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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
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ز
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ت عينة الدراسة الت  ( عضو هيئة تدريس بطريقة طبقية 247عملياتها اإلدارية، واختي 
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، إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة(، أعضاء هيئة  الكلمات المفتاحية:  تطوير التعليم العاىلي
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Abstract: 

]Mechanisms for developing higher education institutions in Palestine in light of re-engineering 

their administrative processes[ 

The study aimed to identify the mechanisms of developing higher education institutions in Palestine in 

light of the re-engineering of their administrative processes. The study sample, which amounted to (247) 

faculty members, was chosen in a random stratified method, and to achieve the objectives of the study. 

A questionnaire was designed and developed to collect data, and to analyze the results, arithmetic mean 

and deviations were calculated Standardized analysis of variance, single test, and Pearson correlation 

coefficient, the study reached a set of results, most notably: The degree of public universities' practice 

of re-engineering administrative processes from the viewpoint of faculty members in Palestinian 

universities was high. 

The existence of statistically significant differences in the two fields (organizational culture and 

institutional cohesion) due to gender and in favor of males, and the existence of differences in the fields 

(administrative empowerment, provision of resources, and independence) attributable to the college and 

in the interest of scientific colleges, and the existence of differences in the field of (institutional 

cohesion) attributable to the experience and in the interest of those with Experience (10 years or more), 

and (5-10 years). 

Key words: The development higher education institutions, Engineering, faculty members. 

 مقدمة الدراسة: 

ات وتطورات وتحوالت تتأثر بها المنظمات العامة والخاصة عمدت الك  لما يشهده العالم من تغيي 
ً
ي  ثنظرا

من المنظمات عىل تطوير سياساتها وخططها بما يتناسب ومتطلبات العرص الذي شهد احتدام حدة المنافسة عىل 
ية مما يتطلب امتالك رؤية وفلسفة شمولية  األسواق والموارد بمكوناتها المتعددة سواء أكانت مادية أم مالية أم برسر

ي التكيف والموائمة مع المتقادرة عىل مواجهة التحديات البيئية الحالية والمست
ز
ات قبلية، وزيادة قدراتها الذاتية ف غي 

ي البيئة التنافسية، وأصبحت الحاجة إلعادة هندسة العمليات اإلدارية )
ز
 Business Processالحاسمة ف

Reengineering وخاصة مع بداية األلفية الجديدة. كما أن للتنمية المتسارعة أثرها عىل 
ً
ؤسسات الم( أكير إلحاحا

ي التكنولوجيا، والبنية الديموغرافية للقوى العاملة واالنتشار 
ز
العالمية منها والمحلية، وكذلك التطور المتسارع ف

ز بالحداثة  يتمي 
ً
 فكريا

ً
ايد عىل إعادة هندسة عملياتها اإلدارية كونها تمثل منهجا ز ، والتأكيد المي 

ً
والريادة ويتسم  عالميا

 للمنظمة وتطوير أدائها.  بالقدرة عىل زيادة القدرات التنافسيةمن خالل عملياتم ووسائلم 

ي تحقيق 
ز
ين تتمثل ف ي القرن الحادي والعرسر

ز
إن الرؤية التطويرية لمؤسسات التعليم العاىلي الفلسطينية ف

وة وطنية  ية، والفرص المتاحة، والمعرفة كير ز واإلتقان والجودة، من خالل استثمار الموارد البرسر اتيجية، إالتمي  سي 
ي 
ز
ي عىل المعرفة، يسهم ف

ي بناء اقتصاد متجدد مبتز
ز
وتعزيز القدرة عىل البحث والتعلم، وضمان مساهمة األفراد ف

، باعتباره الطريق اآلمن لمواجهة التحديات  ز تحقيق تنمية مستدامة، ورفع مستوى معيشة جميع األردنيي 
ي مصاف الدول المتقدمة والمص

ز
ز ف ية، والقادرة عىل المنافسة، إقليالمعاضة، ووضع فلسطي   درة للكفاءات البرسر

ً
ميا

 .
ً
 وعالمّيا
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ل 
ّ
لذا قامت أمم عديدة مع بداية األلفية الثالثة بوقفة مع ذاتها تراجع فيها أعمالها وتقّوم أداءها ومنجزاتها وتحل

ي انقاط القوة ومواطن الضعف، وتحدد فرص التطوير وخياراتم لتعمل عىل تعزيز اإليجابيات وتال
ز
لسلبيات، وهذا ف

ي تدرك أن الوصول لتلك المكانة ال يتأئ  إال من خالل االهتمام بالتعليم، وتزويد 
هو شأن األمم المتقدمة الت 

ي تجعلهم قادرين عىل 
ات العملية والقيم السلوكية، الت  ز بالقاعدة المعلوماتية، والمهارات الحياتية والخي  المتعلمي 

، التكيف مع المستجدات العرصية ز  (. 2008، ومواجهة التحديات بكفاءة عالية )حسي 
بوي ة األخ رى، يرتك ز  إن تطوي ر مؤسس ات التعلي م العال ي ش أنم ش أن تطوي ر أي ة مؤسس ة م ن المؤسس ات الي 
، تعل ى إح داث تغيي رات جوهري ة وتحدي ث العملي ات والمعلوم ات لدع م عملي ة اتخ اذ الق رار، ومواكب ة التغي را

اتيجية.  وزي ادة الق درة عل ى المنافس ة والبق اء، وتعزي ز الثقاف ة بم ا يخ دم النظ رة المس تقبلية والخط ط االس ي 
 م ن تطبي ق أح د مداخ ل التطوي ر اإلداري الحدي ث، وال ذي كان م ن أهمها الهن درة 

ّ
ولتحقي ق ه ذه األه داف كان ال ب د

  (. Abdolvand, et.al, 2008اإلداري ة )
ي تعيد للمنظمة مكانتها 

ويرى الباحث أن عملية إعادة هندسة العمليات من العمليات المهمة والحيوية الت 
ية وعمليات تخطيطية وتنفيذية  وحيويتها، وزيادة فعاليتها وهي عملية تتطلب الكثي  من اإلمكانيات المادية والبرسر

ي بعض المنظمات وذلك نتيجة لوجود العديد ومتابعة بشكل مستمر ودقيق، وهذه العملية قد ال 
ز
تكلل بالنجاح ف

ي تعيق من تحقيقها ألكلها وفوائدها اإليجابية مون هذه العوامل: عدم جود قيادات إدارية داخل 
من العوامل الت 

ات جذرية داخل المنظمة وتسغ إىل تحمل مسؤوليات تطبيق إعادة هندسة  المنظمة تسغ إلحداث تغيي 
ية مؤهلة ومدربة قادرة عىل تحمل مسؤوليات تطبيق عمليات إعادة العمليات اإل  دارية، وعدم جود كوادر برسر

ز داخل المنظمة من التغيي  وما لم من تهديدات عىل مواقعهم  هندسة العمليات اإلدارية، تخوف الكثي  من الموظفي 
ية الالزمة لتطب ، وعدم توافر اإلمكانات المادية والبرسر ي

مود يق عمليات إعادة الهندسة، وجومستقبلهم الوظيفز
ي كل 
ز
الهيكل التنظيىمي للمنظمة وتعقيد اإلجراءات، وعدم وجود قنوات اتصال مفتوحة داخل المنظمة وف

 االتجاهات.  

 مشكلة الدراسة: 

ي مختلف 
ز
ات جوهرية وتوجهات جديدة وتطورات حديثة نلمسها ف تواجم مؤسسات التعليم العاىلي تغي 

بمنأى عن بيئة التغيي  الذي أصبح يؤثر عىل بقائها ومستقبلها، فلم تعد مؤسسات التعليم  المجاالت، حيث لم تكن
العاىلي مستقلة عن بيئتها بل هي مؤسسة مجتمعية تؤثر وتتأثر بظروفم السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعكس 

لتعلي م ه ي مش كالت إداري ة ( أن معظ م مش كالت ا2010ما يعيشم هذا المجتمع من تطورات. ويؤك د )أحم د، 
بوية ات وتنعك س عىل المؤسس ة الي  لذا فإن المنظومة  .بوصفه ا منظوم ة مرتبط ة بالمجتم ع تتأثر ب كل المتغي 

ي سياستها وأهدافها ومضامينها 
ز
ز بحاجم ماسة إىل إعادة النظر ف ي فلسطي 

ز
ي مؤسسات التعليم العاىلي ف

ز
التعليمية ف

ين، إذ ووسائلها وبرامجها وأدار  تها لتكون هذه المنظومة أداة تغيي  وتطوير لمواجهة تحديات القرن الحادي والعرسر
ز ) ي فلسطي 

ز
( جامعة منها تمنح درجة البكالوريوس 15( مؤسسة، )49يبلغ عدد المؤسسات التعليمية المرخصة ف

ز خاصة اإلدارة العلي2016)صالح،  عد عملية التطوير محور اهتمام المسئولي 
ُ
  ا ف ي مؤسسات التعليم(. لذلك ت

، وعليم فإن عملية التطوير يجب أن تكون مستمرة وقائمة، حت  تتماشر المؤسسات م ع كل جديد، وأن تكون  العاىلي
ي ظل بيئة متحركة، ووضع خطة لتطوير ودعم الجامعات الفلسطينية، بحيث تأخذ 

ز
قادرة عىل البقاء والتنافس ف

، ووض ي التصنيف العالىمي
ز
، مكانة متقدمة ف  )برامكي

ز ز الخريجي  ي معدل البطالة بي 
ز
ع سياسات لتقليص الفجوة ف

2011). 

ي مستوى بعض الجامعات الفلسطينية حيث لم تحصل جامعة فلسطينية واحدة 
ز
ونتيجة التدهور الحاصل ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي قائمة ترتيب أفضل )
ز
ي مستوى المنتج التعليىمي 2019( جامعة عىل مستوى العالم لعام 500عىل مكان ف

، وتدئز
ورة مع  ي أسواق العمل العالمية مما يوجب الحاجة إىل إدارة التغيي  الجذري والمستمر كرصز

ز
المنافسة الشديدة ف

ي األداء من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
ز
ملحة للبقاء واالستمرار والمنافسة. وعدم تحقيق الطفرات المرجوة ف

ورة ملحة ألعمال الهندرة اإلدارية. لذ : لذا يصبح هناك ضز ي
ي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلئ 

ز
ا تكمن مشكلة الدراسة ف

ي ضوء إعادة هندسة عملياتها اإلدارية. 
ز
ز ف ي فلسطي 

ز
 ما هي آليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف

 أهمية الدراسة: 

تشكل األهمية النظرية لهذه الدراسة فما تقدمم من إثراء للمكتبات الجامعية من إطار نظري  األهمية النظرية: 
ي هذا المجال، 

ز
 إىل التوجهات اإلدارية الحديثة ف

ً
ومجتوى مفاهيىمي يتعلق بإعادة هندسة العمليات اإلدارية، استنادا

. والتطرق إىل تجارب الدول المتقدمة، األمر الذي يفيد مؤسساتنا الجام ز ي فلسطي 
ز
 عية ف

ي ضوء  األهمية العلمية: 
ز
ز ف ي فلسطي 

ز
ي آليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف

ز
ز هذه األهمية من تتبع البحث ف وتي 

ي هذه المؤسسات عىل إمكانية األخذ بالتوصيات 
ز
إعادة هندسة عملياتها اإلدارية، مما يساعد الجهات المعنية ف

ي ستقدمها هذه الدراسة من معلومات عن
ي  الت 

ز
إعادة هندسة العمليات اإلدارية األمر الذي يمكن االستفادة منم ف
 باعتباره ا تمك ن 

ً
بلورة أسس سليمة الس تخدام األس اليب اإلدارية الحديث ة وأهمه ا أس لوب الهن درة اإلداري ة، وأيض ا

كي ز عل ى مهماته ا ومس ؤولياتها األسا   ا ومتابع  ة س ية م  ن خ  الل دعمهمؤسسات التعليم العاىلي الفلسطينية م ن الي 
 إلدراك وفهم عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

ً
اتيجيات التعلي  م العال  ي، وصوال تنفيذه  ا لسياس  ات واسي 

ي طريقة أداء مؤسسات التعليم العاىلي الفلسطينية 
ز
ي تتضمن الحاجة إىل إجراء تغيي  جذري وكىلي ف

)الهندرة( والت 
ي ال تتغي  تهرم وتزول، وألن التغيي  هو أحد وسائل البقاء والنمو وهو أداة ألنشطتها وع

ملياتها، ألن المنظمة الت 
ز مؤسسات التعليم  ي مواجهة مشكالت المنظمة المعاضة وتحديات المستقبل. باإلضافة إىل تمكي 

ز
بالغة األهمية ف

 ضمن المجتمع الذي توجد فيم أو خارجم.  العاىلي الفلسطينية من االستجابة لمنافسة المؤسسات األخرى سواءً 

 أهداف الدراسة: 

 :  تهدف هذه الدراسة إل ما يل 

1 .  . ز ي فلسطي 
ز
ي مؤسسات التعليم العاىلي ف

ز
 التعرف إىل مدى توافر أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة( ف

ي ضوء إعادة هندسة  . 2
ز
ز ف ي فلسطي 

ز
 رية. عملياتها اإلدااستقصاء آليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي بلورة أسس سليمة   . 3
ز
تقديم معلومات عن إعادة هندسة العمليات اإلدارية، األمر الذي يمكن االستفادة منم ف

ي مؤسسات التعليم العاىلي الفلسطينية، وذلك لزيادة 
ز
للتغيي  الجذري من خالل إعادة هندسة العمليات اإلدارية ف

امج ا ي الي 
ز
لتدريبية وزيادة الوغي لدى إدارات المنظمات عن أهمية إعادة هندسة فاعليتها واالستفادة منها ف

 العمليات اإلدارية لتحقيق األهداف التنظيمية المنشودة. 
 :ومحدداتها الدراسة حدود

ية:   حدود بشر

ي الجامعات الفلسطينية برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. 
ز
 أعضاء هيئة التدريس ف

 حدود مكانية: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز التقنية)خضوري(، والقدس المفتوحة  جامعات:  زيت، وفلسطي  )النجاح الوطنية، والعربية األمريكية، وبي 
 والخليل(. 

 حدود زمانية: 

ي 
. وتتحدد نتائج هذه الدراسة باستجابة أفراد العينة لفقرات 2021/ 2020طبقت خالل الفصل الدراشي الثائز

ي جمعت المعلوم
ي أعدت لهذه الغاية، الت 

ية ألداة الدراسة، وال االستبانة الت  ات بموجبها وبالخصائص السيكومي 
 يجوز تعميم نتائج الدراسة إال ضمن البيئة الفلسطينية والبيئات المتشابهة لها. 

: اإلطار النظري
ً
 أوال

ز  ي تحقيق التمي 
ز
ين تتمثل ف ي القرن الحادي والعرسر

ز
الرؤية التطويرية لمؤسسات التعليم العاىلي الفلسطينية ف

اتيجية، وتعزيز واإلتقان و  وة وطنية إسي  ية، والفرص المتاحة، والمعرفة كير الجودة، من خالل استثمار الموارد البرسر
ي تحقيق 

ز
ي عىل المعرفة، يسهم ف

ي بناء اقتصاد متجدد مبتز
ز
القدرة عىل البحث والتعلم، وضمان مساهمة األفراد ف

، باعتباره ال ز طريق اآلمن لمواجهة التحديات المعاضة، تنمية مستدامة، ورفع مستوى معيشة جميع األردنيي 
 .
ً
 وعالمّيا

ً
ية، والقادرة عىل المنافسة، إقليميا ي مصاف الدول المتقدمة والمصدرة للكفاءات البرسر

ز
ز ف ووضع فلسطي 

وإزاء ذلك اتجهت الرؤية التطويرية لمؤسسات التعليم العاىلي لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتطوير الكفاءة 
ي األساليب المؤسسية 

بوي بكفاءة وتحقيق األهداف المنشودة بفاعلية، من خالل تبتز القادرة عىل إدارة النظام الي 
ي الوقت المناسب، 

ز
ز كافة القطاعات المعنية التخاذ القرار المناسب ف واألنظمة اإلدارية الحديثة، والتنسيق بي 

ومراعاة حاجات المجتمع، والعمل عىل تطوير وذلك من خالل الخطوات اآلتية: تعزيز مبدأ المشاركة والمساءلة 
ية المتاحة والمستقبلي  ة )الساعدي،  ، الفردي والجماع ي، واالستثمار األمثل للموارد البرسر  (. 2013األداء المؤسسي

ي المناخ التنظيىمي القائم 
ز
 ف
ً
 جذرّيا

ً
ا إن الوصول إىل نظام تعليىمي متكامل يتسم بالجودة، يتطلب تغي 

ط أساشي ومحدداتم، كما 
 من أجل بناء ثقافة الجودة، فتهيئة المناخ المالئم رسر

ً
 مكثفا

ً
يتطلب هذا المفهوم تدريبا

 التفاعل مع األنظمة المجتمعية المكونة 
ً
اتيجية الجودة بمفهومها الحديث، كما يتطلب أيضا لتحقيق إسي 

 ذوي مواصفات خاصة، وم
ً
ين يتطلب أفرادا ع، هارات عالية ومستوى أداء مرتفللمجتمع، لذا فالقرن الحادي والعرسر

ي تواجم المؤسسات التعليمية من أجل إعداد أفراد يكون لهم دور 
ومستوى محاسبة عال لمواجهة التحديات الت 

ي إطار االهتمام بالجودة الشاملة وضبطها وإدارتها)صبيح، 
ز
ي سوق العمل، ف

ز
 (. 2013ف

ي البلدان المتقدمة توىلي 
ز
بوية ف ي تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ومن هنا فإن األنظمة الي 

ز
 ف
ً
 خاصا

ً
،  اهتماما

بوية، إضافة  ، وتمكينهم من اكتساب الكفايات والمعارف الي  ز واالرتقاء بمستوى تكوينها، والتنمية المهنية للعاملي 
 سل
ً
بوي، ألنها هي المسئولة عن تنشئة جيل المستقبل، وإعدادهم إعدادا

ي الميدان الي 
ز
ة ف ات المبارسر  يإىل الخي 

ً
ما

 مع مقتضيات العرص )ريحان، 
ً
 (. 2014متمشيا

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية ) الهندرة (: 
ي موضوع إعادة هندسة عمليات األعمال 

ي اإلدارة، وذلك  (BPR)حظز
ز
ز ف ة باهتمام الباحثي  ي السنوات األخي 

ز
ف

ي التكلفة، والج
ز
 لما تؤديم إعادة هندسة العمليات من تحسينات جوهرية ف

ً
ودة، والخدمة، والرسعة وبما نظرا

ي تسغ إليها، لذلك سوف 
ة التنافسية الت  ز ي تحقيق المي 

ز
ي النهاية عىل كفاءة وفاعلية المنظمة ومساعدتها ف

ز
ينعكس ف

ء من التفصيل، إن إعادة الهندسة تعتي  أحد التقنيات  ي
يتم التطرق لموضوع إعادة هندسة العمليات اإلدارية بسر

ي لها األ
ية بالمؤسسة، وإعادة ترتيب األعمال، من خالل إحداث أو األساليب الت  ي إنجاح العملية التغيي 

ز
ثر البالغ ف

ز األداء وذلك عىل كل المستويات،  ي المؤسسة وعىل كيفية أدائها لنشاطاتها المختلفة بهدف تحسي 
ز
تغيي  جذري ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تدفع بالمؤسسة نحو أحسن استغالل و 
ه من العمليات الت  لمتاحة بهدف تسيي  لمواردها االتصميم، التشغيل وغي 
 الرفع من القدرات التنافسية للمنظمة. 

ي تعيد للمنظمة مكانتها 
وترى الدراسة أن عملية إعادة هندسة العمليات من العمليان المهمة والحيوية الت 

ية وعمليات تخطيطية تنفيذية و  وحيويتها، وزيادة فعاليتها وهي عملية تتطلب الكثي  من اإلمكانيات المادية والبرسر
ي بعض المنظمات وذلك نتيجة لوجود العديد 

ز
ومتابعة بشكل مستمر ودقيق، وهذه العملية قد ال تكلل بالنجاح ف

ي تعيق من تحقيقها ألكلها وفوائدها اإليجابية مون هذه العوامل: عدم جود قيادات إدارية داخل 
من العوامل الت 

ات جذرية داخل المنظمة وتسغ إىل تحمل مسؤوليات تطبيق إعادة هندسة  المنظمة تسغ إلحداث تغيي 
ية مؤهلة ومدربة قادرة عىل تحمل مسؤوليات تطبيق عمليات إعادة  العمليات اإلدارية، وعدم جود كوادر برسر
ز داخل المنظمة من التغيي  وما لم من تهديدات عىل مواقعهم  هندسة العمليات اإلدارية، تخوف الكثي  من الموظفي 

ية الالزمة لتطبيق عمليات إعادة الهندسة، وجمود ومستقبلهم الوظ ، وعدم توافر اإلمكانات المادية والبرسر ي
يفز

ي كل 
ز
الهيكل التنظيىمي للمنظمة وتعقيد اإلجراءات، وعدم وجود قنوات اتصال مفتوحة داخل المنظمة وف

 االتجاهات. 
 الدراسات السابقة: 

بية 2018أجرى عمرو )   مكاتب التر
 
ح لتطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية ف ( دراسة بعنوان "مقتر

  محافظة الخليل". 
 
بية والتعليم ف هدفت الدراسة التعرف إىل أهم العمليات اإلدارية الحالية لمديريات الي 

ح لتطبيق إعادة ا ي محافظة الخليل ومن ثم تقديم مقي 
ز
ي والتعليم العاىلي ف

ز
 مديريات لهندسة ألهم العمليات اإلدارية ف

ي 
ز
ي محافظة الخليل. ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج االستكشاف

ز
بية والتعليم العاىلي ف

الي 
ي وذلك لوصف العمليات الحالية واستكشاف التصميم الجديد للعمليات. واعتمد الباحث المنهج النوغي 

الوصفز
ي جمع البيانات ح

ز
يث استخدم أداة المالحظة غي  المشاركة، ومراجعة الوثائق ذات العالقة، وإجراء المقابالت ف

ز وهما: مجتمع رؤساء األقسام الخمس المكون من  شبم المهيكلة.  ز منفصلي  ز دراسيي  تكونت الدراسة من مجتمعي 
لوازم، قسم الديوان(، رئيس قسم وهي )قسم الشؤون المالية، قسم الشؤون اإلدارية، قسم الكتب، قسم ال 20

بية والتعليم العاىلي من 
ي العمليات اإلدارية كونهم يتواصلون مع مديريات الي 

ز
اء ف ي مجتمع الخي 

والمجتمع الثائز
ي محافظة الخليل فكانت العينة 

ز
بية والتعليم ف ي المدارس. أما عينة رؤساء االقسام من مكاتب الي  مديري وسكرتي 

اء فكانت العينة قصدية وعددها )( رئيس قسم، 15قصدية وعددهم ) ( 5( مدراء مدارس، و)8وأما عينة الخي 
ي للتصميم الجديد للعمليات يمكن تطبيقم عىل العمليات 

ح النهائ  سكرتارية. وخلصت الدراسة إىل الخروج بالمقي 
ي محافظة الخليل. 

ز
بية والتعليم ف ي مكاتب الي 

ز
 اإلدارية ف

" بعنوان"( وجاءت Wolf, 2017دراسة والف )
ً
 عاليا

ً
 ذات تصنيفا عالميا

ً
 . لماذا الجامعات ليست أسواقا

ي سعيها للتقليل من اإلنفاق عىل التعليم العاىلي من أموال دافغي 
ز
يطانية ف ي ناقش فيها خطط الحكومة الي 

والت 
ي التدخل لتغيي  فلسفة إدارة الجامعات والكليات وجعلها ربحية تنافسية، عىل أ

ز
ائب، ورغبتها ف اس أنها سائرة سالرصز

، إذ إن المستفيدين من التعليم العاىلي ال يعرفون قيمة ما يحصلون عليم إال 
ً
عىل نمط إداري قديم لم يعد مالئما

ز ال يعرفون ماذا تعلم هؤالء، وأن ما يقدم من تعليم يصعب تقييمم.   بعد مدة طويلة، كما أن مستخدمي الخريجي 

 

   الحرجة العوامل دراسة بعنوان" فحص (Ahmad, et.al, 2017وأجرى أحمد وآخرون )
 
 نجاح ف

   اإلدارية العمليات هندسة إعادة عملية
 
: حالة التعليم ف  ثالثة فحص طريق عن تجريبية حالة تجريبية" العال 

ي  عال تعليم معاهد
ز
يا.  ف ز  إىل الدراسة وتوصلت اإلدارية، العمليات هندسة عملية إعادة تطبيق عىل اعتمدت مالي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بروح العمل: هي  العوامل وهذه اإلدارية العمليات هندسة إعادة وحرجة لعملية مهمة عوامل سبعة هناك أن
، اإلدارة ونظام والثقافة النوعية، الواحد، الفريق  الفاعلة، التغيي   وإدارة المرضية، المكافآت ونظام النوغي

وكفاية  للمشاري    ع، الفاعلة واإلدارة المعلومات، ونظام المعلومات تكنولوجيا و دكتاتورية، والتشاركية وأقل
 لجعل تلك المؤسسي  التطور لبحث مستقبلية ألبحاث إطاًرا الدراسة هذه قدمت لقد .المالية المصادر
ي بعض الدراسة هذه تسهم كما اإلدارية، العمليات هندسة إعادة خالل من بنجاح تعمل المؤسسات

ز
 الممارسات ف

ي  التطبيقية
ز
ي  اإلدارية العمليات ف

ز
 .العاىلي  التعليم مؤسسات ف

  جاءت بعنوانRajabion et al, 2015دراسة راجابون )
   ( والتر

 
"أنموذج إعادة هندسة العمليات ف

وهدفت الدراسة التعرف إىل أنموذج إعادة هندسة  المؤسسات التعليمية كافة ومؤسسات رياض األطفال". 
ي جميع المؤسسات التعليمية، ورياض األ 

ز
ي تحدد مشكال العمليات التعليمية ف

ت طفال  والتعرف إىل اآلليات الت 
ي مشاري    ع مماثلة، واستخدام اسلوب 

ز
ي يمكن استخدامها كمرجع ف

نظام اإلدارة، وتقديم حّل )إعادة الهندسة( الت 
ي المدارس ورياض األطفال بمدينة 

ز
المقابلة أداة لجمع المعلومات، تكونت عينة الدراسة من مديري األقسام ف

أهم نتائج الدراسة أن هناك ثالث خطوات عملية: الخطوة األساسية دراسة الخطوط العريضة  الرياض، وأظهرت
للهيكل التنظيىمي ووظائفها األساسية، والخطوة الثانية هي تقديم أنموذج لهندسة العمليات الحالية، والخطوة 

ة هي لتقديم أنموذج إعادة هندسة العمليات والعمليات التعليمية، والقضاء لزائدة، عىل كل التكرار والموارد ا األخي 
 تطوير دمج األنموذج لكافة 

ً
ا وتوظيف الحلول التقنية وإعادة هندسة الكيانات اإلدارية غي  المتكاملة، وأخي 
ق األوسط.  ي بلدان الرسر

ز
ي يمكن استدامها كمرجع لمدارس أخرى ف

  العمليات اإلدارية الت 

 يتطرق إىل آ
ً
 نظريا

ً
ي ضوء إعادة تقدم هذه الدراسة إطارا

ز
ز ف ي فلسطي 

ز
ليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي دراسات عربية وأجنبية 
ز
هندسة عملياتها اإلدارية، وعىل الرغم من أن بعض المجاالت قد تم تناولها منفردة ف

د يسابقة إال أنم لم تتطرق هذه الدراسات لدراسة المجاالت مجتمعة، وإضافة لما سبق تقوم الدراسة الحالية بتحد
ي ضوء إعادة هندسة عملياتها اإلدارية، ولعل دراسة مجموعة 

ز
ز ف ي فلسطي 

ز
آليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف

تم الدراسات السابقة قد يعظي نتائج  أكي  من العوامل لمجاالت إعادة هندسة عملياتها اإلدارية مقارنة بما اختي 
ي ضوء م

ز
، ف ي الواقع التنظيىمي

ز
 ا سبق فإن هذه الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة عىلأدق كونها غي  منفصلة ف

ي تحقيق األهداف التنظيمية المنشودة، بينما تختلف هذه 
ز
أهمية إعادة هندسة عملياتها اإلدارية مما يساعد ف

ي الجامعات الحكومية 
ز
الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث تقديم مجاالت إلعادة هندسة عملياتها اإلدارية ف

، توفي  الموارد، )التمك ، االتصال اإلداري، التماسك المؤسسي  اإلداري، ثقافة المنظمة، االستعداد للتغيي 
ز ي 

( كمجاالت إلعادة هندسة عملياتها اإلدارية، وجاءت هذه الدراسة لسد النقص  ز االستقاللية، سياسة التحفي 
ز هذه الدراسة.  ، وهذا ما يمي  ي البحث العلىمي

ز
 الحاصل ف

 :الدراسة منهج
، عىل المنهج الدراسة هذه اعتمدت ي التحليىلي

ي  الوصفز
ي وأسلوب المسح الميدائز الذي تضمن أسلوب المسح المكتت 

 لجمع المعلومات. 
 مجتمع الدراسة:  

ي الجامعات الفلسطينية )جامعة النجاح، الجامعة العربية 
ز
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ف

زيت ز التقنية حضوري، جامعة القدساألمريكية، جامعة بي  امعة جالمفتوحة، جامعة القدس،  ، جامعة فلسطي 
 ( عضو هيئة تدريس. 3974) )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( ولقد بلغ تعدادهم الكل ي الخليل( ومن هم برتبة

 عينة الدراسة: 
المفتوحة، جامعة  تم اختيار ثالث جامعات بطريقة قصدية وكانت هذه الجامعات هي )جامعة القدس
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز التقنية  ي هذه الجامعات ) -النجاح، جامعة فلسطي 
ز
ز ف ( 2263خضوري( وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس العاملي 

عضو هيئة تدريس، وتم توزي    ع هذه العينة إىل طبقات حسب الرتبة األكاديمية )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ 
ي كل جامعة %15ينة عشوائية طبقية بنسبة )مساعد(، والكلية )علمية، إنسانية( ومن ثم سحب ع

ز
( من كل طبقة ف

ز الجدول )247وكان عدد أفراد العينة ) ( توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات 1( عضو هيئة تدريس، ويبي 
اتها.   متغي 
اتها1جدول )  (: توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغت 

 المجموع العدد المستوى المتغت  

 الجنس
 197 ذكر
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 50 أنتر 

 الجامعة

 93 جامعة القدس المفتوحة

 90 جامعة النجاح 247

ز التقنية حضوري  64 جامعة فلسطي 

 الكلية
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 الرتبة

 63 أستاذ

 80 أستاذ مشارك 247
 104 أستاذ مساعد

ة  الخي 
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 103 10أكير من 

  أداة الدراسة: 
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ز
ز ف ي فلسطي 

ز
آليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف
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ي ضوء إعادة 

ز
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ز
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ز
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(، وحددت بخمس إجابات هي )موافق (. وتم تصنيف اإلجابات وفق مقياس )2018المواضية،  ليكرت الخماشي
 من )
ً
( عىل 1(، بحيث يدل الرقم )5-1بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(، وأعطيت اإلجابات أرقاما
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ي للفقرات أكي  من )وبنا  ، 5-3.68ًء عىل ذلك فإذا كانت قيمة المتوسط الحسائ 
ً
( فيكون مستوى التصورات مرتفعا
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ً
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نيا لدرجة االستجابة –القيمة العليا لدرجة االستجابة                    
ُ
 القيمة الد

 عدد المستويات )المتوسط(                 

 
 صدق أداة الدراسة: 

ز من أساتذة اإلدارة للتحقق من مدى صدق فقرات االستبانة تم عرض أداة الدراسة عىل عدد من  المحكمي 
ِلب منهم تنقيح فقرات االستبانة من حيث وضوح الفقرات وجودة صياغتها 

ُ
ي الجامعات الفلسطينية، وط

ز
بوية ف الي 

ي يرون إنها ال تحقق الهدف من 
اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي تقيسم، وتعديل أو حذف أي من الفقرات الت 

. %80تها وفق ما اتفق عليم )االستبانة، وتمت إعادة صياغ ز  ( من المحكمي 

 ثبات أداة الدراسة: 
( لالتساق الداخىلي Cronbach’s Alphaجرى استخراج معامل الثبات، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )

 من أفراد مجتمع الدراسة، 30حيث تم توزي    ع االستبانة عىل عينة استطالعية من خارج العينة، بلغ عددهم )
ً
( فردا

ي بأغراض الدراسة، والجدول ) %78,6درجة الكلية وال
ز نتائج ذلك: 2وهي نسبة تفز  ( يبي ّ

 (: معامل الثبات2جدول )

 معامل الثبات المجال األداة
ي ضوء إعادة 

ز
ز ف ي فلسطي 

ز
آليات تطوير مؤسسات التعليم العاىلي ف

 هندسة عملياتها اإلدارية. 
  

 

 

 

 

ز اإلداري  0.80 التمكي 

 0.74 ثقافة المنظمة

 0.91 االستعداد للتغيي  
 0.75 االتصال اإلداري

التماسك 
 المؤسسي 

0.65 

 0.82 توفي  الموارد

 0.84 االستقاللية

ز  %78.6الدرجة الكلية   0.78 سياسة التحفي 

 األداء عىل المجال الذي تنتىمي لم ألداة إدارة 
ز ز األداء عىل الفقرة وبي  عرفة الموتم حساب معامل االرتباط بي 

ز نتائج ذلك3والجدول )  . ( يبي 
 

 

 

 

  3جدول )
 
  فلسطي   ف

 
(: معامل االرتباط بي   المجاالت وفقراتها عل آليات تطوير مؤسسات التعليم العال  ف

 ضوء إعادة هندسة عملياتها اإلدارية
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0.75** 11 .860** 21 .670** 31 0.68** 

2 0.77** 12 0.73** 22 .810** 32 .730** 
3 0.77** 13 .810** 23 .720** 33 .790** 

4 0.80** 14 .820** 24 .680** 34 .730** 
5 .720** 15 .860** 25 .870** 35 .740** 

6 .760** 16 .850** 26 .880** 36 .790** 

7 .720** 17 .790** 27 .820** 37 .590** 
8 .620** 18 .830** 28 .780** 38 .580** 

9 0.81** 19 .600** 29 .680** 39 .620** 
10 0.83** 20 .710** 30 .760** 40 .690** 

ز من الجدول )   عند مستوى الداللة 3يتبي 
ً
وهذا  (α≤0.05)( أن جميع معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصائيا

 يدل عىل أن ما تقيسم الفقرة يقيسم المجال. 
 عرض النتائج 

ي للبيانات، وهي قيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
ي الوصفز

فيما يىلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائ 
 لجميع مجاالت الدراسة، والفقرات المكونة لكل بعد. ، المعيارّية

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة: 
   واقع تطبيق ماالسؤال األول: 

 
مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

 الجامعات الفلسطينية؟
، أداة الدراسةلإلجابة عىل السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت 

ز نتائج ذلك. 4والجدول ) ( يبي   
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات 4)الجدول 

  الجامعات الفلسطينية
 
 اإلدارية من وجهة نظر  أعضاء هيئة التدريس ف

 الرتبة المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 المجال
تسلسل 
 الفقرات

ز اإلداري 3.98 0.56 2 مرتفع  5-1 التمكي 

 10-6 ثقافة المنظمة 4.37 0.52 1 مرتفع

 3.75 0.57 7 مرتفع
االستعداد 
 للتغيي  

11-15 

 20-16 االتصال اإلداري 3.97 0.55 3 مرتفع
 25-21 التماسك اإلداري 3.95 0.57 4 مرتفع

 30-26 توفي  الموارد 3.81 0.55 5 مرتفع
 35-31 االستقاللية 3.77 0.59 6 مرتفع

ز  3.01 0.65 8 متوسط  40-36 سياسة التحفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 40-1 المتوسط الكل   3.83 0.51 - مرتفع

ز من الجدول )  4يتبي 
ً
( أن المتوسط العام لدرجة تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية كان مرتفعا

: احتل مجال ثقافة 0.51( وانحراف معياري )3.83حيث بلغ )  المنظمة( وجاء ترتيب المجاالت عىل النحو التاىلي
ي بل غ ) ز اإلداري بمتوسط 0.52( وانحراف معياري )4.37المرتبة األوىل بمتوسط حسائ  (، يىلي ذلك مجال التمكي 

ي بل غ ) ي بل غ 0.56( وانحراف معياري )3.98حسائ  ي المرتبة الثالثة بمتوسط حسائ 
ز
(، وجاء مجال االتصال اإلداري ف

ز جاء مجال0.55( وانحراف معياري )3.97) ي حي 
ز
ي بل غ  (، ف ي المرتبة الرابعة بمتوسط حسائ 

ز
التماسك اإلداري ف

ي بلغ )0.57( وانحراف معياري )3.95)  بمتوسط حسائ 
ز ة سياسة التحفي  ي المرتبة األخي 

ز
( وانحراف 3.01(، وجاء ف

 (. 0.65معياري )
ظر أعضاء ن وفيما يىلي عرض تفصيىلي لكل فقرة من فقرات تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية من وجهة

 : ي الجامعات الفلسطينية وهي كما يىلي
ز
 هيئة التدريس ف

  الجامعات الفلسطينية
 
: مجال التمكي   اإلداري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

ً
 أوال

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التمكي   اإلداري من وجهة نظر أعضاء هيئة 5جدول )
  الجامعا

 
 ت الفلسطينيةالتدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم

 الفقرة

 3.94 0.93 مرتفع
ي أعمل 

ي الجامعة الت 
ز
يتمتع أعضاء هيئة التدريس ف

ورية ألداء  ة الفنية والمهارات الرصز بها بالخي 
 أعمالهم . 

1 . 

 3.96 0.99 مرتفع
ي أعمل 

ي الجامعة الت 
ز
يتمتع أعضاء هيئة التدريس ف

ي أدائهم 
ز
بها بقدٍر كاٍف من الحرية واالستقاللية ف

 لعملهم. 
2 . 

 3.88 0.95 مرتفع
أشعر بالحرية الكافية البتكار األسلوب الذي أعتقد 

 أنم يناسب طبيعة العمل الذي أقوم بم. 
3 . 

 4.26 0.97 مرتفع
ي السيطرة عىل ما 

ز
أشعر أن لدّي صالحية كافية ف
ي المكان الذي أعمل فيم. 

ز
 يدور ف

4 . 

 3.78 0.98 مرتفع
تتم عمليم اختيار أعضاء هيئة التدريس بناًء عىل 

ي يمتلكوها. 
 المهارات الفنية والمعرفية الت 

5 . 

  مجال التمكي   اإلداري 3.98 0.56 مرتفع

ز من الجدول ) ز اإلداري بلغ )5يتبي  (، 0.56( وانحراف معياري )3.98( أن المتوسط العام لفقرات مجال التمكي 
ت الفقرة رقم )

ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
ز اإلداري يلف  اهتماما ز عىل أن مجال التمكي  ( )أشعر أن لدّي صالحية  4مما يبي 

ي المكان الذي أعمل فيم( المرتبة األول ى بمتوسط حساب ي بلغ )
ز
ي السيطرة عىل ما يدور ف

ز
ز 4.26كافية ف ي حي 

ز
(، ف

ي يمتلكوها(  ( )تتم عمليم اختيار أعضاء5جاءت الفقرة رقم )
هيئة التدريس بناًء عىل المهارات الفنية والمعرفية الت 

ي بلغ )  فقرات هذا المجال، بمتوسط حسائ 
ز ة بي  ي المرتبة األخي 

ز
 (. 3.78ف
 

  الجامعات الفلسطينية
 
: مجال ثقافة المنظمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

ً
 ثانيا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المعيارية لمجال ثقافة المنظمة من وجهة نظر أعضاء هيئة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 6جدول)
  الجامعات الفلسطينية

 
 التدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
ي   الحسائ 

 الفقرة
 رقم
 الفقرة

 4.32 0.71 مرتفع
ّ بمفهوم  ي الجامعة وغي

ز
لدى أعضاء هيئة التدريس ف
 هندسة العمليات اإلدارية. 

6 . 

 4.52 0.75 مرتفع
الجامعة بتنمية الثقافة التنظيمية المالئمة  تهتم

 لتطبيق هندسة العمليات اإلدارية. 
7 . 

 4.35 0.84 مرتفع
ي 
ز
تسغ الجامعة إىل تحقيق تحسينات جوهرية ف

 الجودة واألداء. 
8 . 

 4.34 0.81 مرتفع
م اإلدارة العليا بفلسفة هندسة العمليات اإلدارية  ز تلي 

 ودعم تطبيقاتها. 
9 . 

 4.33 0.79 مرتفع
يستطيع كل عضو هيئة تدريس االطالع عىل 

ي تسغ الجامعة لتحقيقها. 
 األهداف الت 

10 . 

  مجال ثقافة المنظمة 4.37 0.52 مرتفع

 
ز من الجدول ) (، مما 0.52( وانحراف معياري )4.37( أن المتوسط العام لفقرات مجال ثقافة المنظمة بلغ )6يتبي 

ت الفقرة رقم )
ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
ز عىل أن مجال ثقافة المنظمة تلف  اهتماما ( )تهتم الجامعة بتنمية الثقافة 7يبي 
ز جاءت 4.52رية( المرتبة األول ى بمتوسط حساب ي بلغ )التنظيمية المالئمة لتطبيق هندسة العمليات اإلدا ي حي 

ز
(، ف

ة 6الفقرة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
ّ بمفهوم هندسة العمليات اإلدارية( ف ي الجامعة وغي

ز
( )لدى أعضاء هيئة التدريس ف
ي بلغ )  فقرات هذا المجال، بمتوسط حسائ 

ز  (. 4.32بي 
: مجال 

ً
  الجامعات الفلسطينيةمن وجهة نظر  االستعداد للتغيت  ثالثا

 
 أعضاء هيئة التدريس ف

يئة من وجهة نظر أعضاء ه االستعداد للتغيت  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 7جدول)
  الجامعات الفلسطينية

 
 التدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم

 الفقرة

 4.06 0.90 مرتفع
 عىل يؤثر 

ً
ي الجامعة إيجابا

ز
التغيي  الذي يحدث ف
 التكنولوجيا المستخدمة فيها. 

11 . 

 3.48 1.01 متوسط
 عىل الهيكل 

ً
ي الجامعة إيجابا

ز
يؤثر التغيي  الذي يحدث ف

 التنظيىمي لها
12 . 

 3.81 0.93 مرتفع
ات البيئية  ي الجامعة يواكب التغيي 

ز
التغيي  الذي يحدث ف
ي البيئة 

ز
ي تحدث ف

 الخارجية. الت 
13 . 

 3.65 0.96 متوسط
ي الجامعة عىل علم بعمليات 

ز
أعضاء هيئة التدريس ف
ي تحدث فيها. 

 التغيي  الت 
14 . 

 3.74 0.94 مرتفع
ات البيئية  ي الجامعة يواكب التغيي 

ز
التغيي  الذي يحدث ف

ي البيئة الداخلية. 
ز
ي تحدث ف

 الت 
15 . 

  مجال االستعداد للتغيي   3.75 0.57 مرتفع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من الجدول ) (، 0.57( وانحراف معياري )3.75( أن المتوسط العام لفقرات مجال االستعداد للتغيي  بلغ )7يتبي 
ت الفقرة رقم )

ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
ز عىل أن مجال االستعداد للتغيي  تلف  اهتماما ( )يؤثر التغيي  الذي 11مما يبي 
 عىل التكنولوجيا المستخد

ً
ي الجامعة إيجابا

ز
ز 4.06مة فيها( المرتبة األول ى بمتوسط حساب ي بلغ )يحدث ف ي حي 

ز
(، ف

ة 12جاءت الفقرة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
 عىل الهيكل التنظيىمي لها( ف

ً
ي الجامعة إيجابا

ز
( )يؤثر التغيي  الذي يحدث ف

ي بلغ )  فقرات هذا المجال، بمتوسط حسائ 
ز ( وبدرجة متوسطة. 3.48بي   

: مجال اإلتصال اإلداري
ً
  الجامعات الفلسطينية رابعا

 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف  

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االتصال اإلداري من وجهة نظر أعضاء هيئة 8جدول)
  الجامعات الفلسطينية

 
 التدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

المتوس
 ط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم
 الفقرة

 3.99 0.96 مرتفع
تبدي اإلدارة العليا اهتمام بكل ما يقدمم 
احات.   أعضاء هيئة التدريس من تقارير واقي 

16 .  

 3.92 0.97 مرتفع
ز اإلدارة  تسود الشفافية والمصارحة بي 
وأعضاء هيئة التدريس أثناء مناقشة التقارير 
ي أعمل بها. 

 المتعلقة بأعمال الجامعة الت 
17 .  

 3.91 0.98 مرتفع
غ قرارات

ّ
وتوجهات اإلدارة العليا إىل جميع  تبل

ي أعمل بها بشكل 
ي الجامعة الت 

ز
المستويات ف

 فّعال. 
18 .  

 4.03 0.89 مرتفع
ي 
ز
تنتهج الجامعة سياسة الباب المفتوح ف
 تعاملها مع أعضاء هيئة التدريس. 

19 .  

 4.01 0.93 مرتفع
ز  تقدم الجامعة المعلومات الكافية لتمكي 

أعمالهم. من أداء أعضاء هيئة التدريس   
20 .  

  مجال االتصال اإلداري 3.97 0.55 مرتفع
 

ز من الجدول ) (، 0.55( وانحراف معياري )3.97( أن المتوسط العام لفقرات مجال االتصال اإلداري بلغ )8يتبي 
ت الفقرة رقم )

ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
ز عىل أن االتصال اإلداري تلف  اهتماما ( )تنتهج الجامعة سياسة الباب 19مما يبي 

ي تعاملها مع أعضاء هيئة التدريس( المرتب
ز
ز جاءت الفقرة 4.03ة األول ى بمتوسط حساب ي بلغ )المفتوح ف ي حي 

ز
(، ف

ي 18رقم )
ز
ي أعمل بها بشكل فّعال( ف

ي الجامعة الت 
ز
غ قرارات وتوجهات اإلدارة العليا إىل جميع المستويات ف

ّ
( )تبل

ي بلغ )  فقرات هذا المجال، بمتوسط حسائ 
ز ة بي   (. 3.91المرتبة األخي 

: مجال 
ً
  الجامعات الفلسطينيةمن  التماسك المؤسس  خامسا

 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

من وجهة نظر أعضاء  التماسك المؤسس  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 9جدول)
  الجامعات الفلسطينية

 
 هيئة التدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم
 الفقرة

 3.51 1.01 متوسط
ز  أشعر أن العالقة قوية وإيجابية بي 
 الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها. 

21 .  

 3.87 0.96 مرتفع
يشعر معظم أعضاء هيئة التدريس 
 بمتانة العالقات داخل الجامعة. 

22 .  

 4.34 0.87 مرتفع
ي الجامعة فيما بينها  

ز
تتكامل األدوار ف

 كوحدة كاملة. 
23 .  

 4.12 0.90 مرتفع
ي بطريقة  أتقاسم الواجبات

مع زمالئ 
 عادلة. 

24 .  

 3.94 1.00 مرتفع
 كزمالء متساوين 

ً
يعاملنا المدير جميعا

ي الحقوق والواجبات. 
ز
 ف

25 .  

  مجال التماسك المؤسس   3.95 0.57 مرتفع

 
ز من الجدول ) (، 0.57( وانحراف معياري )3.95( أن المتوسط العام لفقرات مجال التماسك المؤسسي بلغ )9يتبي 

ت الفقرة رقم )
ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
 عىل أن مجال التماسك المؤسسي تلف  اهتماما

ز ي 23مما يبي 
ز
( )تتكامل األدوار ف

ز جاءت الفقرة رقم )4.34وسط حساب ي بلغ )الجامعة فيما بينها كوحدة كاملة( المرتبة األول ى بمت ي حي 
ز
( 21(، ف

ز فقرات هذا  ة بي  ي المرتبة األخي 
ز
ز الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها( ف )أشعر أن العالقة قوية وإيجابية بي 

ي بلغ ) (. 3.51المجال، بمتوسط حسائ   
  الجامعات

 
: مجال توفت  الموارد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

ً
الفلسطينية سادسا  

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال توفت  الموارد من وجهة نظر أعضاء هيئة 10) جدول
  الجامعات الفلسطينية

 
 التدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم

 الفقرة

 3.80 0.98 مرتفع
ات والوسائل التعليمية  ز ي التجهي 

ة المتوافر تفز
 . ي
 بمتطلبائ 

26 . 

 3.61 1.01 متوسط
ي متناول أيدي 

ز
ات التعليمية ف ز تتوفر األدوات والتجهي 

 أعضاء هيئة التدريس. 
27 . 

 0.97 مرتفع
3.88 

 
ي الجامعة من مالعب، 

ز
بوية المتوفرة ف ي المرافق الي 

تفز
 ومسارح ومعامل ومكتبة بالغرض المطلوب. 

28 . 

 4.04 0.88 مرتفع
ي 
االعتمادات المالية المخصصة لممارسة تكفز

 األنشطة المختلفة. 
29 . 

 3.70 0.99 مرتفع
تسغ الجامعة إىل إيجاد بدائل تعويضية لمواجهة 

ي البيئة. 
ز
 ندرة الموارد ف

30 . 

  مجال توفت  الموارد 3.81 0.55 مرتفع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من الجدول ) ( وانحراف معياري 3.81( أن المتوسط العام لفقرات مجال توفي  الموارد بلغ )10يتبي 
ت الفقرة رقم )0.55)

ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
ز عىل أن مجال توفي  الموارد يلف  اهتماما ي االعتمادات 29(، مما يبي 

( )تكفز
ز جاءت 4.04ى بمتوسط حساب ي بلغ )المالية المخصصة لممارسة األنشطة المختلفة( المرتبة األول  ي حي 

ز
(، ف

ة 27الفقرة رقم ) ي المرتبة األخي 
ز
ي متناول أيدي أعضاء هيئة التدريس( ف

ز
ات التعليمية ف ز ( )تتوفر األدوات والتجهي 

ي بلغ )  فقرات هذا المجال، بمتوسط حسائ 
ز  ( وبدرجة متوسطة. 3.61بي 

: مجال االستقاللية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
ً
  الجامعات الفلسطينيةسابعا

 
 التدريس ف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االستقاللية من وجهة نظر أعضاء هيئة 11جدول )
  الجامعات الفلسطينية

 
 التدريس ف

المست
 وى

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم

 الفقرة

 4.30 0.86 مرتفع
ي اختيار أشعر بدرجة عالية من 

ز
االستقاللية ف

 .  أسلوب أداء العمل المالئم ىلي
31 . 

 3.71 0.95 مرتفع
ي اتخاذ القرارات اإلدارية المتعلقة 

ز
أشعر بحرية ف

 بالمهام الموكلة إليهم. 
32 . 

 3.45 1.01 متوسط
أعي  عن أفكاري بحرية حت  لو تعارضت مع أفكار 

 الجامعة. 
33 . 

 3.65 0.99 متوسط
ي العمل دون أقوم بحل المشاكل 

ز
ي ف
ي تواجهتز

الت 
 الرجوع إىل الجامعة. 

34 . 

 3.75 0.96 مرتفع
ز  تعقد الجامعة مناقشات دورية بغرض تحسي 

 . أعضاء هيئة التدريسالمهارات اإلبداعية لدى 
35 . 

  مجال االستقاللية 3.77 0.59 مرتفع

 
ز من الجدول ) (، مما 0.59( وانحراف معياري )3.77)( أن المتوسط العام لفقرات مجال االستقاللية بلغ 11يتبي 

ت الفقرة رقم )
ّ
، وقد احتل

ً
 مرتفعا

ً
ز عىل أن مجال االستقاللية يلف  اهتماما أشعر بدرجة عالية من ( )31يبي 

ي اختيار أسلوب أداء العمل المالئم ىلي 
ز
ز جاءت 4.30( المرتبة األول ى بمتوسط حساب ي بلغ )االستقاللية ف ي حي 

ز
(، ف

ز فقرات هذأعي  عن أفكاري بحرية حت  لو تعارضت مع أفكار الجامعة( )30الفقرة رقم ) ة بي  ي المرتبة األخي 
ز
ا ( ف

ي بلغ )  (. 3.45المجال، بمتوسط حسائ 
: مجال 

ً
  الجامعات الفلسطينية سياسة التحفت   ثامنا

 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف  
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ارية لمجال سياسة التحفت   من وجهة نظر أعضاء (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي12جدول )
  الجامعات الفلسطينية

 
 هيئة التدريس ف

 المستوى
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسان   

 الفقرة
 رقم

 الفقرة

 3.26 1.01 متوسط
هندسة العمليات يساهم برنامج إعادة 

ي إيجاد سياسة واضحة  اإلدارية
ز
ي الجامعة ف

ز
ف

 وثابتة للحوافز المادية. 
36 . 

 3.17 1.02 متوسط
عضاء هيئة يتم منح مكافآت وحوافز أل 

القادرين عىل حل مشكالت العمل التدريس 
 المتكررة. 

37 . 

 3.09 1.05 متوسط
عضاء هيئة يتم منح مكافآت وحوافز أل 

الذين يتمتعون بمهارات اتصال التدريس 
هم.   أفضل من غي 

38 . 

 3.05 1.07 متوسط
ت والمكافآيتم ربط الحوافز والتعويضات 

 بقدراتهم ومهاراتهمعضاء هيئة التدريس أل 
ي العمل. 

ز
 الفنية ف

39 . 

 2.55 1.28 متوسط
يتم اعتماد نظام المكافآت والحوافز بناًء عىل 

ئة عضاء هيتوافر مهارات والقدرات اإلدارية أل 
 التدريس. 

40 . 

  مجال سياسة التحفت    3.02 0.65 متوسط

 
ز من الجدول ) ز بلغ )12يتبي  (، 0.65( وانحراف معياري )3.02( أن المتوسط العام لفقرات مجال سياسة التحفي 

ت الفقرة رقم )
ّ
، وقد احتل

ً
 متوسطا

ً
ز يلف  اهتماما ز عىل أن مجال سياسة التحفي  ( )يساهم برنامج إعادة 36مما يبي 

ي إيجاد سياسة واض
ز
ي الجامعة ف

ز
حة وثابتة للحوافز المادية( المرتبة األول ى بمتوسط هندسة العمليات اإلدارية ف

ز جاءت الفقرة رقم )3.26حساب ي بلغ ) ي حي 
ز
( )يتم اعتماد نظام المكافآت والحوافز بناًء عىل توافر مهارات 40(، ف

ي بلغ )  فقرات هذا المجال، بمتوسط حسائ 
ز ة بي  ي المرتبة األخي 

ز
(. 72.5والقدرات اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس( ف  

 :  
 
0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثان   بي   متوسطات وجهات )

  نظر أعضاء هيئة التدريس  
 
ات )الجنس،  مدخل إعادة هندسة العمليات اإلداريةتطبيق درجة ف تعزى لمتغت 

ة(؟  والجامعة، والكلية، والرتبة والخت 
ات الدراسة عىل كل لإلجابة عىل السؤال تم حساب  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات متغي 

ز نتائج ذلك. 13مجال والجدول ) ( يبي   
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات 13جدول )

ات   لمستويات متغي 
ً
ي الجامعات  الفلسطينية وفقا

ز
 الدراسةاإلدارية ف

 

 

سياسة  االستقالليةتوفت  التماسك االتصال االستعداد ثقافة التمكي     المستوى المتغت  
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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  تطبيق مدخل إعادة 14الجدول رقم )
 
  المتعدد للفروقات ف

 
ة العمليات هندس(: نتائج تحليل التباين الثالن

ات الديموغرافية  للمتغت 
ً
 اإلدارية تبعا

 المتغت  
 قيمة

Wilks’ 
Lambda 

 قيمة
Hotelling’s 

Trace 

قيمة 
 )ف(

 المناظرة

مستوى 
 الداللة

 0.006 2.797 0.136 - الجنس

 0.002 3.231 0.158 - الكلية

ة  0.504 0.957 - 0.913 الخي 

 0.893 0.444 - 0.7979 الكلية× النوع االجتماغي 

ة× النوع االجتماغي   0.684 0.802 - 0.926 الخي 

ة× الكلية   0.334 1.120 - 0.899 الخي 

× الكلية × النوع االجتماغي 
ة  الخي 

0.891 - 1.214 0.255 

 
 
 
 
 

ة والكلية عل درجة تطبيق 15جدول )   المتعدد ألثر النوع االجتماع  والخت 
 
(: نتائج تحليل التباين الثالن
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 مدخل إعادة هندسة  العمليات اإلدارية 

 مصدر التباين
المتغت  
 المستقل

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 النوع
 االجتماع  

ز   0.981 0.001 0.0003 1 0.0003 اإلداريالتمكي 
 0.007 *7.50 3.545 1 3.545 ثقافة المنظمة

االستعداد 
 للتغيي  

0.0008 1 0.0008 0.002 0.968 

 0.674 0.177 0.128 1 0.128 االتصال اإلداري

التماسك 
 المؤسسي 

7.329 1 7.329 14.05* 0.000 

 0.958 0.003 0.002 1 0.002 توفي  الموارد

 0.987 0.0002 0.0003 1 0.0003 االستقاللية
ز   0.958 0.0003 0.0004 1 0.0004 سياسة التحفي 

 
 الكلية

ز اإلداري  0.000 *14.49 9.751 1 9.751 التمكي 

 0.068 3.362 1.588 1 1.588 ثقافة المنظمة
االستعداد 
 للتغيي  

0.059 1 0.059 0.114 0.736 

 0.111 2.564 1.856 1 1.856 االتصال اإلداري

التماسك 
 المؤسسي 

0.160 1 0.160 0.307 0.580 

 0.038 *4.36 3.290 1 3.290 توفي  الموارد
 0.010 *6.78 6.701 1 6.701 االستقاللية

ز   0.143 2.162 2.183 1 2.183 سياسة التحفي 

 
ة  الخت 

ز اإلداري  0.136 2.015 1.356 2 2.712 التمكي 
 0.150 1.920 0.907 2 1.814 ثقافة المنظمة

االستعداد 
 للتغيي  

0.058 2 0.029 0.055 0.946 

 0.735 0.309 0.224 2 0.447 االتصال اإلداري
التماسك 
 المؤسسي 

3.194 2 1.597 3.063* 0.049 

 0.264 1.342 1.012 2 2.024 توفي  الموارد

 0.513 0.670 0.662 2 1.323 االستقاللية
ز سياسة   0.981 0.020 0.020 2 0.040 التحفي 

*a≤ 0.05 
 

ز من الجدول )  : 15يتبي  ( ما يىلي  
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( تعزى للنوع االجتماغي وكانت التماسك المؤسسي وجود فروق ذات داللة إحصائية لمجاىلي )ثقافة المنظمة و  -
ز الجدول الفروق لصالح الذكور بالنسبة لمجال ثقافة المنظمة، ولصالح الذكور عىل مجال المعنويات   كما يبي 

(13 .)  
ز اإلداري، و  - ي المجاالت )التمكي 

ز
( تعزى للكلية االستقاللية، و توفي  الموارد وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ز الجدول ) (. 13ولصالح الكليات  العلمية عىل جميع المجاالت كما يبي   
ة ولالتماسك المؤسسي وجود فروق ذات داللة إحصائية لمجال ) - معرفة لصالح من تعود الفروق تم ( تعزى للخي 

ز نتائج ذلك. 16عمل مقارنات بعدية بطريقة شافيم والجدول ) ( يبي   
(: نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بي   المتوسطات الحسابية عل مجال التماسك 16الجدول )

ة  المؤسس  حسب متغت  الخت 

سنوات  10
 فأكت  

 10 –5من
 سنوات

سنوات  5
 فأقل

توسط الم
 الحسان   

ة  المجال الخت 

 سنوات فأقل 5 3.80 - *0.24 *0.40
المعنوي
 ات

 سنوات 10 –5من  4.04 - - -
 سنوات فأكير  10 4.20 - - -

*a≤ 0.05      
ز الجدول ) ز متوسطات إجابات أفراد 16بالنسبة لمجال التماسك المؤسسي يبي  ( أن هنالك مصادر فروق بي 

ة ) ة ) 10سنوات فأقل( ومتوسط الفئة الثالثة ) 5الدراسة ذوي الخي  ( ولصالح ذوي الخي 
سنوات  10سنوات فأكير

ة ) ز متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي الخي  (، وأن هنالك مصادر فروق بي 
سنوات فأقل( ومتوسط  5فأكير

ة )من  10 –5الفئة الثانية )من   . سنوات( 10 –5سنوات( ولصالح ذوي الخي 
  فلسطي   وفق مدخل إعادة هندسة العمليات مالسؤال الثالث: 

 
ا ه  آليات تطوير مؤسسات التعليم العال  ف

  
  الجامعات الفلسطيت 

 
 اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

 

 

  فلسطي   وفق مدخل إعادة هندسة 
 
آليات تطوير مؤسسات التعليم العال  ف

 العمليات اإلدارية
الوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االرتباط

 4120.(**) 0.79 4.13 إيجاد سياسة عادلة ومنطقية لألجور تتناسب مع مستوى المعيشة وتكاليفها. 
ز الجامعة نظام اتصاالت فعال عند إدارة األزمات.   4490.(**) 0.82 4.02 تأمي 

ي الجامعة قدرات كافية لتحقيق الغايات 
ز
توفر شبكة المعلومات المستخدمة ف

 المنشودة من توظيف المعرفة. 
3.95 0.87 (**).5950 

ز  والمعنوية المادية المكافآت مبادئ تطبيق ز  بي   4290.(**) 0.88 3.86 .العاملي 
ي تملكها 

 ما هي المعارف الت 
ز امتالك الجامعة خراطة وقائمة واضحة للمعارف تبي 

ي تحتاجها. 
 والنواقص والفجوات الت 

3.85 0.89 (**).4780 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة نحو آليات تطوير مؤسسات التعليم العال  17جدول ) 
  فلسطي   وفق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 
 ف
 عند مستوى أقل من  **

ً
 0.001درجة االرتباط معنوية إحصائيا

ي  النتائج
ي  عليها الحصول تم الت 

ز
ي  الحالية الدراسة ف

  إىل عامة أشارت بصورة والت 
 ة
 التدريس هيئة أعضاء اعتقاد أن

ز أن من أفضل  بدرجة إعادة هندسة العمليات اإلدارية تسي   عملية بأن ي الجامعات الفلسطينية، حيث تبي 
ز
مرتفعة ف

ي إيجاد سياس
ز
تيب األول قد تمثلت ف ي الي 

ز
ي جاءت ف

ب مع ة عادلة ومنطقية لألجور تتناسوسائل التطوير والت 
ي ) ز الجامعة نظام اتصاالت فعال 4.13مستوى المعيشة وتكاليفها وبمتوسط حسائ  ي تأمي 

تيب الثائز ي الي 
ز
(، تالها ف

ي ) ي الجامعة 4.02عند إدارة األزمات وبمتوسط حسائ 
ز
تيب الثالث توفر شبكة المعلومات المستخدمة ف ي الي 

ز
(، وف

ي )قدرات كافية لتحقيق ال تيب الرابع 3.95غايات المنشودة من توظيف المعرفة وبمتوسط حسائ  ي الي 
ز
 تطبيق(، وف

ز  والمعنوية المادية المكافآت مبادئ ز  بي  ي ) العاملي  (. كما تشي  النتائج إىل أنم يمكن تطوير 3.86وبمتوسط حسائ 
ز وفق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة  ي فلسطي 

ز
مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي الجامعات الفلسطينية وفق توفي  
ز
انيات التدريس ف ز  عمل توفي  بيئة حيث للجامعات الفلسطينية من الالزمة المي 

ات التصميم، حيث من ناسبةم ز ، واإلعداد والهيكل الوظيفية المهام التدريبية، وتحديد والتجهي   الجيد التنظيىمي
ز  ي  للعاملي 
ز
 .الجامعات الفلسطينية ف

 

 

 

 

 

 مناقشة النتائج: 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما الممارسات التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

 برامج الخاص لجميع واالعتماد العام االعتماد معايي   تطبيق عىل العمل
امجها ضمان شهادة عىل للحصول الجامعات الفلسطينية والسغي   الجودة لي 

3.80 0.93 (**).5230 

ي  التطوير ثقافة نرسر 
ز
ها  اللقاءات عقد خالل من الجامعات الفلسطينية ف ونرسر

ي  الموقع عىل
وئز ونية واإلعالنات اإللكي   واللوحات والورقية والتعميمات اإللكي 

 والمطويات.  اإلعالنية
3.79 0.94 (**).5690 

ي تملكها 
 ما هي المعارف الت 

ز امتالك الجامعة خراطة وقائمة واضحة للمعارف تبي 
ي تحتاجها. 

 والنواقص والفجوات الت 
3.77 0.96 (**).6220 

 لها والحرص المفاهيىمي  واإلطار ورسالتها الجامعات الفلسطينية رؤية تحديد
 .الدراسية الخطة تطوير عىل

3.73 0.98 (**).6690 

ي الوقت 
ز
حرص إدارة الجامعة عىل توفي  الوسائل التعليمية المساعدة ف

 المناسب. 
3.70 1.00 (**).6450 

ي من قواعد بيانات تستطيع الهيئة التدريسية الوصول 
امتالك الجامعة ما يكفز

 إليها بسهولة. 
3.68 1.01 (**).6770 

 4080.(**) 0.94 3.78 أخرى
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

النتائج عىل أن جميع المجاالت كان تقديرها مرتفع وقد يعزى ذلك إىل حرص كل عضو هيئة تدريس دلت 
 
ً
ي طرق تدريسم، فمثال

ز
ي الجامعة عىل بذل أقىص طاقاتم عند قيامم باألدوار المناطة إليم، فيقوم بالتنوي    ع ف

ز
ف

ة وطريقة الحوار والمناقشة وطرق أخرى، وربما يعود  سبب االرتفاع إىل أن عينة يستخدم العرض والمحاضز
 الدراسة تكونت من أعضاء الهيئة التدريسية. 

، وقد يعزى ذلك إىل أن كل عضو هيئة 
ً
ات( كان تقديره مرتفعا ودلت النتائج أن مجال )التدريس والمحاضز

ي تطبيق أحدث ما توصل لم 
ز
ي التعليم وبذل أقىص ما عنده ف

ز
 إىل تطبيق الطرق الحديثة ف

ً
لعلم اتدريس يسغ جاهدا

ي الجامعات. 
ز
ي صميم عمل أعضاء هيئة التدريس ف

ز
 وهو ف

ي )مجال التدريس 
ز
وحصلت الفقرة )أدير اللقاء التعليىمي بكفاءة داخل القاعة التدريسية( عىل أعىل تقدير ف

 للمساق الذي يقدمم 
ً
 عاما
ً
ات( وقد يعزى ذلك إىل تأكيد كل عضو هيئة تدريس عىل أن يقدم عرضا والمحاضز

ي سوف يتطرق لها المساق  للطلبة قبل
البدء بالتدريس حت  يكون لكل طالب صورة ذهنية مسبقة عن المفاهيم الت 

ة.  ي أول محاضز
ز
 حيث يقوم كل مدرس بتوزي    ع خطة للمساق ف

ي )مجال التدريس 
ز
ي مصادر التعلم( عىل أقل تقدير ف

ز
حصلت الفقرة )أشّجع الطلبة عىل البحث ف

ات( وقد يعزى ذلك إىل عدم  إيالء بعض أعضاء الهيئة التدريسية التقويم الختامي درجة اهتمام لقناعتهم والمحاضز
ة عىل الطلبة لتوضيح المفاهيم  ، حيث أنم يطرح من خاللم األسئلة مبارسر ي أكي 

أن درجة األهمية للتقويم التكويتز
 لهم. 

ي  التدريسوحصل )مجال التفاعل مع الطلبة( عىل درجة مرتفعة وقد يعزى ذلك إىل حرص أعضاء هيئة 
ز
ف
ز عىل إثارة دافعية 

ّ
ي ترك
ي تدريسهم، عىل تطبيق أحدث الطرق وأساليب التدريس والت 

ز
الجامعات الفلسطينية ف

 . ي
ي مع المدرس، ومن هذه الطرق طريقة الحوار والمناقشة، والتعلم التعاوئز  الطلبة للتعلم، وتفاعلهم االيجائ 

 لشخصيات الطلبة بغض 
ً
اما ي وحصلت الفقرة )أظهر احي 

ز
( عىل أعىل تقدير ف  النظر عن انتمائهم السياشي
ام بساعاتهم المكتبية من  ز )مجال التفاعل مع الطلبة( وقد يعزى ذلك إىل حرص أعضاء الهيئة التدريسية عىل االلي 
خالل بيان الساعات المكتبية لكل عضو هيئة تدريس ليتمكن الطلبة من مراجعتهم واالستفسار عن مالحظاتهم 

ي يرغبون 
 باالستفسار عنها لفهم المقرر بشكل أفضل. الت 

حصلت الفقرة )أوفر البيئة االجتماعية والنفسية المناسبة للعملية التعليمية القائمة عىل التفاعل الجيد 
ي 
ز
ة أعداد الطلبة ف ي )مجال التفاعل مع الطلبة( وقد يعزى ذلك إىل كير

ز
ام المتبادل( عىل أقل تقدير ف واالحي 

ات وعدم معرف ز حت  يتمكن من السماح لهم بالتعبي  عن المحاضز ة أعضاء الهيئة التدريسية للطلبة الخجولي 
ة.   أفكارهم ووجهات نظرهم وإدماجهم مع الطلبة داخل المحاضز

أما بالنسبة لمجال )االمتحانات والعالمات( فقد حصل عىل درجة متوسطة وقد يعزى ذلك إىل أن تطبيق 
ات من قبل  مثل: حساب  االختبارات يحتاج إىل خي 

ً
ي بعض األحيان تحليال

ز
األفراد، ألن هذه االختبارات تتطلب ف

، وهذه اإلحصائيات ال تكون واضحة عند بعض أعضاء هيئة التدريس، ولذلك يقوم  ز معامالت الصعوبة والتميي 
عقد ب مركز تطوير واقع ممارسة الجامعات الفلسطينية للممارسات التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ي تدريسهم 
ز
ي هذا الجانب. وقد يعزى ذلك إىل أن أعضاء هيئة التدريس جادين ف

ز
ز لتغطية النقص ف دورات للمدرسي 

ز يستخدمون  ي وضع العالمات لالختبارات، وقد يعزى إىل أن غالبية المدرسي 
ز
ز ف للمقرر مما يؤدي إىل عدم وجود تحي 

ي قد ال تتناسب ومستويات 
ي االختبارات الموضوعية أ االمتحانات الكتابية والت 

ز
كير الطلبة، وكذلك رغبة الطلبة ف

 من االختبارات التحريرية. 
ي )مجال 

ز
ي أثناء تقديم المادة الدراسية( عىل أعىل تقدير ف

وحصلت الفقرة )أستخدم التقويم التكويتز
ز الطلبة وشمول األسئلة ى المقرر. عىل محتو  االمتحانات والعالمات( وقد يعزى ذلك إىل مراعاة الفروق الفردية بي 

ي )مجال االمتحانات والعالمات( وقد 
ز
ي واجبات جماعية تعاونية( عىل أقل تقدير ف

ز
ك الطلبة ف وحصلت الفقرة )أرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  ي وظائف وواجبات وعمل أبحاث لتحسي 
ز
اك جميع الطلبة ف يعزى ذلك إىل حرص أعضاء الهيئة التدريسية عىل إرسر

ا من فهم المقرر بشكل أفضل، مما يؤدي إىل عدم إعطاء الطلبة أدائهم وزيادة تحصيلهم العلىمي حت  يتمكنو 
ي من ِقبل هيئة التدريس. 

ز
 الضعاف واجبات بشكل خاص أو إضاف

مجال )البحث الجامغي وخدمة المجتمع( حصل عىل أقل تقدير وقد يعزى ذلك إىل عدم إيالء الجامعات 
ز  انيتها الفلسطينية درجة عالية من االهتمام للبحث العلىمي وهذا يتبي  ز   من الدعم الذي تحدده الجامعات من مي 

ي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس لالنتقال 
 إىل أن الهدف من معظم األبحاث الت 

ً
للبحث العلىمي وقد يعزى ذلك أيضا

 من درجة علمية إىل أخرى بغض النظر عّما إذا كانت تخدم المجتمع المحىلي أو العملية التعليمية. 
ي )مجال البحث الجامغي وخدمة ىل استمرارية أنشطة البحث العلىمي أحافظ عحصلت الفقرة )

ز
( أعىل تقدير ف

ي مجاالت تخصصهم 
ز
المجتمع( وقد يعزى ذلك إىل حرص أعضاء هيئة التدريس عىل مواكبة المستجدات ف

ي تخدم المجتمع المحىلي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واطالعهم عىل التط
رات و للمحافظة عىل األنشطة البحثية الت 

ي البيئة الخارجية وأساليب العمل الرائدة للوصول إىل درجة عالية من الفاعلية باعتبارهم يشكلون أهم مدخالت 
ز
ف

، وبناًء عىل مستويات أدائهم يتقرر الكثي  من مخرجات التعليم.   النظام التعليىمي الجامغي
ي تهتم وحصلت الفقرة )

ي اللجان والندوات الت 
ز
ي ( عىل أقل تبالمجتمع المحىلي أحرص عىل أن أشارك ف

ز
قدير ف
)مجال البحث الجامغي وخدمة المجتمع( وقد يعزى ذلك إىل أن الجامعات الفلسطينية تواجم صعوبات مالية 
ي حضور الندوات 

ز
 إىل عدم وجود شفافية ف

ً
تحد من حضور عضو هيئة التدريس المؤتمرات، كما ُيعزى ذلك أيضا

 خرى. يئة تدريس دون أوالمؤتمرات واقتصارها عىل أعضاء ه

  
 
(   0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثان

ي متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع ممارسة الجامعات الفلسطينية للممارسات التقويمية من وجهة 
ز
ف

ات اكىمي والكلية(؟ نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغي 
 )الجنس، المعدل الي 

ي واقع ممارسة الجامعات الفلسطينية للممارسات 
ز
دلت النتائج عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي يقوم بها 
التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغي  الجنس وقد يعزى ذلك إىل أن المهام الت 

ات، التفاعل مع الطلبة، العالمات عضو هيئة التدريس هي نفسها لل ذكور واإلناث مثل التدريس والمحاضز
 تحصيلهم األكاديىمي بغض النظر عن 

ز ، خدمة المجتمع، فهم يطمحون لتحسي  واالمتحانات، البحث الجامغي
 . ز  الجنس ويخضعون لنفس األنظمة والقواني 

ي واقع ممارسة الجامعات الفلسطينية للممارسات 
ز
ودلت النتائج عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي جميع مجاالت 
ز
ي الجامعات الفلسطينية وكانت الفروق ف

ز
التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

ز الجامعة  ز  النجاحالممارسات التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت بي  اء هيئة أعضالوطنية وبي 
ي الجامعة 

ز
ي جامعة والقدس المفتوحة  ولصالح أعضاء هيئة التدريس ف

ز
انت كالنجاح الوطنية، وكذلك  التدريس ف

ز التقنية )خضوري( ي جامعة فلسطي 
ز
ز أعضاء هيئة التدريس ف ز  الفروق بي  ي وبي 

ز
 جامعة أعضاء هيئة التدريس ف

ز التقنية )خضوري(. وقد يعزى ذلك إىل أن والقدس المفتوحة ولصالح أعضاء هيئة التد ي جامعة فلسطي 
ز
ريس ف

ي 
وئز ي مجاالت التعلم االلكي 

ز
ي تطوير الممارسات التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

ز
الجهود المبذولة ف

ي خدمة 
ز
 ف
ً
ي مركز الحاسوب طورت أنظمة متقدمة جدا

ز
ة، حيث يوجد فرق مختصة ف والمعرفة والتكنولوجيا كبي 

 العملية التعليمية مما جعل أدائهم أفضل. 
ي واقع ممارسة الجامعات الفلسطينية للممارسات 

ز
ودلت النتائج عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي الجامعات الفلسطينية من وجهة نظرهم تعزى لمتغي  الكلية 
ز
التقويمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف

ي  وقد يعزى ذلك إىل حرص العدي
ز
ز أعضاء هيئة التدريس ف د من الجامعات عىل نرسر فكرة العمل بروح الفريق بي 

ي يقوم بها عضو هيئة التدريس واحدة برصف النظر عن التخصص. 
 كل قسم كما أن المهام الت 
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ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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