح   ا اجتماعي   انسق  وتعد المستشفى 
 حلى. ونسق المرضى ومرافقيهم، ونسق الفريق العالجي، ونسق المجتمع الم

 ( Cognitive Model: )موذج الم مفيالن .ج
يمكن االستفادة منه في الدراسة الحالية للتخفيف من مشكالت مصابي السكتة الدماغية  

ومن ثم بتصحيح االتجاهات واألفكار الخاطئة لدى المصاب   ،من خالل تفسير هذه المشكالت 
عاقة الحركية المؤقتة  إل اهر اوتنمية الوعي المعرفي للمريض حول مظ  ،حول مرضه بكافة أبعادها
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بالعجز مما يؤدي إلى استثمار   المريض وشعور  ،وكيفية التصرف في مواقف اإلعاقة ،كما نعلم
وقدرة المصاب على تكوين أفكار عقالنية ذاتية جديدة تؤدي إلى   ،جوانب القوة وزيادة الثقة بالنفس

  ، وأسلوب الصمود أمام الضغوط  ،عرفيإعادة البناء الم  :ق عدة أساليب منهاتعديل السلوك عن طري
 للتعامل مع الواقع. ؛يجابيةإسلوكية جديدة  اأنماط  كسابهم إو 

والعمل مستشفى الوفاء للتأهيل  ،خبرات الباحث في مجال الخدمة االجتماعية الطبية .3
 . االطبي سابق  

ئيين  األخصا  وأدوار  ،صابي السكتة الدماغيةنتائج الدراسة الراهنة التي حددت مشكالت م .4
وتوصل الباحث لطرق الحد من هذه المشكالت  ،والمشكالت التي تواجههم ،االجتماعين
 والمعيقات. 

 خطواي بمنميج الجدخل المهني:  2.3.6
ويتم فيه بناء االتصاالت وتكوين   ،يعد االرتباط أولى خطوات التدخل المهني ا رتبمط: .1

وأي أطراف متصلة  ألنساق التي يستهدفها التصور المقترح العالقات المهنية مع ا 
 ، والتعرف عليهم الدماغية،بالمشكلة، وجمع البيانات والمعلومات عن مصابي السكتة 

 والتمهيد لتكوين عالقات مهنية معهم. 
والتقدير عبارة عن العملية التي يتم من خاللها جمع المعلومات المرتبطة   يمحل  الجقديم: .2

جه تحقيق التأهيل االجتماعي لمصابي  بالمشكلة والمتمثلة في تحديد الصعوبات التي توا
وقد تم ذلك من خالل تحديد  ،الدقيق للمشكلة التحديد  بهدفوذلك  ،السكتة الدماغية

 سة تقدير الموقف.وكذلك درا ،الباحث لمشكلة الدراسة

وتحديد  ،وتتم في هذه المرحلة تحديد خطة التدخل والتخطيط لتنفيذهايمحل  الجةط ط:  .3
لتحقيق أهدافه والمتمثلة في تحقيق التأهيل   ؛لتدخل المهنيجدول زمني لبرنامج ا

كذلك التعاقد الشفهي أو التحريري بشأن المسئوليات والمهام بين الباحث  ،االجتماعي
ستراتيجيات  إلباإلضافة إلى تحديد ا ،تعامل المتفق عليها في خطة التدخلنساق الأو 

لتحقيق    ؛احث في برنامج التدخل المهنيوالتكنيكات واألدوار والمهارات التي يستخدمها الب 
 التأهيل االجتماعي لمصابي السكتة الدماغية. 

العام وأنساق  في هذه المرحلة ينفذ ما تم االتفاق عليه من الممارسيمحل  الجنفيذ:  .4
 ؛والمشاركة في تنفيذ المسئوليات الخاصة بهم في خطة العمل المتفق عليها ،التعامل

 ر المطلوب.يإلحداث التغي
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وذلك بعد   ،والتي تعني إنهاء الصلة بين الممارس العام وأنساق التعامل  الجقي م وا نهمء: .5
 تحقيق األهداف التي تم االتفاق عليها.

 وهي التعرف على مدى نجاح برنامج التدخل المهني لمصابي السكتة الدماغية.   المجمب  : .6

 أهداف الجصور المقجمح:   3.3.6
  يسلط الضوء على هدف رئيس هو فإن التصور المقترح    ،مع أهداف الدراسة الراهنة  ااتفاق  

 )الحد من مشكالت مصابي السكتة الدماغية(.

 اف الفم    الجمل  : ين خ ل يةموع  ين األهد المئ سويجحقق الهدف 

 حصر جميع المشكالت التي تواجه المصاب والتعمق بدراستها. .1

 تواجههم. التيمساعدة المصابين في وضع حلول للمشكالت  .2

 توفير االحتياجات الطبية الالزمة للمصابين من خالل العملية العالجية.  .3

والتمكين االقتصادي  السيء،الدخل  ذوي توفير المساعدات المادية والعينية للمصابين  .4
 لألسرة.

 تسخير كافة اإلمكانيات في المراكز الطبية والتأهيلية للمصاب أثناء فترة العالج.  .5

 الخاطئة لمصابي السكتة الدماغية حول اإلصابة. التعديل السلوكي للمعتقدات  .6

 لتطوير أداء العمل. ؛ائيين االجتماعيين متقدمةعقد دورات تدريبية لألخص  .7

 .الدماغية  السكتةلمصابي    خدماتهالتقديم    ؛التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني الصحية .8

 نسانية. واحترام كينونته اإل  ،سرة المصاب حول كيفية التعامل معهأتنمية وعي  .9

وضعه الحالي بعد لتدريبه على مهنة تناسب  ؛لحاق المصاب بمراكز التأهيل المهنيإ .10
 اإلصابة.

 تنمية الوعي المجتمعي بفئة مصابي السكتة الدماغية.  .11

عالم ألهمية فئة مصابي السكتة الدماغية بالمجتمع والتعامل األمثل  إل تسليط الضوء وا .12
 معهم.

 ح للجدخل المهني:أن مق الج ميل في الجصور المقجم  4.3.6
 تجمثل أن مق الج ميل في بمنميج الجدخل المهني للدرا   الحمل   في اآلتي: 
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باإلضافة إلى  ،الباحث الذي يقوم بتنفيذ برنامج التدخل المهنين ق يحدث الج ييم:  .1
 فريق العمل.

مجموعة من المصابين من نفس درجة  –السكتة الدماغية  مصابو)ن ق ال ميل:  .2
 نسق هدف في نفس الوقت.  اهي أيض  و  ،اإلصابة(

  مصابو الباحث لصالح نسق العميل ) مساعدو )الم جهدف بملج ييم(:ن ق الهدف  .3
السكتة الدماغية(، يتمثل في مصابي السكتة الدماغية، ويتم التدخل معهم كأفراد وكجماعة  

 وذلك من خالل اآلتي:   سرة في مجتمع كبير مستقبال  تتكون منها أ

 السكتة الدماغية على إدراك مظاهر حقوقهم في العالج.مساعدة مصابي  -

 ن ق الف ل:  .4

يتلقى  الباحث بمركز التأهيل الطبي هو مكان  ويقصد  ،المؤسسة )مركز التأهيل الطبي( .أ
فاء للتأهيل الطبي  مستشفى الو  :مصاب السكتة الدماغية الخدمة العالجية مثل فيه

اعية بما تملكه من إمكانيات وموارد ومستشفى حمد لألطراف الصن  ، والجراحة التخصصية
 وبرامج عالجية. 

 المجتمع )المحيط االجتماعي(. .ب 

 : جمات ة مي الجصور المقجمح للجدخل للحد ين يشك ي يصمبي ال كج  الديمغ   إ  5.3.6
  ، إلى تحقيقها يسعى األخصائي االجتماعيواإلستراتيجية تعني بتحديد األهداف التي 

ستراتيجيات التي يمكن استخدامها في إلهداف، ويمكن تحديد اوكذلك الكيفية التي تحقق هذه األ
 برنامج التدخل المهني للدراسة الحالية فيما يلي:  

اء معارف جديدة لمصاب السكتة  لى تنمية وبنإوتهدف  إ جمات ة   البنمء الم مفي:  .1
ية  ليحل محل األفكار الخاطئة واستبدالها بأفكار عقالنية واقع  ؛الدماغية ترتبط بمشكلته

وبالتالي نستطيع السيطرة على السلوكيات   ،وبناءة في حياته اليومية وتفاعله مع من حوله
 الخاطئة. 

السلوكيات السلبية لدى مصاب لى تعديل وتغيير إوتهدف   جمات ة   ت ييم ال لوك:إ .2
يجابية مثل إل والعمل على تدعيم السلوكيات ا ،السكتة الدماغية مثل االنطواء والسلبية

 د على النفس والثقة بالنفس. االعتما
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وحث  ،لى تحرير الطاقات الكامنة وتعزيزها وتطويرهاإتهدف إ جمات ة   الجمكين: و .3
واكتساب الخبرات  ،والتأهيل المهنيالعمل من خالل توجيهه للتدريب المصاب على 

االجتماعي  و سري أللالستقرار ا ا مناسب   حال  التي سوف تكون و وإنشاء المشاريع الصغيرة، 
 واالقتصادي والنفسي. 

لى مساعدة مصابي السكتة الدماغية في تعزيز  إتهدف إ جمات ة   الم معد  الذات  : و .4
لمساعدتهم في النهوض من    ؛فريق العمل الطبيوتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تعاونهم مع  

ما شغال أوقات الفراغ بإو   ،ومن ثم االنطالق للمجتمع من جديد   ،جديد والتماثل في الشفاء
 سرته. أو  ينفع المصاب 

حيث يقوم األخصائي بتشجيع المصاب على االلتزام ببرامج   جمات ة   الجشة ع: إ .5
ية لديهم لما له من أهمية في نجاح العملية  وحثهم على استثمار القدرات المتبق ،التأهيل

 العالجية.

اركة الفعالة الممارس العام بمساعدة المصابين على المش  يقوم: حيث   جمات ة   المشمرك إ .6
في المجتمع والتي من خاللها يستطيع المصاب استعادة مكانته االجتماعية والتفاعل مع 

 . به  المجتمع المحيط

قوم الممارس العام بإقناع المصاب بضرورة االلتزام ببرامج  حيث ي قنمع:   ا  جمات ة  إ .7
 ، تماثل بالشفاءلكي يتمكنوا من الحصول على فرصة عالجية يتخللها النجاح وال  ؛التأهيل

هي النتائج اإليجابية والسلبية حول موضوع االلتزام في  وما ،قناعه بما يدور من حولهإو 
 ؟ عملية التأهيل الطبي 

 في   يهدف الممارس العام من استخدام هذه اإلستراتيجيةا رجممعي:    إ جمات ة   الجفمعل .8
لتغيير    ؛ط االجتماعي بهتنمية العالقات االجتماعية بين مصابي السكتة الدماغية والمحي

 السلوك االجتماعي فيما يتعلق باالشتراك والتفاعل في األنشطة المختلفة للبرنامج. 

يجابي بين مصابي  إل اتيجية إلى تحقيق التعاون اوتهدف هذه اإلستر  إ جمات ة   الج مون: .9
 وممارستها.  بالبرنامجالسكتة الدماغية مع فريق العمل في األنشطة المختلفة  

وتهدف إلى إرسال واستقبال عمليات تفاعل بين الممارس العام   ت ة   ا تصمل:إ جما .10
)بمعني أنها تحقق عملية ترابط بين    ،والمصادر التي تربطها بها عالقات رسمية أو ودية
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الممارس وبعض المؤسسات والمنظمات والمتخصصين الذين يساعدون الممارس في 
 تحقيق برنامج التدخل المهني(.

 المهني:  للجدخلي الجصور المقجمح مي الم جةدي  فالجكن ك  6.3.6

: حيث يقوم األخصائي بمساعدة فريق العمل بمكاتب التأهيل  تكن ك ال مل المشجمك .1
لتحقيق المساندة المعرفية  و   ،لتحقيق أهداف عملية التأهيل  ؛االجتماعي على القيام بأدوارهم
 والوجدانية والمادية للمصابين.

ألخصائي باستخدام المناقشة الجماعية لعرض حيث يقوم ا   : تكن ك المنمقش  الةمم   .2
 ومناقشة احتياجات ومشكالت مصابي السكتة الدماغية.

حيث يقوم األخصائي بعقد الندوات التثقيفية لمصابي السكتة   تكن ك الندواي الجثق ف  : .3
خصية  الدماغية والمحيطين بهم بأساليب التواصل األمثل بالشكل الذي يساعد على بناء ش

 لمصابين. متكاملة ل

: حيث يقوم األخصائي بتوضيح المشكالت أو المعضالت التي يعجز تكن ك الجوض ح .4
 في عملية التأهيل الطبي واالجتماعي.  اعائق   تشكلالمصاب عن فهمها والتي قد 

يستخدم األخصائي هذا األسلوب؛ ألنه من األساليب المهمة وذات تأثير   تكن ك القص : .5
 اعدد  وتعطي   وسريعة، من المعاني بطريقة سلسة وسهلة في إيصال كثير كبير، وتساعد 

لتوعية المصابين بأهمية عالجهم   ؛من النماذج اإليجابية التي يمكن االحتذاء بها اكبير  
 .واالستمرارية في تلقي العالج 

  ، براز مواقف القوة في شخصيته إحيث يقوم األخصائي بدعم المصاب في    تكن ك الجد  م: .6
 امل اإليجابي مع المواقف اإلشكالية التي يواجهها والتصدي لها.والتع

يتم من خالل قيام الممارسين المهنيين بعرض مشكلة مصابي السكتة   تكن ك حل المشكل : .7
وعرض المواقف  ،لها، وعرض آليات حلها يتعرضون الدماغية، وتوضح المخاطر التي 

سيات حل المشكلة وتطبيقها على لى أسامن أجل الوقوف ع  ؛والمشكالت التي تعرض لها
 .المواقف والمشكالت المشابهة

يعد أسلوب النمذجة من أهم األساليب المستخدمة في تعلم عدد من   :تكن ك النمذر  .8
المهارات االجتماعية، وذلك من خالل التعرف إلى النماذج السوية في البيئة واالقتداء 
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وكيف  ؤكد على المكانة االجتماعية،تشرفة بها، فهذا األسلوب مفيد في إعطاء نماذج م
 ؟ عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم هذه النماذج أثرت 

 األدواي المهن   الجي ي جةديهم المممرس ال مم في الجصور المقجمح:  7.3.6
: ويتم إجراء هذه المقابالت مع كل بأنواعهم الفمدي  والةمم    والمشجمك  المقمب ي .1

بهدف الحصول على البيانات   ؛ح للتدخل المهنيالتصور المقتر األنساق التي يستهدفها 
 من أجل تنفيذ محتوى برنامج التدخل المهني.   ؛والمعلومات لتنظيم العمل وتنسيق الجهود 

حيث سيتم تطبيقها على عينة من مصابي السكتة الدماغية   :ا  جب من وا  جبمر .2
خدمة التأهيل   لمعرفة بعض الجوانب الخاصة حول ؛االجتماعين العاملين ينخصائيألوا

 وانعكاسها على المصاب باإليجابية.  ،ومدى االستفادة الفعلية منها ،الطبي

حيث يتم التنسيق لتنظيم بعض المحاضرات والندوات لنسق الهدف   :المحمضماي والندواي .3
السكتة الدماغية   مصابوما يعانيه  تنمية الجانب المعرفي حولب مثل تنظيم ندوة تختص 

 طرق والمساعدة في إيجاد حلول لها.و  ،من مشكالت يومية

وذلك من خالل تنظيم بعض األنشطة الفنية الثقافية للفتيات  :األنشط  الفن   والثقمف   .4
، ومحاولة واقع مصابي السكتة الدماغية عن إلتاحة الفرصة للتعبير ؛واشتراكهن فيها

 ت جماعية موجهة.في تفاعالإدماجه

ت مع جميع األنساق التي يشملها برنامج التدخل ويتم استخدام االجتماعا :ا رجممعمي .5
المهني، حيث يتم إجراء بعض االجتماعات مع نسق العمل وتنظيم وتنسيق الجهود، 

 وكذلك إجراء بعض االجتماعات مع نسق العميل. 

ارفهم وتدعيم أفكارهم من خالل بهدف زيادة مع  ؛وسوف تستخدم المسابقات  :الم مبقمي .6
 كل التعبير الفني أو الثقافي. الطرق المختلفة سواء بش

ثم يطرح عليهم إحدى  ،حيث يتم تقسيم الجماعة التجريبية إلى مجموعتينورش ال مل،  .7
وتناقش كل مجموعة   ،القضايا المتعلقة بحقوق المرضى )لندافع عنهم من االستغالل(

 رأيهم وقدرتهم المعرفية عن هذا الموضوع.  بطرق فكرية مختلفة تعبر عن

وذلك لمناقشة  ؛وتستخدم مع مصابي السكتة الدماغية كجماعات ةمم   : المنمقش  ال .8
 المشكالت التي تواجههم والتي تساهم في تدني تمكنهم من تحقيق التأهيل االجتماعي.
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لمصابي السكتة الدماغية الذين توقف  بزيارة منزلية  وذلكال يمراي المن ل   والميدان  :  .9
لالستفادة   اوأيض    ،وتأتي الزيارة لتقييم البيئة المنزلية  ،زلالعالج التأهيلي وخرجوا للمن  لديهم

 من موارد المجتمع المحلي من زيارة المؤسسات والجمعيات المختلفة لذلك.

  ، لخطة العالجية شراك كل المحيطين بالمصاب في وضع اإويتم من خالله    يؤتمم الحمل : .10
 مصلحة لرأي الذي يخدم في ا وإبداء  وتحليلها،ومعرفة جميع جوانب المشكلة ودراستها 

 .المصاب 

 أدوار المممرس ال مم لجحقيق أهداف الجصور المقجمح: 8.3.6
وحل  ،ويتضمن مساعدة المصابين على تعلم وتنمية مهارات التواصل دور الم لم: .1

 ماعية مع اآلخرين بشكل سليم. وكيفية تكوين العالقات االجت ،المشكلة

مما يساعدهم   ،إلى التوجهات الصحيحة المصابينرشاد وتوجيه إويتضمن  دور الممشد: .2
 على فهم دورهم بشكل صحيح في العملية العالجية.

  ، مصاب وبين المجتمع المحيط بهويتضمن توسط الممارس المهني بين الدور الو  ط:  .3
 ومساعدته في تلبية الرغبات واالحتياجات وتسهيل الحصول عليها. 

وإعطاء المحفزات التي   ،مهاراتهتطوير قدراته و على  تشجيع المصاب  دور المشةع: .4
 تساعد على رفع المعنويات واإلرادة الداخلية في تحدي اإلصابة والتماثل بالشفاء.

لمعلومات عن مصابي السكتة  يتضمن جمع البيانات وادور رميع وتحليل الب منمي:  .5
تحليلها والعوامل المؤثرة على تنمية مهاراتهم وتنظيم المعلومات التي تم جمعها و   ،الدماغية

 .بما يسهم في تقدير الموقف كأساس لتحقيق أهداف التصور

ويتضمن مساعدة المصاب على فهم ذاته، واكتشاف قدراته، واستثمار  دور الممكن: .6
 غاللها لصالحه، وتنمية مهاراته. إمكانياته، وكيفية است

عاني  ويتضمن العمل على تفهم المصابين أسباب المشاعر السلبية التي يدور الم ملج:  .7
والعمل على تعديل السلوكيات غير المرغوبة لديهم   ،منها نتيجة اإلصابة والمرض 

 بسلوكيات مرغوبة.

والتخفيف من حدة ويتضمن مساعدة المصاب على االندماج في المجتمع  دور الم معد:   .8
بما  اوالعمل على تأهيلهم مهني   ،وزيادة الثقة في أنفسهم وقدراتهم ،العزلة االجتماعية

 ب مع قدراتهم. يتناس
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 المهن   الم جةدي  في الجصور المقجمح للجدخل المهني: يهمراي المممرس ال مم  9.3.6

  – المهارة في تكوين العالقة المهنية مع )المرضى المصابين بالسكتة الدماغية  .1
المجال المكاني للدراسة   –الهيكل اإلداري للمؤسسة    –التخصصات المختلفة لفريق العمل  

 ية المدنية والحكومية المعنية بحقوق المرضى(. المؤسسات المجتمع  –

 مهارة اإلنصات الواعي.   .2

 إجراء المقابالت.المهارة في  .3

 المهارة في إدارة الحوار والمناقشات الجماعية. .4

 المهارة في حل المشكلة.  .5

 المهارة في إدارة الوقت واستغالله. .6

 المهارة في التسجيل. .7

 المهارة في استخدام العالقات الجماعية.  .8

 المهارة في مساعدة الفتيات على التعاون.  .9

 المهارة في المالحظة الجيدة. .10

 االتصال مع جماعة األنساق التي يستهدفها برنامج التدخل المهني.المهارة في  .11

 المهارة في العمل الفريقي.  .12

 المهارة في التفاوض مع األنساق المختلفة للبرنامج.  .13

 المختلفة.  المهارة في استخدام وسائل االتصال واإلعالم .14

 المهارة في الوساطة.  .15

 قاتها المجتمعية. المهارة في فهم األنساق المجتمعية ومتغيراتها وسيا .16

 المهارة في تقييم النتائج.  .17

 األ مليب المهن   الجي ي جند عليهم الجصور المقجمح: 10.3.6
 :ويعتمد اإلطار التصوري على مجموعة من األساليب المهنية منها 

 التوضيح والتغير.  .1
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  .والمبادرةالتشجيع  .2

 .التوجيه والنصح واإلرشاد  .3

 .اإلقناع .4

 المعرفي.إعادة تشكيل البناء  .5

 تعديل السلوك. .6

 القدوة والنمذجة. .7

 . التوعية واإلرشاد  .8

 التدعيم. .9
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 مصمدر والممارعال
 :الممارع ال مب   :أو 

 . بة األنجلو المصريةمكت .القلق قيود من الوهم (.2002. )إبراهيم، عبد الستار

الدار العلمية الدولية للنشر   .التربية الرياضية لإلعاقة البصرية (.2002. )المجيد إبراهيم، مروان عبد 
 . والتوزيع
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 اإليمان. 

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية أسس نظرية ونماذج   .(2009أبو المعاطي، ماهر على. )
 يمان للطباعة. إل ا . القاهرة/ شبرا الخيمة: نورتطبيقية

مركز نشر  . الجتماعيةمقدمة في الرعاية االجتماعية والخدمة ا(. 1999أبو المعاطي، ماهر علي. )
 كتاب الجامعي. وتوزيع ال

مركز نشر وتوزيع    . الخدمة االجتماعية ومجاالت الممارسة المهنية(.  2000أبو المعاطي، ماهر علي. ) 
 .الكتاب الجامعي

الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع نماذج من  (. 2004بو المعاطي، ماهر علي. )أ
وطرق الخدمة االجتماعية، الكتاب  سلسلة مجاالت  .عربية والخليجيةرعايتهم في بعض الدول ال
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المكتب    .وأدوات التدخل المهني في الحدمة االجتماعية  إستراتيجيات   (.2009) علي.    ماهر  بو المعاطي،أ

 الجامعي الحديث.

 .مجموعة العربية للتدريب والنشرال .الشباب وصناعة المستقبل(. 2019أبو النصر، مدحت. )

 . خطوات للنشر والتوزيع. الدماغية الجلطة(. 2009. ) أبو حامد، سمير

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية   (.2012. )علي ماهر ،أبوالمعاطي
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 . دار المسيرة.برامج تربية الطفل ما قبل المدرسة(. 2011. )سعدية محمد بهادر، 

لنشر ، دار الفكر لمداخل نظرية  .المشكالت االجتماعية المعاصرة(. 2008، عصام. )خرون آو توفيق 
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126 

واالجتماعية التي يعاني منها الطلبة ذوي اإلعاقات   لضغوط النفسيةا  (.2015نايف ومفضي. )الجبور،  
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 جامعة البلقاء التطبيقية. (.غير منشورة
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 . بمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية

 .الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي(.  2014حبيب وآخرون، جمال شحاته. )
 . جامعة حلوان، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي

نشر وتوزيع   . مركزالشباب مارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الم(. 2006، جمال شحاته. )حبيب 
 .الكتاب الجامعي

  .اتجاهات حديثة وقضايا وبحوث في ممارسة وتعليم الخدمة االجتماعية(.  2010. ) تهحبيب، جمال شحا
 المكتب الحديث.

كتب الجامعي الم.  االجتماعيةالممارسة العامة منظور حديث في الخدمة    (.2010)بيب، جمال شحاته.  ح
 الحديث.

دار المعرفة .  متحدو اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية  (.2017)صالح.  المحي محمود    حسن، عبد 
 المصرية.

 مؤسسة الوراق للنشر. األردن:  .مناهج البحث العلمي . (2006)موفق. الحمداني، 
دار الحكيم للطباعة    .قالبحث في الخدمة االجتماعية كفكر وتطبي(.  1993رياض. )  حمزاوي وآخرون،

 والنشر.
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عالجي لتحسين بعض القدرات البدنية والحركية  تأثير برنامج (. 2017عبد الرحمن حسانين. ) ،خاطر
كلية التربية الرياضية  (.رسالة ماجستير) لمرضى الشلل النصفي الطولي الناتج عن الجلطة المخية

 للبنين، جامعة بنها.
مكتبة األنجلو    .الخدمة االجتماعية مع األسرة والطفولة والمسنين  (.1998. )الديب، محمد نجيب توفيق
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 دار المسيرة.  .قياس الشخصية(. 2021) محمد شحاته.ع، ربي

 العمرانية. ابع مط. القاهرة: الطفلورعاية  األسرة (.1993. )أحمد و رجب، نادية 

 دار زهران.  .النفسية والمشكالت السلوكية األمراض  (.2013. )الزعبي، احمد محمد 

 . دار الفكر العربي   . عاية المعاقين منهاج الخدمة االجتماعية لر   (. 2006. ) سرحان، نظيمة أحمد محمود 
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 للدراسات والنشر والتوزيع.

. الممارسة العامة المتقدمة هوية للتخصص  (1992)، ماهر على.  يمد، أبو المعاطالسنهورى، أحمد مح
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 . Medical Sciences Series-Tishreen University Journal, 40. (6)الدماغية 
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 المشك ي الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ   حد يق س  مرا جب(: 1)يلحق 

 
 ي   ا   ي   ب    الةم

 عممد  البحث ال لمي والدرا مي ال ل م
 كل   اآلداب

 ا رجمم   يمر جيم الةدي  
 

  من )يصمبي ال كج  الديمغ  ( الموضوع: تحك م ا جب

 هللا  هحفظ.......................   مد /  الدكجور/ .

 تحية طيبه وبعد...
 :بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم
ا رجمم    للحد ين يشك ي يصمبي  للةدي    المممر   ال مي   ينظور للجدخل المهني ين تصور يقجمح"

 "ال كج  الديمغ  
 )درا   يطبق  على ي جشفى الوفمء وحمد لألطماف الصنم   (

 دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية من كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية
علما  ل مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، وتساؤالت الدراسة وذلك على النحو التالي ُتمث   قائمة يديك بين

 ستخدم ألغراض البحث العلمي فقط: بأن هذه االستبانة ت
 يشكل  الدرا  : 

زاد معدل حدوث  حيث  ، حول مصابي السكتة الدماغية ومشاكلهم  أساس تتمحور مشكلة الدراسة بشكل 
  2036حصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة والبالغ عددهم  إ وحسب    ، أفراد المجتمع صابة بالسكتات الدماغية بين  إل ا 

% من  16.5ن نسبة أ و  ، في مشافي وزارة الصحة والمراكز التأهيلية الخاصة  2021بالسكتة الدماغية لعام  ا مصاب  
بي السكتة  ن مصا أل   ؛ يست بالقليلة مصابي السكتة الدماغية هم من تلقوا الرعاية الصحية والتأهيلية، وتعتبر هذه النسبة ل 

من العديد من اإلعاقات    يعانون باإلضافة إلى ذلك أنهم   ، سر ولديهم مسؤوليات تجاه أسرهم ومجتمعهم أل هم من أرباب ا 
  ، العبء المالي   : مثل   ، ما بعد السكتة الدماغية، حيث تؤدي اإلصابة لعدة مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وتأهيلية 

وبالتالي ينتج عنه نقص الدافعية إلعادة التأهيل،  ،  باإلضافة إلى االكتئاب واإلحباط   ، على أن يكونوا منتجين وعدم القدرة  
للسيطرة على مشاكلهم، حيث يحتاجون    مما يؤثر على نتائجهم العالجية، لذلك فإن التدخالت الطبية وحدها ليست كافية 

 .لمواجهة المشكالت الناتجة عن السكتة الدماغية وتأهيلية    وأسرية إلى تدخالت مهنية اجتماعية واقتصادية ونفسية  
 الممارسة منظور للتدخل المهني من تصور مقترح للتوصل إلى ؛ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة

 .الدماغية السكتة مصابي للحد من مشكالت ؛االجتماعية العامة للخدمة
 
 البمحث/ رايي عممد ال فيم

 ا  جب من:فقماي 

https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRyZ_1nOvOAhUIxxQKHVPLAjQQjRwIBw&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%BA%D8%B2%D8%A9.jpg&psig=AFQjCNHffcAYNsHIlmSRPOp5bHW3A346Bw&ust=1472718188428280
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 :كمن الذي ي بم عن رأيك في الفقم الم  في () اشمر وضع  المرمء

يوافق  الب من م
ي مرض  ي مرض يحميد يوافق  بشد

 بشد 
 :المحور األول: المشك ي ا رجمم    الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  

1.  
 مصاب بالعزلة االجتماعية بعداليشعر 

 .صابتهإ
     

      رب.األقامع االجتماعية  ضعف العالقات  .2
      بفقدان دوره االجتماعي.مصاب اليشعر   .3
      النبذ المجتمعي للمصاب وافتقار التعاون معه.  .4

مناسبات في المصاب المشاركة قلة   .5
 .االجتماعية

     

6.  
التعرض للمضايقة واإلساءة من الجيران بعد  

 اإلصابة. 
     

  :مبي ال كج  الديمغ  الجي تواره يص ا قجصمدي الثمني: المشك ي  المحور

1.  
بسبب مرض  لألسرةتأثير الوضع االقتصادي 

 حد أفرادها. أ
     

2.  
تلبية يؤثر في سرة الدخل الشهري لأل ضعف

 احتياجاتهم األساسية.
     

3.  
قصور دور أهل المصاب في توفير المعونات 

 االقتصادية ألسرته.
     

4.  
المؤسسات الخيرية في دعم  غياب دور 
أثر كبير في سوء الوضع   المصابين له

 االقتصادي ألسرة المصاب.
     

5.  
انقطاع الدخل الشهري بسبب الغياب عن  

 العمل خالل فترة مرضه. 
     

6.  
تكاليف المصاريف العالجية مما يؤثر بشكل    ارتفاع 

 . العملية العالجية   استمرار كبير على تقديم أو  
     

7.  
تكاليف األدوات الطبية يؤثر على  ارتفاع

 مرار العملية العالجية.است
     

8.  
قلة إمكانيات األسرة من تسديد الديون المتراكمة 

  .اإلصابة بسبب
     

 :المشك ي النف    الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  المحور الثملث: 
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يوافق  الب من م
ي مرض  ي مرض يحميد يوافق  بشد

 بشد 
      اإلصابة.عد بالنفسية  زيادة االضطرابات  .1

2.  
مشاعر النقص التي تصاحب المصاب تزيد 

 .كالت النفسيةمن حدة المش
     

3.  
 تجاهالقيام بدوره بعدم عجزه بشعور المصاب 

 أسرته.
     

4.  
يتولد شعور لدى المصاب بالقلق من الموت  

 الدماغية. بعد اإلصابة بالسكتة 
     

5.  
  الضغوط للعمل يزيد من    أفراد األسرةأحد    ذهاب
 . مصابة للالنفسي

     

6.  
  شعور المصاب باالختناق النفسي لضعف تلبية

 .المتطلبات األسرية
     

7.  
  االكتئاب الناتج عن الرقودبشعور المصاب 

التي يطلبها الطبيب منه الطبية    والراحة   بالسرير
 سالمته.على  احرص  

     

8.  
مما يولد لديه   اانفعالي  المصاب  اتزانعدم 

 وهمية.مخاوف 
     

9.  
المتابعة من قبل الطبيب النفسي له دور  دم ع

لدى مصاب   االنفعاليةترات التو  حدة زيادةفي 
 السكتة.

     

10.  
القلق المستمر بشأن التقارير اليومية من الفريق  

  الصحية الحالة شأن وضع التأهيلي بالطبي 
   .للمصاب

     

 :الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ    مي األ المحور المابع: المشك ي
      سري.التفكك األبمصاب يشعر ال  .1
      وأسرته.  ية بين المصابالخالفات األسر   .2

3.  
  االجتماعي داخل  مصاب بفقدان دورهاليشعر 

 .سرةألا
     

4.  
بينه وبين سري  التوافق األ  المصاب بعدميشعر  

 أفراد اسرته. 
     

5.  
سرة بسبب إصابة فراد األأتتفاقم المشكالت بين  

 فرادها. أ أحد
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يوافق  الب من م
ي مرض  ي مرض يحميد يوافق  بشد

 بشد 

6.  
أحد الزوجين والتفكير باالنفصال بعد  عزوف

 . اإلصابة
     

 : المشك ي الجأهيل   الجي تواره يصمبي ال كج  الديمغ  ةميسالمحور ال

لمصاب عن  لالبرامج التأهيلية  تلقي تأخر  .1
 .الوقت المناسب للتأهيل

     

2.  
م بسبب جلسات لشعور المصاب بالتعب واأل

 طبيعي اليومية الالعالج 
     

3.  
قلة اإلمكانيات الطبية والتأهيلية في بعض  

 راكز الخاصة. الم
     

4.  
ضعف التركيز والقدرة على استرجاع األحداث  

      الناتج عن اإلصابة أثناء العملية التأهيلية.

5.  
ر المختصة  د ضعف القدرات المهنية للكوا

 بتأهيل مصابي السكتة الدماغية. 
     

6.  
صعوبة الحصول على األجهزة الطبية ألسباب 

 بر.متعلقة باإلجراءات األمنية في المعا
     

7.  
بعد مكان السكن عن مركز التأهيل يؤخر 

ذوي الدخل   العملية التأهيلية لبعض المصابين
 المحدود. 

     

8.  
الخارجي من المؤسسات المانحة   الدعمضعف  

 الطبي.التأهيل على إمكانيات مؤسسات أثر 
     

9.  
عدم مواءمة منزل المصاب أثر بالسلب على  

 مراحل التدخل المهني.
     

 
 لبمحث/ رايي عممد ال فيم ا
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 المشك ي  أن مق الج ميل يع دور األخصمئي ا رجممعي يع ا جب من يق س (: 2)يلحق 
 ال كج  الديمغ  الجي تواره يصمبي 

 
 الةمي   ا   ي   ب    

 عممد  البحث ال لمي والدرا مي ال ل م
 كل   اآلداب

  يمر جيم الةدي  ا رجمم  
 

 خصمئيين ا رجممعيين(ألا جب من )ا

 تحية طيبه وبعد...

 :بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم
ا رجمم    للحد ين يشك ي يصمبي  للةدي    المممر   ال مي   ينظور للجدخل المهني ين تصور يقجمح"

 "ال كج  الديمغ  
 اف الصنم   ()درا   يطبق  على ي جشفى الوفمء للجأهيل الطبي وي جشفى حمد لألطم 

 . دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية من كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية
ُتمث ل مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، وتساؤالت الدراسة وذلك على النحو التالي علما   قائمة يديك بين

 فقط. ستخدم ألغراض البحث العلمي ي االستبيان ابأن هذ
 را  : يشكل  الد

زاد معدل حدوث تتمحور مشكلة الدراسة بشكل أساسي حول مصابي السكتة الدماغية ومشاكلهم حيث 
حصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة والبالغ عددهم  إوحسب  ،بين أفراد المجتمع صابة بالسكتات الدماغيةإلا

ن نسبة أ و  ،راكز التأهيلية الخاصةفي مشافي وزارة الصحة والم 2021بالسكتة الدماغية لعام  امصاب   2036
 ؛تلقوا الرعاية الصحية والتأهيلية، وتعتبر هذه النسبة ليست بالقليلة  ممن% من مصابي السكتة الدماغية هم  16.5

 يعانون باإلضافة إلى ذلك أنهم   ،سر ولديهم مسؤوليات تجاه أسرهم ومجتمعهمألن مصابي السكتة هم من أرباب األ
ادية ونفسية ات ما بعد السكتة الدماغية، حيث تؤدي اإلصابة لعدة مشاكل اجتماعية واقتصمن العديد من اإلعاق

وبالتالي  ،باإلضافة إلى االكتئاب واإلحباط ،على أن يكونوا منتجين المقدرةوعدم  ،وتأهيلية: مثل العبء المالي
لك فإن التدخالت الطبية وحدها  ينتج عنه نقص الدافعية إلعادة التأهيل، مما يؤثر على نتائجهم العالجية، لذ

السكتة الدماغية من العديد من المشكالت االجتماعية  مصابوي للسيطرة على مشاكلهم، حيث يعان ليست كافية
 والتأهيلية والتي لها تداعيات خطيرة على توافقهم االجتماعي والنفسي.واألسرية  واالقتصادية والنفسية 

 
 البمحث/ رايي عممد ال فيم
  

https://www.google.ps/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRyZ_1nOvOAhUIxxQKHVPLAjQQjRwIBw&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%BA%D8%B2%D8%A9.jpg&psig=AFQjCNHffcAYNsHIlmSRPOp5bHW3A346Bw&ust=1472718188428280
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 الب منمي األول  : :أوً  

 :رأيك في الفقم كمن الذي ي بم عن الم في ( )المرمء وضع إشمر  

 أنثى     ذكر     النوع: .1

 40أقل من  -  30   سنة  30أقل من     الفئ  ال ممي :  .2

     40 -   50أقل من     50 سنة فأكثر 

 متزوج     أعزب   الحمل  ا رجمم   : .3

     مطلق     أرمل 

 بكالوريوس    دبلوم متوسط    المؤهل ال لمي: .4

     ماجستير       دكتوراه 

 سنوات 10أقل من  –    5  سنوات  5أقل من      نواي الةبم : .5

     10 –  سنة  15أقل من   15 سنة فأكثر 

 اعية مستشفى حمد لألطراف الصن     مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي    يكمن ال مل: .6

 

 ،معارض ،محايد ،موافق ،ةموافق بشد) كرت الخماسييالمقياس المستخدم لإلجابة مقياس ل ي حظ :**  
 (دةمعارض بش
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  من:فقماي ا  جب: مثمن ً 

 :كمن الذي ي بم عن رأيك في الفقم الم  ( في)المرمء وضع اشمر  

 الب من م
يوافق 

  بشد
 ي مرض يحميد يوافق

ي مرض 
 بشد 

 : يع ن ق يصمب ال كج  الديمغ   ا رجممعيي دور األخصمئ

1.  
بفتح ملف خاص لمتابعة  االجتماعييقوم األخصائي 

      حالة المصاب.

2.  
تبصير المصاب بالحلول ومساعدته في اختيار الحل  

 األمثل لمشكلته.
     

      للمصاب.  االجتماعيالدعم  تقديم   .3
       قيه العالج.تلتهيئة األجواء اإليجابية للمصاب خالل فترة    .4

5.  
 أساليباستخدام يحرص األخصائي االجتماعي على 

 للمصاب.  االنفعاليالتفريغ 
     

 : م  يصمب ال كج  الديمغ  أ يع ن قر األخصمئي ا رجممعي و د

1.  
سرية  أعلى توفير بيئة االجتماعي يحرص األخصائي 

 مستقرة تتقبل وجود المصاب وتهتم في شؤونه.  
     

2.  
في حل المشكالت التي تواجه أسرة المصاب   المساعدة

 في ظل غيابه. 
     

3.  
توفير المساعدات المالية ألسرة المصاب من خالل يقوم ب

 .لى المؤسسات المختصةإتحويل الحالة  
     

4.  
مهما في  العمل على  يلعب األخصائي االجتماعي دورا  

 سرة.ألتماسك ا
     

5.  
فراد أسرة يحرص األخصائي االجتماعي في مشاركة أ

 . المصاب من خالل إعداد مؤتمر الحالة 
     

سرة المصاب بعد غيابه من أالتخفيف من حدة القلق لدى    .6
 .سرةداخل األ بأدوارهالقيام 

     

 : المؤ    يع ن قدور األخصمئي ا رجممعي 

1.  
التشبيك مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني  

 هزة تعويضية للمصابين. طبية وأج ال خدمات  ال التي تقدم  
     

2.  
لتقديم عمل األخصائي االجتماعي ضمن فريق مهني ي

 المناسبة له. الخدمة   تسهيالت لحصول المصاب على 
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يوافق  الب من م
  بشد

 ي مرض يحميد يوافق
ي مرض 

 بشد 

3.  
القيام بمهام البحث االجتماعي للعمل على مواءمة مرافق 

 الجديد. المنزل لتناسب الوضع الصحي للمصاب 
     

4.  
مصابي السكتة  جراءات المؤسسة في حصول إتذليل 

 .ية على الخدمات الصحيةدماغال
     

5.  
دارة المؤسسة في األنشطة التي تخدم مصابي  إلتعاون مع  ا

 .السكتة الدماغية
     

6.  
التواصل مع إدارة المؤسسة لشرح احتياجات مصابي 

 .السكتة الدماغية والعمل على اشباعها
     

 المةجمع:  يع ن قدور األخصمئي ا رجممعي 

1. 
هيئة البيئة االجتماعية التي يعيش بها المصاب في تقبل  ت

      إصابته في المجتمع.

2. 
دمج المصاب مع المجتمع المحيط به مثل جماعة 

 األصدقاء والجيران والمسجد وزمالء العمل. 
     

3. 
تشبيك المصاب بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات  

األدوية واألجهزة الطبية التي تقدم له الخدمات العالجية و 
 .التعويضية

     

حث أسرة المصاب على الترفيه للتخفيف من حدة  .4
 الضغوط التي عانى منها. 

     

 : ا رجممعيي وقمي تج لق بن ق األخصمئي 
      ضعف اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي.  .1

التي  قلة خبرة األخصائي االجتماعي بالمشكالت األسرية    .2
 . ي السكتة الدماغيةتواجه مصاب

     

      المهارة في إدارة المقابالت المهنية مع المصابين.نقص   .3

4.  
 اإلستراتيجياتنقص المهارات المرتبطة باستخدام 

  – التعاون  –قناع واألساليب العالجية المناسبة )اإل
 التوجيه(.  –التوسط  –التفاوض 

     

      لمية.نقص المهارة في إعداد التقارير والبحوث الع  .5
 بن ق يصمب ال كج  الديمغ  :ي وقمي تج لق 

1.  
حساسية تعامل مصابي السكتة الدماغية مع األخصائي 

      .االجتماعي
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يوافق  الب من م
  بشد

 ي مرض يحميد يوافق
ي مرض 

 بشد 

      عدم الفهم الواضح ألهداف المستشفى وقوانينها.  .2
      االجتماعي والمستشفى. لألخصائيعدم تقبل المصاب   .3

4.  
في االستمرار  سابقة والترددالتجارب الالتخوف من 

 بالعملية العالجية للمصاب. 
     

      :ي وقمي تج لق بن ق المؤ   

1.  
عدم وجود تعاون بين إدارة المؤسسة واالخصائي  

 االجتماعي.
     

2.  
قلة األجهزة الطبية التي تستخدم في مجال تأهيل مصابي  

 السكتة الدماغية. 
     

3.  
مصابي عدم قدرة المؤسسة على إيجاد حلول لمشكالت 

 السكتة الدماغية. 
     

4.  
المجال الطبي   د األخصائيين العاملين فياعدإ نقص في 

 المؤسسة.ب
     

5.  
ضعف إمكانيات المؤسسة وغياب المشاريع والبرامج 

 التطويرية.
     

      :ي وقمي تج لق بن ق المةجمع

      .مصابضعف ثقافة المجتمع في التعامل مع ال  .1

2.  
تماعية بين الجيران وعدم التعاون  االجتفكك الروابط 

 ينعكس على تقبل المجتمع للمصاب.
     

3.  
ضعف التشبيك بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع 

 . المحلي
     

      النظرة السلبية من بعض أفراد المجتمع تجاه المصاب.  .4

5.  
غياب الدور اإلعالمي والوعي المجتمعي تجاه رعاية 

      المصابين.  

 د ين ي وقمي ال مل يع يصمبي ال كج  الديمغ  : يقجمحمي للح

1.  
تنمية القصور المعرفي لدى األخصائيين االجتماعين في  

مصابي السكتة المشكالت التي تواجه التعامل مع 
 . الدماغية

     

2.  
تطوير المهارات لألخصائي االجتماعي في إدارة 

 الدماغية. مصابي السكتة المهنية مع المقابالت 
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يوافق  الب من م
  بشد

 ي مرض يحميد يوافق
ي مرض 

 بشد 

3.  
ؤسسة  الفهم الواضح ألهداف المالمصاب ب تعريف

 وقوانينها.
     

4.  
 تقبل المصاب لألخصائي االجتماعي وفريق التأهيل

 . ؤسسةوالم
     

5.  
األخصائي  الفهم الكامل من إدارة المؤسسة لدور 

      االجتماعي مع المصابين.

      توفير كافة اإلمكانيات للعمل مع المصابين.  .6
      . مصابي السكتة الدماغيةالتعامل مع  المجتمع في  توعية    .7

8.  
زيادة التشبيك بين مركز التأهيل ومؤسسات المجتمع 

 . المحلي
     

      تغيير النظرة السلبية ألفراد المجتمع تجاه المصاب.   .9

10.  
زيادة اهتمام الدور اإلعالمي تجاه فئة مصابي السكتة  

 الدماغية. 
     

 

 البمحث/ رايي عممد ال فيم
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    قمئم  بأ ممء ال مد  يحكمي أدواي الدرا (: 3)لحق ي

 الدرر  ال لم    ا  م  

 أحمد علي حجازي د.   .1
  - الت اجتماعيةقسم الخدمة االجتماعية تخصص مشك  –أستاذ مساعد  
 مصر -جامعة دمياط 

 مصر -عة الفيومجام -االجتماعية   دكتوراه في قسم مجاالت الخدمة أحمد وهبي حسين د.   .2

 إسماعيل الرحل  د.   .3
وأستاذ الخدمة االجتماعية المساعد بجامعة األقصى  محاضر  -دكتوراه 

 بغزة –

 أمجد محمد المفتيد.   .4
  - تماعية بالجامعة اإلسالميةرئيس قسم الخدمة االج –أستاذ مشارك 

 بغزة
 مصر  -جامعة أسيوط  -ظيم المجتمع دكتوراه في قسم تن رشا عبد الباري د.   .5
 مصر  -جامعة حلوان   –في قسم العمل مع الجماعات  -دكتوراه  رمضان أبو الفتوح السيدد.    .6
 دكتوراه خدمة فرد )غير متفرغ( زياد كرتد.   .7

 سناء فارسد.   .8
جامعة أسيوط   - ظيم المجتمع  قسم تن  –دكتوراه فلسفة الخدمة االجتماعية  

 مصر  -

 غادة عبد العال د.   .9
جامعة أسيوط   -االجتماعية    دمة فرد كلية الخدمة قسم خ  –أستاذ مساعد  

 مصر  -
 بغزة. -متفرغ بجامعة القدس المفتوحة غيرمحاضر  -دكتوراه  محمد اسماعيل مطرد.   .10
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 (: خطمبمي ت هيل يهممي4)يلحق 
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