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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  ]
محافظتر ي 

 
ف المدرسي  األداء  تقويم  ف  ومشر اإلداري  ف  المشر أدوار  لتنسيق  ح  مقتر أنموذج 

قية بسلطنة عمان  [مسقط وجنوب الشر

 

 إعداد الباحث: 

 [عبدهللا بن راشد بن سليمان المقيمي ] 

 

 ملخـص الدراسة: 

ف   المرسر أدوار  أهم   التعرف عىل  اىل  الدراسة  المدرسي هدفت هذه  األداء  تقويم  ف  اإلداري وأدوار مرسر
ز   فيي  المرسر المدرسي  من جهة نظر  األداء  تقويم  ف  اإلداري ومرسر ف  المرسر أدوار  لتنسيق  ح   أنموذج مقي  ووضع 
ح  أنموذج مقي  بأعداد  الباحث  قام    ، التعليم األساسي  المدرسي ومديري مدارس  األداء  تقويم  ي 

فز ز ومرسر اإلداريي 
ي تقويم لتنسيق أدوار المرسر 

فز ز ومرسر ز اإلداريي  فيي  ف تقويم األداء المدرسي من وجهة نظر المرسر ف اإلداري ومرسر
قية بسلطنة عمان و باختيار عدد  ي مسقط وجنوب الرسر

األداء المدرسي ومديري مدارس التعليم األساسي بمحافظت 
اخت ي 

فز للدراسة وقد روغي  للمجتمع األصىلي  السلطنة كعينة ممثله  المدن والقرى أثنان  من محافظات  يار كافة 
ز  ز االداريي  فيي  ز بما فيها من مديري مدارس التعليم االساسي والمرسر ز وتم اختيار هذه المحافظتي  التابعة للمحافظتي 
ي تقويم االداء المدرسي كعينه قصديه ممثله للمجتمع االصىلي نظرا لصعوبة الوصول اىل المحافظات االخرى  

فز ومرسر
قية وكذلك عينة الدراسة  وبعد المسافة و تم  تحديد مج تمع  الدراسة وهي  محافظة مسقط ومحافظة جنوب الرسر

ي تقويم االداء المدرسي ومديري مدارس التعليم االساسي والبالغ عددهم)  
فز ز ومرسر ز اداريي  في  ( موزعة  283من مرسر

 ( ز ز االداريي  في  ي تقويم األداء المدرسي ) 7عىل النحو التاىلي محافظة مسقط  عدد المرسر
فز (ومديري مدارس 6(ومرسر

) 169التعليم االساسي )  ز ز االداريي  في  قية جنوب وعدد المرسر ي تقويم األداء المدرسي   6(   ومحافظة الرسر
فز ( ومرسر

 (5 ( االساسي   المدارس  مديري  وعدد  االجتماغي    91(  النوع   ، التعليمية  المحافظة  وهي  الدراسة  ات  ومتغي   )
ي ، والمؤهل التعليىمي ،وسنوات 

ة . ،والمسىم الوظيفز  الخير
بوية ذات العالقة بموضوع الدراسة  ومن   وتم مسبقا تحليل الدراسات السابقة واالدبيات التعليمية والي 

ف تقويم األداء   34ثم تم اعداد استبانة مكونة من )   اف اإلداري ومرسر ( مفردة موزعة عىل عدة مجاالت وهي االرسر
الد تكون مجتمع  الدراسة  عينة  االستبانة عىل  توزي    ع  وتم  ي  المدرسي 

فز ز ومرسر االداريي  ز  في  المرسر راسة من جميع 
قية بسلطنة عمان للعام )  ي مسقط وجنوب الرسر

م( والبالغ 2018-2017تقويم االداء ومدراء المدارس بمحافظت 
ي تقويم االداء المدرسي ومدراء المدارس 283عددهم حسب احصائيات الوزارة ) 

فز ز ومرسر ز االداريي  في  ( من المرسر
جع وبذلك تكون عدد العينة) ( استبانات  لم ت 9وبقيت )   (. 272سي 

  ( من  العينة  ي   272وتكونت 
بمحافظت  المدارس  ومدراء  االداء  تقويم  ي 

فز ز ومرسر االداريي  ز  في  المرسر من   )
قية حيث شكلت العينة نسبة)   %( من مجتمع الدراسة 96مسقط وجنوب الرسر

ي إجراء الدراسة، لكونه م
ي التحليىلي فز

ي  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفز
ن أكير المناهج استخداما فز

دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية، وألنه يناسب الظاهرة موضع البحث. وقام  الباحث باستخدام المصادر  
ي الدراسة. وتتكون المصادر الثانوية من الكتب والمجالت العلمية المتخصصة. أما استخدام  

الثانوية واألولية فز
 ل توزي    ع االستبانة. وقد قام الباحث بإعداد االستبانة خصيصا لهذا البحث. المصادر األولية فسيكون من خال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي توفي  الوقت والجهد عىل الباحث ولتعظيم حجم 
ي الدراسة الميدانية يساعد فز

ان استخدام االستبانة فز
ي  تصميم األسئلة ذات النهايات المغلقة وذلك لسهولة  

ة زمنية معقولة. وراغ الباحث فز ي في 
ورسعة اإلجابة العينة فز

ز ولسهولة تحليلها.   عليها من قبل المبحوثي 
، حيث تم    SPSSواستخدم  الباحث بعد تفري    غ وتحليل االستبانة من خالل استخدام برنامج   ي

اإلحصائ 
اإلحصائية   االختبارات  استخدام  وكذلك  المئوية  والنسب  المعياري  واالنحراف  ي  الحسائر المتوسط  حساب 

 المناسبة. 
ة  وقد أظهرت الد ح بلغت بدرجة موافقه كبي   راسة ان درجة الموافقة عىل االنموذج المقي 

ي مجاالت   تعزي    a≤ 0.05حيث انه ال توجد فروق فردية ذات دالله احصائية عند مستوى )  
ز استجابات افراد العينة فز (  بي 

ة ، بينما توجد فروق ذات د  ي وسنوات الخير
 ≥aالله احصائية عند مستوى )  عىل متغي  المؤهل العلىمي والمسىم الوظيفز

ز استجابة افراد عينة لدراسة تعزي اىل متغي  المحافظة التعليمية والنوع االجتماغي . 0.05  ( بي 
 

]A Model for Coordinating of the roles of the Administrative Supervisor and School Performance 

Evaluative Supervisor in the Governorates of Muscat and Sharqiya in the Sultanate of Oman[ 

]Abdullah Rashid Sulaiman Almuqeemi[ 

]Prof.Dr.At The College Of Arts and Publicity.Universite Of Nizwa [ 

Summary: 

The target of this study was to recognize the most important roles of the administrative supervisor 

and school performance evaluative supervisor in their own point of view.  

The researcher prepared a suggested form to coordinate between their roles and those of the 

schools’ headmasters in Muscat and Sharqiya South governorates as two good samples to represent the 

original field of study taking in consideration the cities and villages of these two governorates. The 

headmasters of basic education schools, administrative supervisors, and evaluative supervisors in these 

two particular governorates were chosen as a targeted sample of this study because of the difficulty to 

reach other governorates due to the far distances. The total number of the participants was 283. In details:  

- From Muscat Governorate: 7 administrative supervisors, 6 school performance evaluative supervisors, 

and 169 basic education schools’ headmasters.  

- From Sharqiya South: 6 administrative supervisors, 5 school performance evaluative supervisors, and 

91 basic education schools’ headmasters. 

 The study variables were: the educational governorate, the social type, job title, educational 

qualification, and number of experience years.  

Analysis of previous studies regarding this topic was done and then, a questionnaire of 34 questions was 

distributed to two fields of study which are the administrative supervision and school performance 

evaluation’s supervision in both mentioned governorates in the academic year 2017-2018. The number 

of the people to whom the questionnaire was handed was 283 persons. A number of 272 out of 283 

copies of the questionnaire were submitted which is 96% of the whole field of study.  

The researcher used the descriptive and analytical approach in the study because it is the most 

common approach used in studying human and social phenomena and because its suits the research 

topic. Also, he used the primary (questionnaire) and secondary resources (books and scientific 

magazines) in the study. The researcher created the questionnaire especially for this study because it 

helps saving time and effort for the researcher and covers a good number of participants in a very 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

reasonable period of time. The researcher took in consideration the dead-end questions because they are 

easy, the participants can answer them quickly, and because they are easy to be analysed by the 

researcher. 

The researcher collected the results and analyzed them using SPSS statistical program where the 

average arithmetic, standard deviation, and percentages were calculated as well as suitable statistical 

exams. 

The study shows a big agreement on the suggested form because there are no statistically 

significant individual differences at the level   (a≤ 0.05) between the response of the targeted individuals 

of a particular sample referred to the educational degree, job title, and years of experience variables. 

While there are statically significant at the level   (a≤ 0.05)  in the response of the individuals referred to 

the educational governorate and social type variables.  

 المقـدمــــة: 
بوية ومنبع  بوية ، باعتبارها المنفذ للخطط الي  ي تعكس نجاح أو فشل األنظمة الي 

تعد المدرسة المرآة الت 
المبدع  اإلنسان  تخري    ج  قادرة عىل  الحديث لتصبح   العرص  ي 

المدرسة فز ، فقد تطورت  الواقغي  بوي 
الي  التطوير 

االداء  تقويم  ي 
فز ومرسر ز  اإلداريي  ز  فيي  بالمرسر األهتمام   وجعل   ، بشدة  مغاير  عالم  ي 

فز الفعال  اإلسهام  عىل  القادر 
ي المدارس وسيلة لتقديم خدمات تعليمية أفضل . 

 المدرسي و أدارات المدارس وأستخدام تكنولوجيا المعلومات فز
،ي منظمة  تفاعل  :عمليه  بإنه  بية  الي  ي 

فز اإلداري  اف  إحداث  واإلرسر إىل  اإلداري من خاللها  ف  المرسر سغ 
ز  ز بالمدرسة وممارساتهم واتجاهاتهم لتعميق رسالة المدرسة وتحسي  ات  مرغوبة فيها من سلوك  اإلداريي  تغيي 

بية والتعليم ،  ي وتمكينها من بلوغ أهدافها . )وزارة الي 
 ( 2010أدائها اإلداري والرف 

اف اإلداري هو: عملية تستهدف توجيه النشاط الجماغي توجيها منتجا ،بحيث يؤدي    ويمكن تعريف اإلرسر
اف اإلداري المعاض هو عملية ترتبط بالواقع الفعىلي ، وال تعتمد عىل فرد  ي اآلخرين . و اإلرسر

اىل تكوين القيادة فز
ز يشغله هذا الفرد ، وإنما تعتمد عىل صياغة مقبولة للسلوك والممارسات اإلدارية لكل ا ز بعينه وموقع معي  لعاملي 

ي داخل المدرسة . ) الدعيلج ،
ي التنظيم اإلنسائز

 ( 2015فز
التعليمية  بالمحافظات  اإلداريون  فون  المرسر يبذلها  ي 

الت  المنظمة  واإلدارية  والفنية  بوية  الي  الجهود  وهو 
بوي اإلداري بالمدرسة ،وتزويدها بالدعم والمساندة ومشاطرتها المس ؤولية ؛لتقويم األساليب ومستوى التفاعل الي 

ز اإلداء اإلداري بها .) الحاتىمي والهادي,   (2010لتحسي 
وهو عمليه قيادية ، شاملة ، وحافزة ، تهدف إىل مساعدة الكادر اإلداري بالمدرسة عىل تأدية وظائفها  
ي األداء وجعلهم يوظفون أفضل ما لديهم من 

ي التغلب عىل نقاط القوة والضعف فز
بفاعلية وعىل نحو أفضل ،وفز

ي إمكانات  
ز فز ي سبيل تطوير العملية التعليمية وتحسينها عن طريق مساعدة المعلمي 

؛لتحقيق األهداف المرغوبة فز
القيادية، وأثراء معلوماتهم بأساليب تدريسية جديدة  ومناسبة   أدوارهم من خالل تطوير مهاراتهم  أداء  ز  تحسي 

ز النتاج التعليىمي الذي سيالحظ   ز أداء الطلبة . )الغافري,وحديثة، وبالتاىلي كنتيجة سيتم تحسي   (. 2014عىل تحسي 
امج    الرتباطه بتحقيق األهداف للمنشأة ،و ببناء الخطط وتحديد الير

ً
ة نظرا اف اإلداري أهمية كبي  وأن لإلرسر

عىل  ويجب   , التنظيم  و  المشكالت  وحل  والرقابة  ،والتوجيه  والمؤسسي  الفردي  األداء  بتقويم  ،و  المستقبلية 
التعر  عليه  ز  األكاديمية، القائمي  مثل   منها  الحد  عىل  ويعمل   ، االداري  اف  االرسر تواجه  ي 

الت  المشكالت  عىل  ف 
  ، ي
المهتز والنمو  ، واالنتماء،  ي

الوظيفز الرضا  أفضل من  والبيئية  ولتحقيق مستوى  والفنية واالجتماعية  واإلدارية، 
االدو  تمثل  فيها حيث  األكاديىمي واإلداري  ي  

افز الكادر اإلرسر ؛ وعىل  والتدريب، والتفاعل  البناء،  األكاديمية  عىل  ار 
 عن المعوقات 

ً
ز القيام بأدوارهم؛ ال بد من توفر البيئة الداخلية المناسبة بعيدا ز االداريي  في  واإلعداد، وليتستز للمرسر

ي قد تعيقهم سواء، أكانت أكاديمية، أم إدارية، ام غي  ذلك و قد  تم إجراء العديد من 
والصعوبات و  المشكالت الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ا
الت  المشكالت  من  ها  وغي  االدارية  و  االكاديمية  المشكالت  طبيعة  عىل  للتعرف  العلمية؛  والبحوث  لدراسات 

 تواجهها المؤسسات والمنظمات . 
ورة تربوية ملحه وان تقويم االداء المدرسي يشمل تقويم اداء االدارة المدرسية وجميع   ويعد التقويم ضز

والتج المدرسي  والمبتز  بها  ز   اداء العاملي  المدرسية ومستوى  والكتب  والمناهج  بوية  الي  االنشطة  ات وغرف  ز هي 
ي يتم اخذها وتجميعها من المدرسة . 

 التالميذ وتقويم االداء المدرسي يقوم عىل البيانات والمعلومات الت 
ونظرا ألهمية هذا الموضوع حاولت أن أسلط عليه الضوء من خالل هذه الدراسة ، حيث أن هناك جمله  

ي تقديري  من ال
ي التعليم كما ونوعا و إزاحة المعوقات ‘ وهي فز

اف اإلداري فز وط والمتطلبات الالزمة لفاعليه اإلرسر رسر
بية والتعليم .وهي تمثل قضيه يتضافر  وط الزمة تتطلب تصحيحا وجهدا جماعيا  ال يتوقف عند جهود وزارة الي  رسر

ز وتتصل الجميع  عىل تحقيقها بما يؤدي إىل تهيئة البنيه األساسي  ة للمجتمع العرصي؛ ألنها تمس حياة كل الموظفي 
اف  بية والتعليم ،كما يعتير األرسر

بكل جوانب العملية التعليمية التعلمية  فهي ترتبط بالسياسات العليا لوزارة الي 
ى من خالل التكو  ين األمثل اإلداري أيضا بمثابه الطاقة المحركة لتنمية البرسر ، إلنه يهدف إىل تحقيق التقدم البرسر

ز ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكنهم من التفاعل المبارسر والمستمر مع البيئة المحيطة بمكوناتها   لقدرات الموظفي 
واتها الطبيعية والمادية وحسب بل  ية ،من هذا المنطلق لم تعد قوة أي دولة تقدر بير المادية والمؤسسية والبرسر

واتها من المعرفة المكتسبة وال ي كل أوجه حياتهم ،وسوف أتناول هذا صارت تقدر بير
ز فز ي يتعامل معها المواطني 

ت 
ف تقويم االداء  بوية، ومرسر ي المؤسسات الي 

اف اإلداري ، أهدافه وعناضه وخطوات تطبيقه فز البحث مفهوم األرسر
اف ، وأنماطه وسلبيات معوقات تطبيق  ه. حيث المدرسي وادواره واالعمال المنوطة عليه ،  ثم التطرق ألنواع اإلرسر

اف اإلداري تواجه عدد من المعوقات والصعوبات والتحديات، ومن هذه المعوقات االقتصادية   ان عملية اإلرسر
ف  بوية  المهنية الفنية  ومعوقات ترجع إىل شخصية المرسر المالية والمعوقات اإلدارية المؤسسية و المعوقات الي 

ت االجتماعية البيئية والمعوقات الشخصية الذاتية  ومعوقات ترجع إىل شخص المدير ومعوقات فنية و المعوقا
ي تسغ كل مؤسسة للوصول إليها هي اإلنتاجية المتطورة. 

 .إن من أهم األهداف الت 
ولتطوير بيئة العمل البد من أن يكون هناك من يتابع أولويات العمل بشكل منتظم ومتكرر؛ كي يخرج العمل 

ال دور  جاء  هنا  ومن  ودقيقة،  متطورة  عملية بصورة  بمهام  ملما  يكون  أن  عليه   
ً
فعاال دوره  يكون  ف، وحت   مرسر

ثمارها   اف  اإلرسر عملية  ي 
،وتؤئ  المطلوبة  بالصورة  المخرجات  تظهر  إتباعها حت   يجب  ي 

الت  واألساليب  اف  اإلرسر
 (.  2003المرجوة.)الحرمي ، 

ح    مقي  أنموذج  دراسة  نحو  التوجه  تعزز  دراسات سابقة  من  توافر  ما  ي ضوء 
ف  وفز المرسر أدوار  لتنسيق 

ي تقويم األداء المدرسي ومديري 
فز ز ومرسر ز اإلداريي  في  ف تقويم األداء المدرسي  من وجهة نظر المرسر اإلداري ،ومرسر
قية  بسلطنة عمان  .  ي مسقط وجنوب الرسر

 مدارس التعليم االساسي بمحافظت 
 مشكلة الدراسة: 

للواق معايشته  من خالل  الدراسة  بمشكلة  الباحث  بعمله  بدأ شعور  الطويلة  اته  وخير ي 
العمائز بوي  الي  ع 

ي توجيه 
اف اإلداري و تقويم االداء المدرسي ومعوقاته وفاعليته فز باإلدارة المدرسية والتدريس ، ونظرا ألهمية  األرسر

ي مرحلة  
ي الوقت الحاضز تمر فز

ي ضوء تطوير األداء المدرسي ، حيث إن المؤسسات التعليمية فز
مديري المدارس فز

، تحول جذر  أخرى  الضخمة من جهة وإىل عالم األعمال من جهة  والتكاليف  االقتصادية  الضغوط  يعود إىل  ي 
و  الطرق  حيث  من  المدرسي   األداء  تقويم  ف  ومرسر اإلداري  اف  واإلرسر بوي  الي  اف  اإلرسر ز  بي  الكبي   واالختالف 

 من عوامل ذلك التحول ، و 
ً
بالرغم من وجود بعض الشبه  األساليب  واالدوار والمهام ودرجة الممارسة هو أيضا

 بينهما . 
ز الكبي  والمتوسطة  ز وادوارهم كانت بي  ز االداريي  فيي  ي تناولت ممارسات المرسر

اكدت الدراسات السابقة الت 
 ( المقباىلي   دراسة  ) 2015مثل   ي 

الحارئر ودراسة  الغافري  الراجحية 2014(ودراسة  ودراسة  متوسطة  بدرجة    )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

البيم2014)  ودراسة  ة  بدرجة كبي   ) ( ي 
) 2011ائز الحبسي  دراسة  متوسطة  بدرجة  فاعلية  2011م(   درجة  م( 

ة و 2006( بدرجة متوسطة ومتوسطة فاقل دراسة الراغي )  2008و دراسة الشهري )    0متوسطة ة جدا وكبي  ( كبي 
مي )  2004( بدرجة متوسطة و دراسة البكر) 2005دراسة الصقري )  

( كانت 2003(بدرجة قليلة و دراسة الحرصز
ز  متوسطة و دراسة الجي  وبدرجة   (  بدرجة متوسطة . Alger&Chizhik,2006هيك )  تشي 

ي درجة الممارسات ووجود مشكالت ادارية واكاديمية وفنية 
وأكدت الدراسات السابقة عىل وجود قصور فز

اف االداري مثل دراسة المقباىلي )  ودراسة ال مكي  م(  2014(  ودراسة الغافري ودراسة العامري )  2015تواجه االرسر
 ( الرقىمي  )  2011ودراسة  الزدجاىلي  الرسور2010(ودراسة  ودراسة  ي  (  الحلو)   (2009) والزعتر (  2003دراسة 
دراسة أكاديمية وجود ( 2003( العمايرة وتوصلت  ي  حادة مشكالت 

، البحث مجاالت فز  هيئة وأعضاء العلىمي
مجموعة من النتائج  منها تصميم دليل ألهم ( توصلت إىل  Step an,2009والطلبة أما دراسة ستيبان )   التدريس،

ة للمديرين األكفاء ، ووضع دليل أسبا بنجاح مدير المدرسة ، واإلتجاهات المعاضة لتطوير أداء  ز األعمال الممي 
الوقت وإدارته  إدارتهم ، وأهمية تنظيم  ي 

المطلقة فز المدارس السلطة  المدارس ، وعدم إمتالك مديري   مديري 
ي ويندل )  بكفاءة وأكدت در 

اف اإلداري اإلقتصادي ،  Nany&Yendol.2007اسة نائز ( عىل وجود معوقات لإلرسر
ي ، واإلجتماغي دراسة

ي  حادة مشكالت أكاديمية (وجود2003( العمايرة واإلداري ، والفتز
، البحث مجاالت فز  العلىمي

ي  إحصائية داللة ذات فروق وجود والطلبة، وعدم التدريس، هيئة وأعضاء
  األكاديمية، المشكالت فز

ً
ات  تبعا لمتغي 

، والمؤهل التدريسية، الخدمة  ي ويندل )   ونوع العلىمي
( وجود معوقات Nany&Yendol.2007الكلية دراسة نائز

ي ، واإلجتماغي 
ي المجاالت التالية : اإلقتصادي ، واإلداري ، والفتز

ي مدينة تورنتو فز
اف اإلداري فز  لإلرسر

ي ود ي ودراسة الحبسي أيضا  2012راسة المحرزي واخرون  )   وكما توصلت دراسة  اليعرئر
( ودراسة  البيمائز

  ( الرقىمي  دراسة  المدرسي  األداء  تطوير  ي 
فز ز 2011إىل وجود مشكالت  في  المرسر أن  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  م( 

ز المتوسطة والمرتفعة ودراسة كانو )   ز يعانون من ضغوط عمل تراوحت بي  اف  (   ان اإلرسر Kono,2012اإلداريي 
ز ، ومعرفة مستوى معلوماتهم ، ونقاط قوتهم  المتنوع يتطلب إيجاد مبادئ تساعد عىل الفهم العميق للمعلمي 
، كما  يتم مواءمتها مع طبيعة خصائص كل معلم  ي 

والت  للتقويم ،  نماذج  وأبتكار   ، ، ومراحل تطورهم  وضعفهم 
لمراحل المختلفة وإن تنوي    ع التقويم ربما يمكن توصلت إىل أن نمو وتطور األداء أي أداء كل معلم يتفاوت وفقا ل

هيك )   ز . اما دراسة تشي  ي
( اظهرت النتائج ان عدد Chizhik , 2005أن يكون المفتاح لتحقيق نجاح األداء الصفز

ف متخصص لكل مرحلة   اف عليهم ، وعدم وجود مرسر ز باألرسر المكلفي  ز  المعلمي  يتناسب مع عدد  ز ال  في  المرسر
افيه متنوعة ، واقتصاره  عىل الزيارات الصفية المفاجئة و دراسة  تعليمية ، وعدم استخدا ف ألساليب إرسر م المرسر

ورة التخطيط لتحقيق جودة التعليم الذي يساير إحتياجات Snyder , 2005سنيدير )   ( وتوصلت الدراسة اىل ضز
التمويل وتحديد االوليات   الخطط التنموية ، وان تطبيق أدوات الجودة االدارية بحاجه اىل دعم الدولة ، وزيادة

بوية بوضوح.   والسياسات الي 
ي ) 2014واستفادة الدراسة من دراسة الجرايدة ) 

( و دراسة 2009( ودراسة الشعيىلي ) 2012( و دراسة الغيتر
 ( الكريم  )  Alabdulkareem,2014العبد  ستيبان  ودراسة   )Stepan,2009 وموكاهت  ، ز  حسي  (ودراسة 

 (Huseyin&Mucahit 2011ودرا  )  ( آبس  ) EPPS,2010سة  دراسة كوك  و   )2005,cook عمل طريقة  ي 
فز  )

 األنموذج . 
اف اإلداري  . وكذلك شجعت  بية والتعليم إىل  اإلهتمام باإلرسر  لقد أتجهت وزارة الي 

ز . حيث رأت بعض المؤسسات التعليمية أن هذه الطريقة وسيلة لجودة التعليم وتنمية الكوادر  ز اإلداريي  في  المرسر
 الوطنية واإلهتمام بها وتدريبها  لتلبية إحتياجات نوعية جديدة للتعليم وتطوير األداء المدرسي . 

، بالضغوط اإلقتصادية لذا أتجهت إىل ضبط التكاليف   ي الوقت الحاىلي
نعم لقد أحست مؤسسات التعليم فز

ة عىل حاجات الزبون واإلستجابة لضغوط المنا ز مبارسر كي 
ز الجودة ، والي  فسة ، حيث وجدت أن تنمية  ، وتحسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الطالب  و  المدارس  مدراء  دور  تغي   أن  فيمكنها   ، المشاكل  هذه  معظم  حل  عىل  القدرة  لديها  ية  البرسر الموارد 
ي بالعمل ،  

ف اإلداري  ، كما توفر المال من خالل عملية الرف   ، فتيرس وتركز عىل المدير والمرسر
ً
والمدرسة  أيضا

ال ز عىل محتويات  كي 
الي  مدارس وزيادة   مديري  تطوير مجاالت عمل  ي 

فز اإلداري  ف  المرسر فاعلية  . ومدى  منهج 
أدخلتها   ي 

الت  المعاضة  بوية  الي  والمستجدات  المدرسي  األداء  تطوير  ي ضوء 
فز ُعمان  ي سلطنة 

فز األساسي  التعليم 
ي مجال اإلدارة المدرسية حيث هدفت الدراسة عىل بناء

ي السلطنة فز
ح   الوزارة عىل النظام التعليىمي فز أنموذج مقي 

اف  ي تحد  من معوقات اإلرسر
حات والحلول الت  ي    بسلطنة عمان ،ثم  المقي 

فز ز ومرسر ز االداريي  في  لتنسيق ادوار المرسر
ي سلطنة ُعمان. 

ي ضوء تطوير األداء المدرسي فز
 اإلداري فز

 أسئلة الدراسة: 
ف اإلداري وفق األنموذج  -1 ح ؟ ما درجة موافقة افراد عينة الدراسة ألدوار  المرسر  المقي 
ح   ؟  -2 ي األنموذج المقي 

ف تقويم األداء المدرسي فز  ما درجة موافقة افراد عينة الدراسة ألدوار  مرسر
(لدرجة موافقة  أفراد عينة الدراسة ألدوار a≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة )  -3

ا األنموذج  وفق  المدرسي  االداء  تقويم  ف  ومرسر االداري  ف  ي المرسر
فز الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  ح  لمقي 

ات الوضع األكاديىمي )المحافظة التعليمية ،  عزى إىل متغي 
ُ
قية بسلطنة عمان ت ي مسقط وجنوب الرسر

محافظت 
ة(؟.  ي ، المؤهل العلىمي ، سنوات الخير

 النوع االجتماغي  ، المسىم الوظيفز
 أهداف الدراسة:  

ي : 
 تهدف هذه الدراسة إىل تحقيق اآلنر

ف تقويم االداء المدرسي  بسلطنة عمان. بناء أن - ف االداري ومرسر  موذج لتنسيق ادوار المرسر
 التحقق من صدق األنموذج وقابلية تطبيقه.   -
ف تقويم االداء المدرسي بسلطنة عمان.  - ف االداري ومرسر ي ادوار المرسر

 التعرف عىل نقاط القوة والضعف فز
ف   - اف اإلداري وادوار مرسر ز تحليل وحرص أدوار  اإلرسر ز اإلداريي  في  تقويم األداء المدرسي  من وجهة نظر المرسر

جنوب   ومحافظة  مسقط  محافظة  ي 
فز األساسي   التعليم   مدارس  ومديري  المدرسي   االداء  تقويم  ي 

فز ومرسر
قية   الرسر

 أهمية الدراسة: 
ي أصالتها، حيث: 

 
 إن أهمية هذه الدراسة تكمن ف

ف االداري  - ح  لتنسيق ادوار المرسر ي انموذج مقي 
ي تبحث بشكل خاص فز

تعتير الدراسة ذات أهمية  من نوعها الت 
المدرسي  ومديري   االداء  تقويم  ي 

فز ز ومرسر االداريي  ز  فيي  المرسر المدرسي من وجهة نظر  االداء  تقويم  ف  ومرسر
قية  .  ي مسقط وجنوب الرسر

ي مدارس محافظت 
 مدارس التعليم االساسي فز

ف ت - ف تقويم األداء المدرسي   حت  يتمكن  المرسر ف اإلداري ومرسر ي معالجة وتنسيق أدوار كال من المرسر
فيد فز

  . ي
ف تقويم األداء المدرسي من  تحقيق أدائهم الوظيفز  اإلداري ومرسر

اف اإلداري وتقويم األداء المدرسي ومدي فاعليته  .  - ايد باإلرسر ز  اإلهتمام العالىمي والمحىلي المي 
ف تقويم االداء حاجة تنمي - ف االداري ومرسر ي تنسيق ادوار المرسر

حه  تفيدها فز ية لنماذج  مقي  ة الموارد البرسر
ز ادوارهم  وظائفهم ومهامهم.  ي تحسي 

 المدرسي ، حيث إن الكشف عن درجة التنسيق  قد يسهم فز
ف ت - ف االداري ومرسر  لمفهوم تنسيق ادوار المرسر

ً
 شامال

ً
قويم االداء المدرسي إمكانية أن تقدم هذه الدراسة إطارا

بوية العربية.  ي أدبيات اإلدارة الي 
 لحداثة هذا الموضوع فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 حدود البحث: 
ف االداري    أوال :الحدود الموضوعية:  ح لتنسيق ادوار المرسر تقترص هذه الدراسة عىل بناء أنموذج مقي 

ي تقويم االداء المدرسي ومدراء مدارس 
فز ز ومرسر ز االداريي  في  ف تقويم االداء المدرسي من وجهة نظر المرسر ومرسر

 التعليم االساسي بسلطنة عمان. 
 م. 2018/ 2017 : تطبق  هذه الدراسة عىل العام الدراسي  ثانيا :الحدود الزمانية
قية.  ثالثا: الحدود المكانية:  ي مسقط وجنوب الرسر

 تقترص هذه الدراسة عىل  محافظت 
 : ية  البشر :الحدود  ي    رابعا 

فز األساسي  التعليم  مدارس  ومديري  ز  اإلداريي  ز  في  المرسر الدراسة عىل  تشتمل 
قية.   ي مسقط و جنوب الرسر

 محافظت 
 مصطلحات الدراسة: 

مجموعألنموذجا يتضمن  مخطط  االداء  :  تقويم  ف  ومرسر االداري  ف  المرسر ادوار  لتنسيق  المعايي   من  ة 
ي سلطنة عمان. 

بية والتعليم فز ي وزارة الي 
 المدرسي فز

 : اف  إدارية وتنفيذية  مفهوم اإلشر أنشطة  العمل من  ي مجال 
يدور فز ما  لكل  والرقابة  التوجيه  هو عملية 

 وبأقل تك
ً
 وكيفا

ً
ي الموارد .) الكردي،بغرض تحقيق أكير قدر من اإلنتاجية ،كما

 (2010لفة فز
اف اإلداري:  بوية اإلجرائية التنفيذية المتمثلة   اإلشر بوية العليا واإلدارة الي  ز اإلدارة الي  هو حلقة الوصل بي 

بوية ، وهو يتفاعل  اف اإلداري يمكن النظر إليه عىل إنه نظام فرغي كىلي هو اإلدارة الي  ي اإلدارة المدرسية ، فاإلرسر
فز

 اداء المدارس وتطويرها )المقباىلي ، مع نظام ا
ز بوي بهدف تحسي  اف الي   (2015إلرسر

اف االداري بانه ذلك الجهاز الذي يسغ اىل تحقيق اهداف االدارة العليا ويعمل اىل   يعرف الباحث االرسر
 تطوير االسلوب االداري لدى ادارة المدرسة . 

 االطار النظري والدراسات السابقة 
اف اإلداري    المجال االول :اإلرسر

بوية االجرائية التنفيذية المتمثلة   بوية العليا واالدارة الي  ز االدارة الي  اف اإلداري حلقة الوصل بي  يعد اإلرسر
بوية ،  اف االداري عىل انه نظام فرغي من نظام كىلي هو االدارة الي  ي االدارة المدرسية ، حيث يمكن النظر اىل االرسر

فز
اف ا اف االداري مع االنظمة االخرى كنظام  فاإلرسر بوية ، ويتفاعل نظام االرسر الداري جزء ال يتجزاء من االدارة الي 

ي محاولة كل منهما بلوغ اهداف معينه تهم 
ز تفاع مستمر يتمثل فز ز هذين النظامي  بوي ، فيحدث بي 

اف الي  االرسر
ز اداء الم ف االداري يسغ اىل تحسي  ي ان واحد ، فالمرسر

ز فز بوي يسغ النظامي  ف الي  دارس وتطويرها ، وكذلك المرسر
التعلمية ، لذلك فكل منهما يهتم بتطوير  التعليمية  العملية  ز  الهدف نفسه من خالل سعيه لتحسي  اىل تحقيق 
ز تحصيل الطالب وتوفي  االمكانات المختلفة لتحقيق غايات  ي بالمدرسة ، وتحسي  كفايات جميع الكادر البرسر

 المدرسة واهدافها . 
اف االداري مع بداء االعداد لتطبيق التعليم وق بية والتعليم بسلطنة عمان لنظام االرسر ي وزارة الي 

د تزامن تبتز
م ، الذي يستدغي تطويرا شامال للبيئة المدرسية ومناهج التعليم واساليب التدريس 1998/ 1997االساسي عام  

ي بمدارس السلطنة ، وال 
ن المناخ المدرسي واساليب االدارة المتبعة بحاجة وتأهيل الكادر التعليىمي واالداري والغتز

ادارة  ي 
فز االستقاللية  من  نوعا  المدرسة  وتمارس  أهدافها  الالمركزية  تحقق  حت   والتطوير  والمساندة  الدعم  اىل 

بوي .  اف الي  اف االداري واالرسر ز االرسر ي المتابعة بي 
 شؤونها الذاتية لذا البد من حاجتها اىل التكامل فز

اف عىل االدارات المدرسية كانت وال  وترتبط نشأ  بوي حيث ان اإلرسر اف الي  اف اإلداري بنشأة اإلرسر ة اإلرسر
بوي ) الغافري ،  ف الي  ي معظم الدول من مهام المرسر

 ( . 2014تزال فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي اإلداري: 
 
اف  مفهوم اإلشر

بوية لدى مديري المدا اف اإلداري بانه خدمة فنية لتنمية مهارة القيادة الي  رس ورفع مستوى يعرف اإلرسر
بوية من تخطيط وتنظيم ومتابعة وتوجيه وتقويم ، وتهيئة للظروف  ادائهم ، وتمكنهم من كل ما  تتطلبه  العملية الي 
ز عىل تأدية رساالتهم بنجاح   ي تنىمي استعدادات التالميذ وقدراتهم العقلية والروحية والبدنية ، وتشجع المعلمي 

الت 
ي المدرسة من ا

بية والتعليم ، مستثمرين كل ما فز  (2010مكانيات . )وزارة الي 
ي تقوم بت وجيه ورقاب ة جهود اآلخرين وتوجيههم  

اف االداري هو الوظيفة اإلدارية الت  ويرى الباحث ان االرسر
ية   إلنجاز العمل م ن أنش ط ة إدارية وتنفيذية بغرض تحقيق أكير قدر من اإلنت اجي ة بأقل التك الي ف ف ي الموارد البرسر

 مادية.      وال
اف اإلداري :    تطور اإلشر

 : اف االداري اىل عدة عوامل هي  يعود تطور مفهوم االشر
(انتشار مبدأ ديمقراطية التعليم واتاحة الفرص) 3(تقدم البحوث االدارية ) 2(تغي  مفهوم االدارة ) 1) 

 ( 2015الدعيلج ،
اف اإلداري:   اهمية اإلشر

فنية   عمليه  اإلداري  اف  اإلرسر العلمية يعد  والقدرة  ة  الخير من  لديها  قيادات  تؤديها   ، منظمه  ميدانية 
ي  
ي والثقافز

بوي والعمل عىل اكسابهم النمو المهتز ي موقع العمل التعليىمي والي 
والتعليمية ما يؤهلها لمساعدة من هم فز

لة وحاجتها اىل ، وما من شأنه رفع مستوى عملية التعليم والتعلم ، مما يزيد من عظم المسؤولية وأهمية الرسا
 قيادة مدر كه واعية ملمة بجميع جوانب العملية التعليمية ومتطلباتها . 

ي تطوير العمل  
ي انجاح العملية اإلدارية ، باعتباره احدى الركائز االساسية فز

اف اإلداري فز وتمكن اهمية اإلرسر
ته  بوي وتطوير مسي 

بوي ، فتصبح الحاجة ملحة اليه لضمان نجاح العمل الي   . الي 
ي يقدمها  (Silva,&Dana,2001ويرى  

اف االداري يكتسب اهميته من خالل الخدمات الفنية الت  (ان االرسر
ي 
ز فز بوية ومعايشة مشكالتها ، ثم وضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع العاملي 

ي متابعة العملية الي 
والمتمثله فز

بوي واالجهزة اال  ز الحقل الي  ف عىل عملية التعليم والتعلم المدرسة ، فهو حلقة االتصال بي  ي ترسر
دارية والفنية الت 

ز  في  ي الخدمات التعليمية مع انتشار المدارس وازدياد عددها يفرض الحاجة اىل وجود مرسر
، علما بان التوسع فز

 ( الغافري  يرى  المنشودة كما  االهداف  تحقيق  اجل  من  المدارس  ادارات  عىل  اف  االرسر بمهمة  (  2014يقومون 
 ( االرتقاء  2006والعويسي  ي 

فز تسهم  جاذبه  مدرسية  بيئه  ايجاد  مسؤولية  عاتقه  تقع عىل  االداري  ف  المرسر ان   )
ي ، 

ي التعليم والتعلم ، من خالل تنمية وصقل مهارات الكادر االداري بالمدرسة ، واالرتقاء بمستواهم المهتز
بعمليت 

االد توظيف  ي 
فز ومتابعتهم   ، والجماعية  الفردية  مواهبهم  البراز  واالساليب وتشجيعهم  المتاحة  والوسائل  وات 

ز افراد المجتمع المدرسي لينعكس اثر ذلك عىل المستوى التحصيىلي للطالب )  ي توطيد اواض الثقة بي 
الناجعة فز
 (2015المقباىلي ،

ف اإلداري ، وهو الشخص المتتبع  لألداء اإلداري المدرسي والمقيم  لذا يرى الباحث  ان أهمية وجود المرسر
المدرسة وما  والمطور ، لد ز  القوة ومعالجة  القصور ، وهو حلقة الوصل بي  ي دعم نواحي 

ة والمعرفة فز يه الخير
بتدريب  ويقوم  والتطبيقية  العلمية  اته  اليها خير ينقل   ، وفنيا  إداريا  عنها  المسؤولة  واألجهزة   ، موارد  من  تحوي 

ز ، ويمدها بالمعلومات الحقيقة عن ايجابيات العمل وسل ز العاملي  بياته ويقوم بمساعدة الكوادر اإلدارية وتحفي 
وتطوير أساليب العمل لديهم وتنمية قدراتهم ،وأهمية تكمن  الرتباطه بتحقيق األهداف، و ببناء الخطط وتحديد 

امج و بتقويم األداء والتخطيط و التنظيم والتنسيق وتوزي    ع االعمال  التوجيه والرقابة وحل المشكالت.    الير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اف االداري:   اهداف االشر
 ( والهادي   ، الحاتىمي  اإلدارة 2010يري  اداء  مستوى  تطوير  إىل  يهدف  اإلداري  اف  اإلرسر إن  والمقباىلي   )

ي التغلب عىل كل ما من شأنه أن يعيقها عن تأدية  
 المدرسة ومساعدتها فز

 واجباتها وذلك من خالل : 
ز باإل  (1) بوية للعاملي 

دارة المدرسية بغرض تنمية المهارات اإلدارية والفنية التعرف عىل الكفايات االدارية الي 
 (. ) 2لديهم  المدرسية  االدارة  اداء  بمستوى  االرتقاء  المشكالت 3(  تفه  المدرسية عىل  االدارة   (مساعدة 
( العمل عىل رفع الروح المعنوية  5(التعاون مع االدارة المدرسية عىل تفعيل االساليب االدارية ) 4الطالبية  ) 
ز المدرسة والمجتمع ) 6المدرسية وتوفي  المناخ التنظيىمي )   لإلدارات ( تدعيم  7( تنمية اليات التفاعل بي 

ز الهيئات االدارية والفنية والهيئات التدريسية )  (العمل عىل اذكاء  8الفهم المتبادل وتأكيد اواض الثقة بي 
ز ادارات ة بي  ز ات االدارية وممارسات العمل الممي  (تشجيع مبادرات  9المدارس )   روح التعاون ونقل الخير

ي مجال عملهم . ) 
ز الفردية والجماعية وابراز قدراتهم فز اح 10االداريي  ( تقويم اداء االدارات المدرسية واقي 

ز اساليب العمل  .   تحسي 
ي سلطنة عمان اىل تحقيق الغايات التالية ) المقباىلي  

اف االداري فز بية والتعليم   2015يهدف االرسر , وزارة الي 
،2005 : ) 

ي المدرسة بغرض تنمية المهارات االدارية  (1)
بوية للكادر االداري فز التعرف عىل الكفايات االدارية والفنية الي 

( مساعدة االدارة المدرسية عىل تفهم المشكالت 3( االرتقاء بمستوى االدارة المدرسية ) 2والفنية لديهم ) 
( التعاون مع االدارة المدرسية عىل تفعيل 3ا .) الطالبية ودوافعها واتخاذ االجراءات الكفيلة للتغلب عليه

( العمل عىل رفع الروح المعنوية لالدارت المدرسية ، وتوفي  المناخ التنظيىمي الذي  4االساليب االدارية ) 
 (. ي 

الوظيفز الرضا واالنتماء  ز 5يعزز لديها اعىل درجة من  الثقة بي  المتبادل وتأكيد اواض  الفهم  ( تدعيم 
االدارية التدريسية)   الهيئات  والهيئات  االدارية 6والفنية  ات  الخير ونقل  التعاون  روح  اذكاء  عىل  العمل   )

ز ادارات المدارس )  ز بي  ز الفردية والمجتمع ، وابراز 7وممارسات العمل الممي  ( تشجيع مبادرات االداريي 
ي مجال عملهم ) 

ز االدا 8قدراتهم فز اح وسائل تحسي 
 ء االداري المدرسي   ( تقويم اداء االدارات المدرسية واقي 

ف االداري :   صفات المشر
أفكار  تنسب  بها. وال  الوفاء   ال تستطيع 

ً
تقطع وعودا النفس. وال  . وضبط  التعاىلي عىل مرؤوسيك  عدم 

ز عىل تطوير   ألفراد مجموعتك والعدالة و تشجيع الموظفي 
ً
اف بأخطائك. وكن مخلصا مرؤوسيك لنفسك. واالعي 

ي أنفسهم وحسن الخلق. وضبط الن
فس وكيفية إصدار األوامر وكيفية  إتخاذ القرارات وكيف تقوم السلوك الوظيفز

ي بخي  وكشف الغموض للمخط  وإستخدام العبارات 
وحسن الخلق وفن معالجة األخطاء واللوم للمخط  ال يأئ 

ز ودع اآلخرين يتوصلون لفكرتك وال تنس جوانب الصوا ب اللطيفة وضع نفسك موضع المخط  والرفق واللي 
وإحسان الظن والتثبت وعدم التفتيش عن األخطاء وإمدح عىل قليل الصواب والكلمة القاسية لها كلمة مرادفة  

 (www,googl.com  ) 
اف االداري :   اساليب االشر

اف والتنمية المهنية ، باختالف  ي عملية االرسر
ف  االداري فز ي يمكن ان يستخدمها المرسر

تتنوع االساليب الت 
ي المدرسة   الهدف من الزيارة

ية المتوفرة فز ز المهنية ، وطبيعة االمكانات المادية والبرسر ، وطبيعة إحتياجات االداريي 
االداري  ف  المرسر يعتمدها  ي 

الت  ابرز االساليب  ، ومن  االداري من كفايات شخصيه  ف  المرسر يملكه  وخارجها وما 
 كالتاىلي : 
( تبادل الزيارات ) توجيه الزمالء او 4ات. ) ( االجتماع3( المناقشات التوضيحية  .) 2الزيارات المدرسية.)  (1)

افية ) 5االقران ()  ات االرسر ، والهادي ،6( النرسر  ( 2010( الحلقات الدراسية .)الحاتىمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اف اإلداري كالتاىلي : ) 2015وذكر المقباىلي )  بوية ) 1( من ادوار اإلرسر ( الدورات التدريبية 2( المؤتمرات الي 
 (3 ( الموجهة  القراءات  ال4(  ات  النرسر االجرائية.) 5توجيهية.) (  البحوث   )6 (. بوية  الي  واالجتماعات  اللقاءات   )7  )

ي ‘ 
 ه  (1435الشبكة المعلوماتية. .) الزهرائز

ي تنمية كفايات مديري المدارس : 
 
في   االداريي   ف  دور المشر

ي القيام بأدواره  
ي يقوم مدير المدرسة بأدائها الكفايات الالزمة له للنجاح فز

بدرجة عالية  تحدد االدوار الت 
من الفعالية ، ويعد تحديد قائمة نهائية بالكفايات الالزمة لمدير المدرسة ليؤدي واجباته ومسؤولياته من االمور 

ي عرص متجدد ومتغي  . )الحاتىمي والهادي ، 
 (2010الصعبة ألننا نعيش فز

الكفايات االدارية : تتضمن عدد من المهارات (  2(الكفايات الشخصية والعلمية ) 1فصنفت الكفايات االدارية اىل : ) 
بوي، وعقد االجتماعات ، وتنمية العالقات االنسانية .)  ي مجال االتصال الي 

( الكفايات الفنية : تتضمن عدد من 3فز
بوي .  ي مجال التخطيط، والتدريب ، والتقويم الي 

 المهارات فز
ف االداري هي كفايات  2015وذكر المقباىلي )  شخصية وكفايات تخطيطية وكفايات علمية ( كفايات المرسر

افية وكفايات تدريبية    وكفايات ارسر
اف االداري : )  ي االرسر

( البيانات واالحصاءات وتشمل )بيانات الهيئة االدارية  1جوانب ووسائل المتابعة فز
ات  وعدد الطالب وتوزيعهم عىل الفصول (.)  ز ذي يشمل (اداء مدير المدرسة ال2والتدريسية والخدمية و التجهي 

ي ، الزيارات الصفية ، واالجتماعات ،و  
القيادة االدارية ) الخطة المدرسية و الخطط الفرعية ، خطة االنماء المهتز

ام باللوائح والنظم التشغيلية ، ومدى توفر النظام واالنضباط المدرسي ، ومدى  ز وتنظيم المجالس ،و ومدى االلي 
ز المدرسة والمج ي تحقيق الصلة بي 

( مساعد المدير ويشمل خططه االدارية ومشاريعه 3تمع المحىلي .) االسهام فز
( السجالت 5( منسق مدير المدرسة اداؤه وسجالته.) 4وسجالته وما يقوم به من اعمال تساعد مدير المدرسة .) 

 (النواحي 5( المبتز المدرسي )4( شؤن الطالب ) 3( االجتماعات المدرسية .) 6المدرسية ومدى اكتمالها وتفعيها .) 
 المالية  

ف االداري للقيام بعمله :  ي يستخدمها المشر
 الوسائل التر
التقرير   نموذج  ،و  زيارة  تقرير  نموذج  ،و  االداري  اف  االرسر سجل  ،و  الشهرية  ،والخطة  السنوية  الخطة 

 الشهري ،نموذج التقرير الفصىلي ، باإلضافة اىل ما يكلف له من اعمال . 
اف  االداري :  ي نطاق االشر

 
 العوامل المؤثرة ف

ي االداء االدار 2009اشارت )الكندي ،
ي تحتاج للتطوير ومن  ( اىل جوانب القصور فز

ي إلدارات المدارس والت 
امج التنمية 2قلة امتالك ادارات المدارس للمهارات القيادية .) (  1) ابرزها ( قلة اهتمام بعض مديري المدارس بير

ية( .)  ز ) الموارد البرسر ز ) المنسق والمدير والمساعدين  3المهنية الذاتية وللعاملي  ي المهام االدارية بي 
( التداخل فز

ي هذا 4) (. 
التدريبية فز الدورات  وقلة   ، التكنولوجية  التقنيات  باستخدام  ز  والمعلمي  ز  االداريي  بعض  ة  نقص خير  )

ي تفعيل مديري المدارس للمجالس المدرسية ، 6( قلة الدورات التدريبية للكوادر االدارية .) 5المجال .) 
( القصورفز

ي يتم بها تحديد  (  7ال سيماء مجلس ادارة المدرسة ومجلس اولياء االمور .) 
قلة وغي مديري المدارس بالكيفية الت 

ز )  ز واالداريي  اكة المجتمعية (  8االحتياجات التدريبية للمعلمي  ( ضعف التواصل مع اولياء االمور والمجتمع ) الرسر
ز االهداف واالجراءات عند اعداد الخطة المدرسية مع عدم الفهم الدقيق لعناض الخطة وعدم 9.)  ( الخلط بي 

 رة عىل تنفيذها بالشكل المثاىلي الكامل . القد
ي الوظائف االدارية  : 

 
ف االداري ف  ادوار المشر

ف االداري   Holland,2005يرى   ي يمارسها المرسر
افية (  1) من الممارسات الت  اعداد خطة للنشاطات اإلرسر

ز مديري المدارس ،وورش ا ي سوف ينفذها وتشمل الزيارات للمدارس ، وتبادل الزيارات بي 
( مراعاة 2لعمل .) الت 

ز حديثا .   البدء بزيارات المدارس الجديدة والمديرين المكلفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز مدير التعليم ومديري المدارس  2008ويرى سنقر )  ف ايضا العناية بتنظيم اللقاءات بي  ( ان من ادوار المرسر
ء الراي حولها ،  وتحديد الموضوعات المراد طرحها للمناقشة وتعميمها عىل مديري المدارس لالستعداد لها وابدا 

ة عىل المشاركة   ز ي اللقاءات وفاعليتها  وتشجيع مديري المدارس ذوي الجهود المتمي 
وإلشعارهم بأهمية أدوارهم فز

ات  المحاضز اللقاء  ، ودعوتهم  والتعليم  بية  الي  مديرية  تعقدها  ي 
الت  التنشيطية  والدورات   ، بوية  الي  اللقاءات  ي 

فز
ي الندوات وتعزيز مبادر 

 اتهم واالشادة بجهودهم . والمشاركة فز
ز  (Kapusuzoglu&Balaban2010ويرى   ي معالجة تذمر بعض المعلمي 

( ايضا من ضمن ادواره االسهام فز
ي 
باف  مع  وبالتعاون   ، ز  المختصي  مع  بالتنسيق  وذلك   ، التعليمية  واالجهزة  الوسائل  استخدام  معرفة  عدم  من 

ي مجال تخصصه لوضع خطة الطالع جميع م
ز ، كل فز في  ،  المرسر ديري المدارس عىل كيفية استخدام الوسائل 

ي المدارس . 
 وتشغيل األجهزة التعليمية المتوفرة فز

ف االداري  2007وترى )عيدة،   ترشيح مديري المدارس للدورات التدريبية (  1) (ايضا ان من ادوار المرسر
ة   ز لعالقتهم المبارسر في  بتقدير حاجة المدير اىل التدريب ، وتقويم  بناء عىل مدى حاجتهم اليها من واقع تقارير المرسر

ي االدارة . ) 
(   2اثره فيهم ،ومدى استفادتهم منه وتطبيقهم له ، ويتم ذلك بالتنسيق مع المسؤول عن التدريب فز
ي البوابة التعليمية) 

ي  3توفي  معلومات كافية عن الكادر االداري ، وتشجيعهم عىل تحديث بياناتهم فز
(  االستمرار فز

 فضل الكفاءات إلدارات المدارس ‘ واجراء حركة النقل الداخلية لهم حسب المصلحة التعليمية . انتقاء ا
ي اطار من التعاون  1( من ادواره ايضا :) (Sullivan&Glanz,2000ويرى 

( التعامل مع مديري المدارس فز
ي االفادة واالستفادة لصالح العمل مع المحافظة عىل ا 

ام المتبادل والرغبة فز ( التعامل 2النظمة والتعليمات  ) واالحي 
بوي وتوجيه خطابات الشكر والثناء لمن يستحقها ، وابراز  مع مديري المدارس باألساليب المالئمة للميدان الي 

ة وتقدير اصحابها بتعميمها لالقتداء بها.  ز  الجهود المتمي 
ي :    تقويم االداء المدرسي  

 المجال  الثائز
ي خطط لها المنهاج ، أو هو تحديد لمستوى ما وصل   التقويم : هو عمليه تحديد مدى

ما تحقق من االهداف الت 
ي المنهاج وهو  

ات مكتسبة ،والتقويم عنرص أو مكون اساسي فز اليه الطالب وتحقق لديه من نتاجات تعليمية وخير
 .   جزأ من العملية التعليمية التعلمية االحقة كما أنه المنطلق الرئيسي لتطوير المنهج وتعديالته

ء         ي
بوي بمفهومه الواسع عملية منظمة مبنية عىل القياس يتم بواسطتها إصدار حكم عىل السر والتقويم الي 

ي عملية التقويم  بالتعرف عىل مدى 
بية تعتز ي الي 

ي ضوء ما يحتوي من الخاصية الخاضعة للقياس وفز
المراد قياسه فز

ي سلوك المتعلم  ما تحقق لدى الطالب من االهداف واتخاذ القرارات بش
ي أيضا بمعرفة التغي  الحادث فز

أنها ، ويعتز
العملية  عن  المعلومات  جمع  اىل  تهدف  منظمة  مقصودة  عملية  والتقويم  التغي    هذا  ومقدار  درجة  وتحديد 

امج أو المدرسة ....مما يسا ز أو الير عد التعليمية وتفسي  األدلة بما يؤدي اىل أصدرا أحكام تتعلق بالطالب او المعلمي 
بوي واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق األهداف المرسومة .)العبسي ، ي توجيه العمل الي 

 م(2010فز
ي ضوء تفاعلها مع عنارص بنيتها الداخلية والخارجية ،    االداء المؤسسي : 

 
هو المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المنظمة ف

ي  1وهو يشتمل عىل ثالثة ابعاد هي : ) 
 
( اداء الوحدات التنظيمية  2اطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة .) ( اداء االفراد ف

ي اطار السياسات العامة للمؤسسة .) 
 
ي إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية .  3ف

 
. )مجيد ،  ( اداء المؤسسة ف

2011 ) 
 تقويم مستوى االداء المدرسي :  

ي الحصول عىل حقائق او بيانات محددة ، من شانها ان تساعد عىل تحليل وفهم وتقويم  قياس االداء :  
يعتز

ة زمنية محدده ، وتقدير مدى كفاءته الفنية والعلمية للقيام بالواجبات  ي في 
اداء العامل لعمله ومسلكه فيه ، فز

ي المستقبل ، مما يتطلب تحليل وفهم وتقويم القدرات  
ي  المعلقة بعمله الحاىلي وفز

ي اشغال وظائف فز
االنسانية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ، واستغالل \ المستقبل  
ات مستوى اعىل من مستوى وظائفهم الحالية ، وذلك لفتح مجاالت التقدم الوظيفز

ية بالشكل واالسلوب الذي يحقق اهداف المؤسسة من خالل تحقيق رغبات االنسان العامل.   الطاقات البرسر
ي تقيم االداء بانه دراسة ت 

ز لعملهم ومالحظة سلوكهم وترصفاتهم اثناء وقد عرف عبدالباف  حليل اداء العاملي 
ي القيام بأعمالهم الحالية وايضا للحكم عىل امكانية 

العمل وذلك للحكم عىل مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم فز
 النمو والتقدم للفرد وتحمله مسؤوليات اكير ، او ترقيته لوظيفة 

 (2011اخرى )مجيد ، 
ي تستخدم 

قية  ( 2) تحديد صالحية الموظف الجديد ( 1فيها نتائج التقويم : ) المجاالت الت  شاد بها عند النقل والتر االستر
شاد بها عند منح المكافآت التشجيعية  (  4) ( تحديد مستوى االداء المطلوب وتحديد االحتياجات التدريبية  3)  (  5) االستر

في     اف وتحسي   مستوى المشر تقويم العالقة بي   الرؤساء  (  7) ستوى اداء الوظيفة النهوض بم (  6) فاعلية الرقابة واالشر
ي ، (  8) والمرؤوسي    

 
ف  (. 2008الحكم عىل سالمة االختيار والتعيي    )الصت 

 تعريف التقويم الشامل لألداء المدرسي : 
ز علميا وفنيا عىل شكل فريق بزيارة المدارس والبقاء   ز والمتمكني  هو قيام مجموعة من االفراد المختصي 

 (2011ن االيام بغرض تقويم ادائها ومخرجاتها وفق الئحة التقويم ودليله وادواته . )مجيد ، فيها عدد م
االهداف  تتحقق  لكي  تبذل  ي 

الت  والتعليمية  بوية  الي  الجهود  تقديم  هو   : التعليمية  العملية  ي 
فز التقويم 

ه بمد ى النجاح الذي تحقق المرسومة بهدف الكشف عن مدى القرب او البعد عن االهداف حت  تكون عىل بصي 
ي  ي تخطط وتنفذ واصالح ما بها من قصور وتحسينها لزيادة فاعليته . )حخر

ويتضمن ذلك وزن قيمة االنشطة الت 
 م(2005،

ي المدرسة ، 
ي فز
ي المدرسة ويقيس هذا البعد مدى كفاءة عملية تقويم األداء الوظيفز

ي فز
تقويُم األداِء الوظيفز

، من حيث رفعها لمستوى الشعور بالمس ز ز العاملي  ز االتصاالت بي  ز وتنمية أدائهم وتطويره، وتحسي  ؤولية للعاملي 
ز واستمرارية عملية التقويم وشموليتها) الجرايده ،   م(2014ووضوح مقاييس تقييم أداء العاملي 

ي لإلداء المدرسي 
 :  التقويم الذائ 

ي قامت بها  2009وقد ذكر) الكندي ‘
ي دراسته من المشاريــــع التر

 
: ( ف بية والتعليم بسلطنة عمان ما يىلي

 وزارة التر
ي العام الدراسي )  

وع تقويم االداء المدرسي ، والذي بدأت الوزارة بتطبيقه فز م( ، وي  هدف  2003/ 2002مرسر
ي بيئة تربوية معتمدة عىل تقنية معلوماتية عالية 

ي : التعليم والتعلم فز
اىل التطوير الشامل لإلدارة المدرسية وعمليت 

بية ، مارس / لتوجيه ا بية والتعليم ، رسالة الي  ) وزارة الي  ز ي سلطنة عمان نحو التمي 
 م(. 2006لمخرجات التعليمية فز

ي العام الدراسي )  
ي والذي بدا تطبيقه فز

وع التكامىلي لألنماء المهتز
م(، وي  هدف اىل تحول  2004/ 2003المرسر

ز فيها ، و  ي سنته االوىل عىل ) المدرسة اىل وحدة اساسية لتعلم وتدريب وتطوير العاملي 
وع فز ( مدرسة  30طبق المرسر

ي العام الدراسي )  
( مدرسة ، وبالنظر 60م( اىل ) 2005/ 2004من ست مناطق تعليمية ، وتم رفع عدد المدارس فز

وع ، وحقق نواتج منها : مدارس تنترسر فيها ثقافة التعلم  اىل التغذية الراجعة االيجابية اثبتت التجربة فاعلية المرسر
بية والتعليم ، دليل   للمعلم بوية ) وزارة الي  ي حل المشكالت الي 

، والعمل بروح الفريق وغرس روح البحث العلىمي فز
ي والدراسات التأهيلية ، 

 م(  2005االنماء المهتز
امج التطوير 2006/ 02نظام االدارة المدرسية الذاتية الذي اعتمد  بالقرار الوزاري   م( ليكون خطوة تالية لير

بوي الس بوية واالدارية الي  ابقة ، ولتطبيق الالمركزية واعطاء صالحيات اكير لإلدارة المدرسية ، ومواكبة للمفاهيم الي 
 ، المعامالت  انجاز  ي 

العمل ، ورفع مستوى االتقان والرسعة فز ي 
المرونة واالنسيابية فز الحديثة ، وسعيا لتحقيق 

ي وتوسيع افاق التجديد و االبتكار واالضافات الخالقة ، اال 
ي االداء المدرسي ، وتراكم فز

مر الذي سيؤدي اىل تنوع فز
ي مما سيوجهها لتحقيق الهدف االسىم وهو مخرجات تعليمية مبدعة  ) وزارة   ة ، والتنافس االيجائر ز ات المتمي  الخير

بية ، مارس /  بية والتعليم ، رسالة الي   م ( . 2006الي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( الوزاري  و 2006/ 19القرار  مشاري    ع  عدة  دمج  بخصوص  ،  م(  ي 
المهتز لألنماء  التكامىلي  وع 

المرسر  : هي 
وع واحد بمسىم ) نظام   ي مرسر

وع تقويم االداء المدرسي ، وتطويرهم فز فا ومقيما ، ومرسر وع المعلم االول مرسر ومرسر
ز فيها ، وجعل المدرسة وحدة  تطوير االداء المدرسي ( الذي يهدف اىل تحويل المدرسة اىل مؤسسة متعلمة للعاملي 

ي ، وتجويد   اساسية لألنماء
ي والفريف 

اتيجية العمل التعاوئز ي اسي 
ي ، وتنمية مهارات العمل بروح الفريق وتبتز

المهتز
بية والتعليم ، دليل نظام   مخرجات التعليم ، وتشخيص جوانب القوة والضعف وتطوير االداء المدرسي ) وزارة الي 

 م( . 2007تطوير االداء ، 
وع البوابة التعليمية والذي ب م( عىل كافة المدرس  2007/ 2006دا تطبيقه من العام الدراسي )  اعتماد مرسر

العمانية بمختلف مرحلها ، والذي يهدف اىل رفع مستوى التنظيم للعمل ، وتوفي  الموارد المستهلكة واهمها الوقت  
ي مجال العمل

ونية تساعد الموظف عىل توظيف قدراته لالبتكار واالبداع والتطوير فز ، وتوفي    ، وتوفي  ادارة الكي 
ي تطبيق 

وع فز بوي ، كذلك سيساهم المرسر ي مجال التخطيط الي 
البيانات الدقيقة لإلحصائيات والتقارير خصوصا فز

ي )   اضية ، والتعلم الجماغي ، وتطوير العمل المكتتر ي ، وتوفي  غرف الدراسة االفي 
التعلم عن بعد ، والتعلم الذائ 

ونية ،   (.  .www.moe.gov.omموقع البوابة التعليمية االلكي 
  ( الوزاري  بالقرار  المعتمد  المدرسية  االدارة  ي 

فز اف  االدارة واالرسر وع تطوير مهارات  ،  2007/ 294مرسر م( 
ز : )بناء القدرات (   ز الدوليي  ي التوجهي 

والذي يهدف اىل بناء اسس المركزية لتطوير االداء المدرسي من خالل تبتز
ز ج ودة التعليم وتطوير كفايات ادارات المدارس وقد تم تخطيط و)وبناء المنظمة المتعلمة ( مع ضمان تحسي 

ي اجرتها مؤسسة 
الت  التقويمية  الدراسة  المدارس من خالل  التدريبية لمديري  بناء عىل رصد الحاجات  وع  المرسر

ي عام )  
ي اثبتت اهمية تدريب مديري عىل مهارات االدارة المدرسية بما يحقق التطوير 2005عالمية فز

م( ، والت 
بية والتعليم ، ديسمير / الذا

ي لألداء المدرسي )وزارة الي 
 م(.  2007ئ 

ي  تعريف التقويم
 :الذانر

ي مجاالت التعلم والتعليم واإلدارة المدرسية،  يقصد به تقويم المدرسة ألدائها ذاتيا من خالل الكوادر العاملة بها
فز

ي خطة المدرسةللوقوف عىل نقاط القوة وأولويات  وذلك باستخدام أدوات علمية
ي   .التطوير وتضمينها فز

وفز
ي )  ي المدرسة بالتقويم الشامل 2012دراسة   اليعرئر

(انه   قيام فريق مؤهل ولديه االمكانات الفنية واالدارية فز
 للمدرسة ، وذلك لهدف معرفة جوانب القوه والضعف والعمل عىل تحسينها وتطويرها . 

 : ي
  مبادئ التقويم الذانر
ي 
: ) تتبتز المدرسة فز ي

ي اآلئ 
ي فلسفة قائمة عىل عدة مبادئ تتمثل فز

( إدراك المدرسة بأن عملية 1تقويمها الذائ 
ز تبدأ من الداخل. )  ز 2التطوير والتحسي  ها كثقافة تنظيمية لكافة العاملي  ي عملية تطوير األداء ونرسر

(  تبتز
ي للمدرسة نظام حيوي مستمر ال يتوقف عند و 3بالمدرسة ) 

( عملية التطوير 4قت محدد. ) ( عملية التقويم الذائ 
ز والطالب. )  ( استخدام المدرسة أدوات علمية  5بالمدرسة مسئولية جميع أعضاء اإلدارة المدرسية والمعلمي 

ي 6مقننة لتحديد مواطن القوة وأولويات التطوير. ) 
؛ تفيد فز ي لألداء المدرسي

(  محصلة نتائج عملية التقويم الذائ 
 قويمها باستمرار.  بناء خطة المدرسة وتنفيذها وت

 : ي
  أهداف التقويم الذانر

ي إىل مساعدة المدرسة عىل: ) 
ز بها  1يهدف التقويم الذائ  (  إيجاد آلية تشخيص فاعلة لتطوير أداء العاملي 

. ) 2وتحسينه. )  ز ي البناء من أجل النجاح المتمي 
(  تلمس االحتياجات التعلمية 3( إدراك أهمية النقد الذائ 

بوية. 4مل عىل تحقيقها. ) للمستفيدين منها والع ز بها حت  تواكب المستجدات الي  ( تنمية المدرسة ألداء العاملي 
ز بالمدرسة والمستفيدين منها. ) 5)  ز العاملي  ( االستعداد والتهيئة لعملية التقويم 6( تقوية أواض التعاون بي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
   مراحل عملية التقويم الذانر

ي ال بد أن
:) جمع البيانات،  إن عملية التقويم الذائ  ي ست مراحل أساسية وهي

ي إطار واضح ومحدد يتمثل فز
تتم فز

اف والمتابعة(.   التحليل، التقييم، وضع خطط العمل، التنفيذ، اإلرسر
ي لإلداء المدرسي    التقويم الخارج 

ي إىل إصدار أحكام موضوعية ودقيقة حول أداء المدرسة عن طريق مجموعة من  يشي  مفهوم التقويم الخارحر
ز من خارج المدرسة باستخدام أدوات علمية مقننة للوقوف عىل مواطن القوة والجوانب  بويي 

ز الي  المتخصصي 
ز أدائها.  ي تحتاج إىل تطوير وتحديد أسبابها، من أجل مساعدة المدرسة عىل تحسي 

 الت 
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بية والتعليم بسلطنة م( بعنوان : تطوير  2015دراسة المقباىلي  )   -1 ي وزارة التر

 
في   اإلداريي   ف ممارسات المشر

ي ضوء مبادي الجودة الشاملة.  
 
ي وزارة  عمان ف

ز فز ز اإلداريي  في  هدفت هذه الدراسة إىل تطوير ممارسات المرسر
ز   ز اإلداريي  فيي  ي ضوء مبادي الجودة الشاملة ، من خالل وجهة نظر المرسر

بية والتعليم بسلطنة عمان .فز الي 
ي وم

الوظيفز والمسىم  االجتماغي  والنوع  ة  والخير المحافظة  ،وهي  الدراسة  ات  متغي  وحدد   ، المدارس  ديري 
ي ،وأختار االستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت الدراسة إىل مجموعة من  

المنهج الوصفز الباحث  ،أستخدم 
ل والمديرين  ز  في  المرسر العينة  أفراد  تقديرات  لدرجة  بالنسبة  منها   ، ز  النتائج  في  للمرسر اقية  اإلرسر لممارسات 

ي ضوء الجودة الشاملة كانت متوسطة.  
ز بسلطنة عمان فز  اإلداريي 

(  بعنوان درجة ممارسة مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي لمهارات تقويم 2014دراسة الراجحيه ) -2
ي من وجهة نظر المعلمي   بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان .  

وهدفت الدراسة اىل التعرف االداء الوظيف 
ا االداء  تقويم  لمهارات  االساسي  بعد  ما  التعليم  مدارس  مديري  ممارسة  درجة  نظر اىل  وجهة  من  ي 

لوظيفز
ز بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان ، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة وتوصلت  المعلمي 
ي من وجهة نظر 

الدراسة ان درجة ممارسة مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي لمهارات تقويم االداء الوظيفز
ز بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان جاءت ب  ة المعلمي   درجة كبي 

الغافري)    -3 التعليم 2014دراسة  مدارس  لمديري  المهنية  التنمية  ي 
 
ف اإلداريون  فون  المشر دور  بعنوان  م( 

ي سلطنة عمان . 
 
ز األساسي بمحافظة الظاهرة ف ز اإلداريي  في  ولقد هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور المرسر

ي التعليم األساسي بمح
ي التنمية المهنية لمديري  المدارس فز

افظة الظاهرة وذلك من وجهة نظرهم والتوصل فز
وتوصلت    ، البيانات  لجمع  اإلستبانة كأداة  الباحث  أستخدم  وقد  المهنية   التنمية  لتطوير  ح  مقي  تصور  إىل 

ي التنمية المهنية بدرجة متوسطة. 
ز يمارسون دورهم المنوط عليهم فز ز اإلداريي  في   الدراسة إىل إن المرسر

4-   ( ي 
الحارن  ي محافظة شمال    ( تصور 2014دراسة 

 
المدارس ف االداري لدى مديري  االبداع  لتطوير  ح  مقتر

قية بسلطنة عمان .  هدفت الدراسة اىل التعرف عىل معرفة درجة ممارسة االبداع االداري لدى مديري الشر
قية ومن اجل تحقيق الهدف صممت استبانة وقد توصلت   ي محافظة شمال الرسر

مدارس التعليم االساسي فز
ي محافظة شمال  الدراسة اىل  

مجموعه من النتائج كان ابرزها ان تقديرات مديري مدارس التعليم االساسي فز
قية بسلطنة عمان اىل تباين واختالف فقرات كل مجاال من مجاالت الممارسات االبداعية المرتبطة بالبيئة  الرسر

ي شكلها العام بدرجة متوسطة وجاءت مجاالت الممارسات االب 
داعية المرتبطة بالبيئة الداخلية حيث جاءت فز

 الخارجية بشكلها العام بدرجة متوسطة  
بية والتعليم 2014دراسة الجرايده ) -5 ي وزارة التر

 
بوية للمدرسة ف ح لتقييم الكفاءة التر (بعنوان : أنموذج مقتر

ي سلطنة عمان  
 
بية والتف ي وزارة الي 

بوية للمدرسة فز ي هدفت الدراسة إىل بناء أنموذج لتقييم الكفاءة الي 
عليم فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( النهائية  ي صورته 
  70سلطنة عمان، والتحقق من صدقه وقابلية تطبيقه. حيث تضمن األنموذج فز

ً
( معيارا

ي معايي  الصدق والثبات، وتغطي ) 
ي وزارة  120( أبعاد رئيسة. تم تطبيق األنموذج عىل ) 8تستوفز

 فز
ً
 إداريا

ً
فا ( مرسر

بية والتعليم، للعام الدراسي   (.  0.93معامل الثبات) ، حيث بلغ 2014/ 2013الي 
ي ) -6

ي سلطنة عمان )نموذج 2012دراسة الغيت 
 
ي تطوير األداء المدرسي ف

 
( : معايت  إدارة الجودة الشاملة ف

ح (.  ي تطوير األداء المدرسي  مقتر
ح قائم عىل معايي  إدارة الجودة الشاملة فز

هدفت الدراسة اىل بناء نموذج مقي 
ي سلطنة عمان ، وتكونت عينة الدراسة م

ز والطالب واستخدم المنهج  فز في  ز والمرسر ن مدراء المدارس والمعلمي 
والمقابلة    ، ،والمالحظة  استبانات االستفتاء  البيانات وهي  أدوات جمع  أدوات من  ي واستخدم ثالث 

الوصفز
ي المؤهل العلىمي والوظيفة ووجود  الشخصية .  أظهرت عدم وجود فروق ذات دالئل إحصائية تعزي اىل متغي 

ة . فروق ذات  ي النوع وسنوات الخير  دالله إحصائية لمتغي 
7-   ( ي اليعرن  ي 2012دراسة 

 
ي ف

الذانر التقويم  ي غرس ثقافة 
 
المدرسي ف بعنوان : فاعلية نظام تطوير األداء     )

 . ثقافة  مدراس سلطنة عمان  ي غرس 
فز المدرسي  األداء  تطوير  نظام  فاعلية  التعرف عىل  إىل  الدراسة  هدف 

ي المدارس
ي فز
ي االستبانة. وأهم   التقويم الذائ 

ي وتمثلت اداة الدراسة فز
للنظام. وأستخدم الباحث المنهج الوصفز

ي غرس ثقافة 
ي توصلت إليها الدراسة أن تقديرات أفراد العينة لفاعلية نظام تطويراألداء المدرسي فز

النتائج الت 
ي مدارس سلطنة عمان جاءت متوسطة 

ي فز
 التقويم الذائ 

المحرزي وآخرون ) -8 اف (بع2012دراسة  لتطبيق منظومة اإلشر افية واإلدارية  الهيئة اإلشر تقييم    : نوان 
ي سلطنة عمان . 

 
بوي وآليات تنفيذها ف فية واإلدارية  التر هدفت الدراسة إىل التعرف عىل تقييم الهيئة األرسر

ي المدارس الحكومية بسلطنة عمان . وتوصلت الدراسة إىل أن المتوسطات
بوي فز اف الي   لتطبيق منظومة اإلرسر

ي المستوى المتوسط . 
بوي كانت فز اف الي   الحسابية لواقع تطبيق جميع مجاالت منظومة اإلرسر

ي )   -   8
ي سلطنة 2011دراسة البيمان 

 
ي تفعيل نظام تطويراألداء المدرسي ف

 
في   اإلداريي   ف م(  بعنوان: دور المشر

ي تفعيل نظام تطوير عمان . 
ز فز ز اإلداريي  في  ي سلطنة عمان من وجهة   تهدف هذه الدراسة عىل دور المرسر

المدرسي فز
الدراسة وشملت عينه عددها   ي هذه 

التحليىلي فز ي 
المنهج الوصفز . وأستخدم  المدارس ومساعديهم  نظر مديري 

ي تفعيل 879) 
ز يمارسون أدوارهم فز ز اإلداريي  في  ( من المديرين والمساعدين وتم إستنتاج عدة نتائج أهمها أن المرسر

 رجة متوسطة . نظام تطوير األداء المدرسي بد
في   اإلداريي   بسلطنة عمان . 2011دراسة الرقمي )   -9 وتهدف م( بعنوان مصادر ضغوط العمل  لدى المشر

ز بسلطنة عمان .وأستخدم الباحث  ز اإلداريي  في  الدراسة إىل التعرف عىل أهم مصادر ضغوط العمل  لدى المرسر
فا  83اإلستبانة لجمع البيانات المطلوبة وقد وزعها  عىل )  (من اإلناث ،وقد 28(من الذكور و) 54إداريا ) (مرسر

ز المتوسطة والمرتفعة .  ز يعانون من ضغوط عمل تراوحت بي  ز اإلداريي  في   توصلت الدراسة إىل أن المرسر
ي تطوير أداء مديري مدارس التعليم  2011دراسة الحبسي )   -10

 
ف اإلداري ف م( بعنوان درجة فاعلية المشر

ي  و االساسي ومساعديهم بمحافظة مسقط . 
ف اإلداري فز تهدف الدراسة إىل التعرف عىل درجة فاعلية المرسر

ي  
ي دراسته المنهج الوصفز

تطوير أداء مديري مدارس العليم األساسي ومساعديهم بمحافظة مسقط وأستخدم فز
التحليىلي وشملت العينة  مديري ومساعدي مدارس محافظة مسقط وكانت من أهم نتائج الدراسة ان درجة  

 0فاعلية متوسطة
 :  ثانيا : الدراسات األجنبية

1- ( الكريم  العبد  ، Alabdulkareem,2014دراسة  المتنوع  اف  اإلشر تجربة  تقييم  إىل  الدراسة   ( هدفت 
السعودية العربية  المملكة  مدارس  بعض  ي 

 
ف ت    المطبق  وأعتمد   ، المدرسية  القيادة  ز  لتحسي  ، كوسيلة 

والبيئة  التعليم  ز  تحسي  ، ويساعد عىل  فعال  النموذج  إن هذا  إىل  ، وتوصلت  النوغي  التحليل  الدراسة عىل 
ي الجانب 

بوي ، فز ف الي  المدرسية ، من خالل تعزيز الحوارات المهنية داخل المدرسة ، وأنه يعزز من دور المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز من المدارس ، كما يعزز  التعليىمي من الح ز عىل عدد معي  كي 
ف من الي  ي المدارس ، ويمكن المرسر

ياة اليومية فز
ي والزمالة 

بوية المحفزة ، كما أنه يساعد عىل تحقيق خصائص المدرسة الناجحة ، مثل العمل التعاوئز القيادة الي 
ي داخل المدرسة ، وأظهرت الدراسة وجود بعض نقاط الضعف ا

ي يمكن تعديلها من خالل ، والتطوير المهتز
لت 

ز ، ومن خالل التخطيط الدقيق والتوجيه المناسب .  هم من المتخصصي   التدريب ، والتعاون مع غي 
ي تطوير EPPS,2010دراسة آبس )   -2

 
اف المتنوع ف ( هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى قدرة نموذج اإلشر

ديدة ، أضافة إىل تعديل الموارد المالية  ، وذلك من خالل تصنيف المدارس وفقا لعوامل ع  أنظمة المدارس
اف المطبق بها ، وأعتمدت الدراسة عىل المنهج التحليىلي  المخصصة لجميع المدارس ، وفقا ألسلوب اإلرسر
واألوضاع    ، المدارس  مديري  لدى  ة  الخير وسنوات   ، المدارس  درجات  مستوى  أن  إىل  الدراسة  وتوصل 

والتم  ، للمدارس  واإلقتصادية  نموذج اإلجتماعية  قدرة  عىل  بشكل كبي   تؤثر  ات  متغي  جميعها   ، الماىلي  ويل 
ي األداء . 

ي المدارس ، والموارد المخصصة لتلك المدارس ، يمكن أن يؤديا إىل تطوير فز
اف المتنوع فز  اإلرسر

ي يستخدمها المديرون  Stepan,2009دراسة ستيبان )    -3
( بعنوان : دراسة مقارنة للمداخل واألساليب التر

ا ي اإلشر
 
ي المدرسةف

 
ي المملكة المتحدة , ف  اإلداري ف

. حيث قام الباحث بتطبيق دراسته عىل مدينة لندن فز

ووالية فلوريدا االمريكية ، أتبع فيها المنهج  المقارن ، وطبق إستبانة عىل مديري المدارس ، وتوصلت الدراسة 
ة للمدي ز رين األكفاء ، ووضع دليل أسباب نجاح  إىل مجموعة من النتائج  منها تصميم دليل ألهم األعمال الممي 

مدير المدرسة ، واإلتجاهات المعاضة لتطوير أداء مديري المدارس ، وعدم إمتالك مديري  المدارس السلطة 
ي إدارتهم ، وأهمية تنظيم الوقت وإدارته بكفاءة . 

 المطلقة فز
4-   ( ويندل  ي 

نان  اإلدار Nany&Yendol.2007دراسة  اف  اإلشر معوقات   : بعنوان  فون  (  المشر يراها  ي كما 
ي مدينة تورنتو بكندا

 
فات ف فون   والمشر اف اإلداري  كما يراها المرسر . وهدفت إىل الكشف عن معوقات اإلرسر

ة والتفاعل بينهم , وأعتمدت  ات الجنس والمؤهل العلىمي والخير ي ضوء متغي 
ي مدينة تورنتو  بكندا . فز

اإلداريون فز
ي بإستطالع أراء الم

اف اإلداري من خالل إستبانة أعدت عىل المنهج الوصفز ي معوقات اإلرسر
فات فز ز والمرسر في  رسر

ي مدينة 
اف اإلداري فز ي تأكيد معظم أفراد العينة عىل وجود معوقات لإلرسر

لهذه الدراسة , وكانت نتائج الدراسة فز
ي ، واإلجتماغي بنسب تراوحت من ) 

ي المجاالت التالية : اإلقتصادي ، واإلداري ، والفتز
%( كحد  57تورنتو فز
ي أراء أفراد العينة 96ادئز اىل ) 

ي جميع المجاالت ماعدا المجال الشخصي ، ووجود إختالف فز
%( كحد أعىل فز

فات ،   ي المجال اإلقتصادي لصالح المرسر
اف اإلداري فز  حول معوقات اإلرسر

5- ( هيك  وتشت   الجت   يمارسها Alger&Chizhik,2006دراسة  ي 
التر افية  اإلشر الممارسات  واقع  بعنوان    ) 

ي مدارس مدينة ميتشجان من وجهة نظر المعلمي   
 
فون االداريون ف . وهدفت اىل التعرف عىل واقع   المشر

ي مدارس مدينة ميتشجان االمريكية واستخدم الباحث  
فون االداريون فز ي يمارسها المرسر

افية الت  الممارسات اإلرسر
اإلرسر  الممارسات  اعىل  ان  اىل   راسة  الد  تواصلت  وقد  االداريون االستبانة كأداة  فون  المرسر يمارسها  ي 

الت  افية 
ز عىل تجريب االفكار   ات االدارية ويساعد المعلمي  ز النرسر ف االداري المعلمي  وبدرجة متوسطة هي تزويد المرسر

ف االدري تنفيذ المناهج .   الجديدة ويتابع المرسر
6-   ( هيك  تشت   الجودةChizhik , 2005دراسة  لتحقيق  االداري  اف  االشر متطلبات  بعنوان     التعليمية   ( 

ز   بي  التقارب  بعض  من وجود  الرغم  انه عىل  اىل  وتوصلت  االداري  اف  االرسر واقع  التعرف عىل  اىل  وهدفت 
النظر  ي وجهات 

اف االداري اال ان هناك اختالف فز ز حول واقع االرسر ز والمعلمي  في  المرسر ز  النظر بي  وجهات 
ز ال يتناسب مع عدد ال في  اف عليهم ، وعدم االخرى ، واظهرت النتائج ان عدد المرسر ز باألرسر ز المكلفي  معلمي 

افيه متنوعة ، واقتصاره   ف ألساليب إرسر ف متخصص لكل مرحلة تعليمية ، وعدم استخدام المرسر وجود مرسر
 عىل الزيارات الصفية المفاجئة . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اف االداري لتحقيق الجودة التعليميةSnyder , 2005دراسة سنيدير )   -7 . وهدفت    ( بعنوان متطلبات االشر

، الد محتواه  وتقويم  واهدافه  االداري،  اف  االرسر هيكل  لتطوير  االدارية كمدخل  الجودة  استخدام  اىل  راسة 
ورة التخطيط لتحقيق جودة التعليم الذي يساير إحتياجات  ي ، وتوصلت الدراسة اىل ضز

واتبعت المنهج الوصفز
ة ، وزيادة التمويل وتحديد االوليات  الخطط التنموية ، وان تطبيق أدوات الجودة االدارية بحاجه اىل دعم الدول

بوية بوضوح .   والسياسات الي 
في   ومديري المدارس والمعلمي   حول  cook,2005دراسة كوك ) -8 ( بعنوان : دراسة استطالعية آلراء المشر

  . اسكتلندا  دولة  ي 
 
ف حديثا  المطبق  اإلداري  اف  االشر ز نظام  في  المرسر اراء  اىل  التعرف  اىل  الدراسة  هدفت 

ي دولة اسكتلندا ، وذلك لتحديد  اإلداري
اف اإلداري فز ز ومديري المدارس ومعلىمي التعليم العام حول نظام االرسر ي 

حاتهم لزيادة فاعليته ، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة  ولقد اسفرت   جوانب القوة والضعف فيه ومعرفة مقي 
ز المجموعات ترجع اىل ا ز النتائج عن وجود فروق ذات دالله إحصائية بي  ز الحاصلي  في  لوظيفة لصالح المرسر

عىل مؤهل اعىل من البكالوريوس ، والمرحلة التعليمية لصالح الذين ينتمون اىل المجموعات األكير إيجابية 
حات لزيادة   ي جميع المجموعات فيما يتعلق بالمقي 

اف اإلداري من وجهة نظر افراد العينة فز نحو نظام االرسر
 فعالية النظام . 
 :  اءاتالطريقة واإلجر 

الدراسة وعينتها ومنهجها،       بمجتمع  التعريف  متضمنا  الدراسة،  الفصل وصفا إلجراءات  يتناول هذا 
األساليب  يتضمن  الدراسة، كما  ات  ومتغي  وثباتها،  صدقها  من  التحقق  وخطوات  المستخدمة،  القياس  وأداة 

ي الدراسة الحالية. 
ي تم استخدامها فز

 اإلحصائية الت 
ي استخدمت امنهج الدراسة: 

 . لدراسة الحالية المنهج الوصفز
الدراسة:    ومدراء  مجتمع  المدرسي  االداء  تقويم  ي 

فز ومرسر ز  االداريي  ز  في  المرسر جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 
 ( للعام  عمان  بسلطنة  قية  الرسر وجنوب  مسقط  ي 

بمحافظت  حسب  2018-2017المدارس  عددهم  والبالغ  م( 
ز 283احصائيات الوزارة )  ز االداريي  في  ي تقويم االداء ومدراء المدارس وبقيت ) ( من المرسر

فز ( استبانات  لم 9 ومرسر
جع وبذلك تكون عدد العينة)   (. 272تسي 

ي تقويم االداء المدرسي ومدراء المدارس   272تكونت العينة من )   عينة الدراسة: 
فز ز ومرسر ز االداريي  في  ( من المرسر

قية حيث شكلت العينة نسبة)   ي مسقط وجنوب الرسر
مجتمع الدراسة وتوضح الجداول االتية   %( من96بمحافظت 

ات الدراسة.   العينة حسب متغي 
  أداة الدراسة: 

ة     قام الباحث بعد الدراسة االستطالعية  و الرجوع اىل االدب النظري والدراسات السابقة ومن خالل الخير
ي هدفت لبن

ح لتنسيق الميدانية للباحث بتطوير استبانة وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة  والت  اء انموذج مقي 
قية بسلطنة عمان.  ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
ف تقويم االداء المدرسي فز ف االداري ومرسر  اداور المرسر

ي 
ز ، الجزء االول تضمن البيانات العامة عن عينة الدراسة والجزء الثائز ولقد تكونت اداة الدراسة من جزئيي 

ف اال  ف تقويم االداءالمدرسي . شمل فقرات  االداة المتعلقة بمهام المرسر  داري ومرسر
ي ألداة الدراسة  والذي يشتمل عىل محاور االداة المتعلقة بمهام   6والجدول )   

 للجزء الثائز
ً
( يوضح وصفا

ف تقويم األداء المدرسي  ف االداري ومرسر  .  المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( 6جدول ) 
 محاور اداة الدراسة 

 عدد الفقرات  المحاور م

ف  1  20 اإلداريمهام المرسر
األداء  2 تقويم  ف  مرسر مهام 

 المدرسي  
14 

 (  يوضح ذلك. 7حيث تم استخدام التدرج الخماسي لمعرفة درجة الممارسة والجدول )  
 ( 7جدول ) 

 طريقة اإلجابة عىل أداة الدراسة حسب التدرج الخماسي     

 الدرجة  درجة الممارسة  م
ة جدا  1  5 كبي 

ة  2  4 كبي 
 3 متوسطة  3

 2 قليلة  4
5  

ً
 1 قليلة جدا

 صدق األداة: 

ز حيث تم توزي    ع اداة الدراسة عىل مجموعة       تم استخدام الصدق الظاهري او ما يعرف بصدق المحكمي 
بية والتعليم بمحافظة مسقط وجامعة   الي  ي مديرية 

ي جامعة نزوى وفز
بوية فز الي  ي مجال االدارة 

ز فز من المختصي 
ي وضوء  5سلطنة عمان وكلية الرستاق  ملحق )  

. 80ما اجمع عليه )   ( حيث تم تعديل االستبانة فز ز   %( من المحكمي 
 ثبات االداة: 

(     30للتأكد من ثبات األداة قام الباحث بتطبيقها عىل عينة من خارج عينة الدراسة األصلية مكونة من )  
 حيث تم استخدم معامل كرونباخ ألفا ) 

ً
( معامل الثبات لمحاور    9( ، ويوضح الجدول )   Cronbac Alphaفردا

 .  اداة الدراسة وكذلك للمجموع الكىلي
 (8الجدول ) 

 معامل الثبات  لمحاور اداة الدراسة  

 معامل الثبات  محاور األداة م
ف اإلداري 1  0,92 مهام المرسر

ف تقويم األداء  2  0,95 مهام مرسر
 ( أداة  8يتضح من خالل الجدول  أن  ي ( 

بثبات مرتفع لكل محور مما يجعلها صالحة للتطبيق فز الدراسة تتصف 
 العينة االصلية للدراسة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المعالجة اإلحصائية: 

ي 
ي ألداة الدراسة و لتحليل النتائج استخدم الباحث برنامج الرزمة اإلحصائية فز

من اجل الضبط اإلحصائ 
 األساليب االحصائية اآلتية: ( حيث تم استخدام  SPSSالعلوم االجتماعية) 

 معامل الفا لكرونباخ وذلك من اجل استخراج ثبات االداة.  -1

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  -2

ز .  T-Testاختبار ت  -3 ز مستقلتي   لعينتي 

 اختبار تحليل التباين االحادي.  -4

 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية -5

 إجراءات الدراسة: 

:  لإلجابة ي
 عن أسئلة الدراسة اتبع الباحث باالنر

 الرجوع اىل البحوث السابقة والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية .  -
بوية .  - بوي واللوائح الي  ي االدب الي 

 مناقشة ما ورد فز
 اجراء دراسة استطالعية تهدف اىل استطالع اآلراء .  -
ي دراسة - -

 الظاهرة . أستخدم  العينة العشوائية البسيطة فز
 االطالع اىل ادبيات األبحاث ودراسات سابقة ذات عالقة وكيفية اعداد النماذج .  -
 مراجعة أدوات الدراسات السابقة.  -
 تحديد مجمتع الدراسة وعينتها .  -
ز .  - ح وعرضها عىل محكمي 

 اعداد أداة الدراسة واالنموذج المقي 
 اعداد أداة الدراسة النهائية بعد التحكيم .  -
 الدراسة الحالية . تطبيق أدوات  -
والبحوث  - التوصيات  تقديم  ثم  ومن  ها  وتفسي  النتائج  وعرض  اإلحصائية  للبيانات  اإلحصائية  المعالجة 

حة .  حة عىل النتائج المقي   المقي 
 عرض نتائج الدراسة:  

ح       انموذج مقي  اىل وضع  ي هدفت 
والت  الدراسة  إليها  توصلت  ي 

الت  للنتائج   
ً
الفصل عرضا يتضمن هذا 

قية بسلطنة عمان. لتنسي ي مسقط وجنوب الرسر
ي محافظت 

ف  تقويم االداء المدرسي فز ف االداري ومرسر  ق اداور المرسر
: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

ً
 اوال

 

 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                               (  245 - 277 ) ص:  ثالث عشر البحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

264 
قية بسلطنة عمان                المقيمي             ي مسقط وجنوب الشر

ي محافظتر
 
ف تقويم األداء المدرسي ف ف اإلداري ومشر ح لتنسيق أدوار المشر  أنموذج مقتر

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
 والذي نص عىل االنر

ح؟  ف اإلداري وفق األنموذج المقي   ما درجة موافقة افراد عينة الدراسة ألدوار المرسر
اجل   ودرجة  من  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخدام  تم  السؤال  هذا  عىل  االجابة 

ح كما تم استخدام   ف االداري وفق األنموذج المقي  الموافقة بالنسبة لفقرات  اداة الدراسة المتعلقة بأدوار المرسر
ي للدراسة. 

ز االول والثائز ي لتفسي  نتائج السؤالي 
 المعيار االئ 
 ( 9جدول ) 

ي  ي للدراسة حسب المتوسط الحسائر
ز االول والثائز ي تفسي  نتائج السؤالي 

 * المعيار المعتمد فز

ي   درجة الموافقة  المتوسط الحسائر

4,20-500  
ً
ة جدا  كبي 

ة  4,19 -3,40  كبي 

 متوسطة  3,39 -2,60

 قليلة  2,59 -1,80

1,00-1,79  
ً
 قليلة جدا

التقريب   المعيار من قاعدة  ي لألعداد الصحيحة )* استمد هذا  ي تمثل تدرجات 1،  2،  3،  4،  5الحسان 
التر  )

 المقياس المستخدم 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة بالنسبة لفقرات    10حيث يظهر الجدول )  
 . ي ف االداري مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسائر  اداة الدراسة المتعلقة بأدوار المرسر

 (   10جدول )                             

بأدوار   المتعلقة  الدراسة  اداة  لفقرات  بالنسبة  الموافقة  ودرجة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 
ي  ف االداري مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسائر  المرسر

تيب  رقم  التر
 الفقرة 

المتوسط  الفقرة 
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

ي تعيق اإلدارة   1 1
ف اإلداري المعوقات الت  ان يحدد المرسر

 المدرسية ويضع حلول لها
ة  1.05 3.98  كبي 

ي اإلداء   5 2
ف اإلداري النواحي االيجابية فز ان يعزز المرسر

 المدرسي 
ة  1.12 3.81  كبي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                               (  245 - 277 ) ص:  ثالث عشر البحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

265 
قية بسلطنة عمان                المقيمي             ي مسقط وجنوب الشر

ي محافظتر
 
ف تقويم األداء المدرسي ف ف اإلداري ومشر ح لتنسيق أدوار المشر  أنموذج مقتر

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  10 3
المهتز النمو  تطوير  ي 

فز اإلداري  ف  المرسر يساهم  ان 
 للمدراء 

ة  1.12 3.80  كبي 

اآلراء  14 4 ابداء  المدراء عىل  اإلداري  ف  المرسر يشجع  ان 
حات   والمقي 

ة  1.12 3.78  كبي 

نهاية  20 5 تقرير شامل  بإعداد  اإلداري  ف  المرسر يقوم  ان 
 العام 

ة  1.08 3.73  كبي 

معالجة  16 6 ي 
فز المرونة  اإلداري  ف  المرسر يستخدم  ان 

 القضايا اإلدارية 
ة  1.14 3.70  كبي 

ي ان   2 7
فز المدرسة  مدير  مع  اإلداري  ف  المرسر يتعاون 

 وضع الخطة المدرسية 
ة  1.07 3.70  كبي 

لدى  15 8 القيادية  المهارات  اإلداري  ف  المرسر يغرس  ان 
 مدراء المدارس 

ة  1.16 3.68  كبي 

ف اإلداري باألفكار الجيدة من المدراء  19 9 ان يأخذ المرسر
 والزمالء

ة  1.16 3.68  كبي 

ف اإلداري الدافعية لدى المدراء ان يثي   11 10 ة  1.24 3.67 المرسر  كبي 

لألعمال   7 11 ي 
الذائ  بالتقويم  اإلداري  ف  المرسر يقوم  ان 

 واالدوار
ة  1.15 3.63  كبي 

ف اإلداري مهارات استخدام التقنيات   13 12 ان ينىمي المرسر
 الحديثة لدى المدراء

ة  1.24 3.58  كبي 

ف اإلداري عىل   8 13 ي ان يعمل المرسر
عالج المعوقات الت 

 تعيق العمل اإلداري
ة  1.20 3.58  كبي 

الناقد واتاحة  6 14 ف االداري األسلوب  ان يتجنب المرسر
 الفرص 

ة  1.17 3.55  كبي 

ف اإلداري بجمع وتحليل البيانات 9 15 ة  1.22 3.54 ان يقوم المرسر  كبي 

ي يتم اتخاذها 18 16
ف اإلداري القرارات الت  ة  1.15 3.53 ان يوضح المرسر  كبي 

ي تنقالت مدراء المدارس  4 17
ف اإلداري فز ة  1.15 3.50 ان يشارك المرسر  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

االجتماعية   12 18 الحاجات  اإلداري  ف  المرسر يراغي  ان 
 والنفسية لمدراء المدارس 

ة  1.26 3.50  كبي 

توزي    ع   3 19 ي 
فز العليا  االدارة  اإلداري  ف  المرسر يشارك  ان 

 المهام 
ة  1.13 3.49  كبي 

ف اإلداري بإعداد فريق إلدارة األزمة  17 20  متوسطة  1.19 3.28 ان يقوم المرسر

ة  95. 3.63 المجموع الكىلي   كبي 

ح 10يتضح من خالل الجدول )     ف اإلداري وفق األنموذج المقي  ( ان درجة موافقة افراد عينة الدراسة ألدوار المرسر
 ( ز ي بي  المتوسط الحسائر ة والمتوسطة حيث تراوح  الكبي  الدرجة  ( وانحراف معياري 3.28( و) 3.98كانت ضمن 

 ( ز ي المرتبة االوىل فقرة )   1.19( و) 1.05بي 
ي  ( ونصه1( حيث جاء فز

ف اإلداري المعوقات الت  ا " ان يحدد المرسر
 ( ي  حسائر بمتوسط  ة  موافقة كبي  بدرجة   " لها  حلول  ويضع  المدرسية  اإلدارة  معياري 3.98تعيق  وانحراف   )

ي المرتبة الثانية فقرة ) 1.05) 
." 5(وجاء فز ي اإلداء المدرسي

ف اإلداري النواحي االيجابية فز ( ونصها  " ان يعزز المرسر
ي ) وبدرجة موافقة   ة ايضا بمتوسط حسائر ة فقرة ) 1.12( وانحراف معياري )  3.81كبي  ي المرتبة االخي 

(  17( وجاء فز
ي )   ف اإلداري بإعداد فريق إلدارة األزمة " بدرجة موافقة متوسطة بمتوسط حسائر

(  3.28ونصها  " ان يقوم المرسر
ة فقرة ) 1.19وانحراف معياري )  ي المرتبة قبل االخي 

ي   ( ونصها "ان3(وجاء فز
ف اإلداري االدارة العليا فز يشارك المرسر

ي )   ة  بمتوسط حسائر ( واخذت بقية العبارات 1.13( وانحراف معياري ) 3.49توزي    ع المهام " بدرجة موافقة كبي 
 ( ي حسائر وبمتوسط  ة  موافقة كبي  بدرجة  جاء  الكىلي  للمجموع  وبالنسبة  ة  موافقة كبي  وانحراف   3.63درجة   )

 . (0.95)معياري
:  عرض النتائج ي

 المتعلقة بالسؤال الثان 

 : ي
 والذي نص عىل االئ 

ح؟ ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي   ما درجة موافقة افراد عينة الدراسة ألدوار مرسر
ودرجة   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخدام  تم  السؤال  هذا  عىل  االجابة  اجل  من 

ف تقويم األداء المدرسي وذلك من خالل جدول )  الموافقة بالنسبة لفقرات اداة الدر   (. 11اسة المتعلقة بأدوار مرسر
 (  11جدول )                                                   

ف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة بالنسبة لفقرات اداة الدراسة المتعلقة بأدوار مرسر
ي تقويم األداء المد  رسي  مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسائر

تيب   رقم  التر
 الفقرة  

المتوسط  الفقرات 
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

عىل   21 1 المدرسي  األداء  تقويم  ف  مرسر يحرص  ان 
 التواصل مع إدارات المدارس

ة  1.03 4.02  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المدرسي عىل جودة  34 2 األداء  تقويم  ف  ان يشجع مرسر
 العمل 

ة  1.11 3.77  كبي 

ف تقويم األداء المدرسي  عىل األبداع  24 3 ان يشجع مرسر
حات   واالبتكار وطرح األفكار والمقي 

ة  1.16 3.67  كبي 

ي رفع جودة   27 4
ف تقويم األداء المدرسي فز ان يسهم مرسر

 األداء المدرسي 
ة  1.11 3.67  كبي 

عىل   26 5 المدرسي  األداء  تقويم  ف  مرسر يساهم  رفع  ان 
 الروح المعنوية لمدراء المدارس

ة  1.20 3.67  كبي 

ز  33 6 ف تقويم األداء المدرسي األداء المتمي  ة  1.17 3.65 ان يحفز مرسر  كبي 

ف   23 7 المرسر المدرسي   األداء  تقويم  ف  مرسر يشارك  ان 
امج التدريبية  ي إعداد الير

 اإلداري فز
ة  1.09 3.65  كبي 

تقويم   32 8 ف  مرسر يساعد  ي كيفية  ان 
فز المدرسي   األداء 

 إدخال استمارات تطوير األداء المدرسي 
ة  1.23 3.63  كبي 

ات األداء   29 9 ف تقويم األداء المدرسي مؤرسر ان يحدد مرسر
 المدرسي 

ة  1.17 3.63  كبي 

بعمليات   28 10 المدرسي   األداء  تقويم  ف  مرسر يقوم  ان 
 الرقابة عىل المدارس

ة  1.11 3.59  كبي 

تقويم  ان   25 11 ي 
فز المدرسي   األداء  تقويم  ف  مرسر يشارك 

ز والتحصيل الدراسي  امج المدرسي وأداء المعلمي   الير
ة  1.22 3.58  كبي 

ف تقويم األداء المدرسي أثر التدريب اىل   30 12 ان ينقل مرسر
 اإلدارة المدرسية 

ة  1.27 3.57  كبي 

ي تحديد  23 13
المدرسي  فز ف تقويم األداء  ان يشارك مرسر

 االحتياجات 
ة  1.14 3.54  كبي 

إعداد  31 14 ي 
فز المدرسي   األداء  تقويم  ف  مرسر يشارك  ان 

 التقارير 
ة  1.03 3.52  كبي 

ة  97. 3.65 المجموع الكىلي   كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ف تقويم األداء المدرسي  11يتضح من خالل الجدول ) (أن درجة موافقة افراد عينة الدراسة ألدوار مرسر
ي  
ح فز ة حيث تراوح المتوسط وفق األنموذج المقي  قية كانت ضمن الدرجة الكبي  ي مسقط وجنوب الرسر

محافظت 
 ( ز بي  ي  و) 4.02الحسائر  )3.52 ( ز بي  معياري  وانحراف  و) 1.03(   )1.03   ( فقرة  االوىل  المرتبة  ي 

فز جاء  (  21( حيث 
ي  ة بمتوسط حسائر ف تقويم األداء عىل التواصل مع إدارات المدارس " بدرجة موافقة كبي 

ونصها " ان يحرص مرسر
ي المرتبة الثانية فقرة ) 1.03( وانحراف معياري ) 4.02)  

ف تقويم األداء عىل 34(وجاء فز ( ونصها " ان يشجع مرسر
ي ) جودة العمل." وبدرج ة ايضا بمتوسط حسائر ي المرتبة 1,11( وانحراف معياري )  3.77ة موافقة كبي 

( وجاء فز
ة فقرة )  ي 31االخي  ة بمتوسط حسائر ي إعداد التقارير " بدرجة موافقة كبي 

ف تقويم األداء فز ( ونصها  " ان يشارك مرسر
ة فقرة ) 1.03( وانحراف معياري )  3.52)   ي المرتبة قبل االخي 

ي  ()” ا23(وجاء فز
ف تقويم األداء فز ن يشارك مرسر

 ( ي  حسائر بمتوسط  ة  موافقة كبي  بدرجة   " االحتياجات  ) 3.54تحديد  معياري  وانحراف  بقية  1.14(  (واخذت 
 ( ي ة وبمتوسط حسائر ة وبالنسبة للمجموع الكىلي جاء بدرجة موافقة كبي  (وانحراف   3.65العبارات درجة موافقة كبي 

 (. 1,14معياري ) 
: عرض نتائج الس

ً
 ؤال الثالث ثالثا

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  ( لدرجة a<_ 0.05والذي ينص عىل التاىلي
ح من وجهة  ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر موافقة أفراد عينة الدراسة ألدوار المرسر

 ل
ً
تبعا قية  ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
الدراسة فز التعليمية والنوع االجتماغي نظر عينة  المحافظة  ات:  متغي 

ة ؟ ي والمؤهل العلىمي وسنوات الخير
 والمسىم الوظيفز

-Tمن اجل االجابة عىل هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار     
Test)تحلي واختبار  العلىمي  والمؤهل  االجتماغي  والنوع  المحافظة  ات  لمتغي  التباين (  ل 

: OneWayAnovaاالحادي)  ي
ة ويتضح ذلك من خالل االئ  ي وسنوات الخير

ي المسىم الوظيفز  ( لمتغي 
 متغت  المحافظة التعليمية :  -1

   ( المعيارية واختبار    12حيث يوضح الجدول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   )T-    لدرجة موافقة
ف   ف اإلداري ومرسر ح من وجهة نظر افراد عينة الدراسة ألدوار المرسر تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي 

 لمتغي  المحافظة. 
ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
          عينة الدراسة فز

 (12الجدول ) 

المتوسط  العدد  المحافظة  المحاور 
ي   الحسان 

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية 

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة 

اتجاه  
 الداللة 

ف  المشر
 اإلداري

لصالح   0,016* 2,430 270 99. 3.54 178 مسقط 
جنوب  
قية  جنوب   الشر

قية   الشر
94 3.82 .84 

 0,007* 2,732 270 1.03 3.55 178 مسقط 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                               (  245 - 277 ) ص:  ثالث عشر البحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

269 
قية بسلطنة عمان                المقيمي             ي مسقط وجنوب الشر

ي محافظتر
 
ف تقويم األداء المدرسي ف ف اإلداري ومشر ح لتنسيق أدوار المشر  أنموذج مقتر

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

واختبار   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  اإلداري   -Tالمتوسطات  ف  المرسر ألداور  الدراسة  عينة  موافقة  لدرجة 
 لمتغي  المحافظة 

ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ومرسر

 التعليمية 

 α≤0.05مستوى *داله عند 

( لدرجة (α≤0.05(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل12(يتضح من خالل الجدول  
ي  
ي محافظت 

ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر
ي )  قية بمتوسط حسائر

 لمتغي  المحافظة لصالح محافظة جنوب الرسر
ً
قية تبعا ( وانحراف 3.82مسقط وجنوب الرسر

ي ) 0.84معياري )  ف اإلداري و بمتوسط حسائر
ف تقويم  0.81( وانحراف معياري ) 3.86(ألدوار المرسر ( ألدوار المرسر

 ( ي  متوسط حسائر بيمنا محافظة مسقط حصلت عىل  المدرسي  )  3.54األداء  معياري  وانحراف  ( ألدوار  0.99( 
ي )  ف اإلداري وبمتوسط حسائر

ف تقويم األداء المدرسي ، وهذا ( ألدوار 1.05( وانحراف معياري ) 3.55المرسر مرسر
ف تقويم األداء وفق  ف اإلداري ومرسر قية لدور المرسر ي درجة موافقة عينة الدراسة من محافظة جنوب الرسر

يعتز
ي محافظة مسقط. 

ح كانت أكير من وجهة نظر عينة الدراسة فز  االنموذج المقي 
 متغت  النوع االجتماعي :  -2

   ( المعيارية واختبار    13حيث يوضح الجدول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   )T-    لدرجة موافقة
ي مسقط 

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر عينة الدراسة ألدوار المرسر

 .  لمتغي  النوع االجتماغي
ً
قية تبعا  وجنوب الرسر

 (13الجدول ) 

ا واختبار  المتوسطات  المعيارية  واالنحرافات  اإلداري   -Tلحسابية  ف  المرسر ألدوار  الدراسة  عينة  موافقة  لدرجة 
 لمتغي  النوع االجتماغي 

ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
ح فز ف تقويم المدرسي وفق األنموذج المقي   ومرسر

المتوسط  العدد النوع المحاور
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

درجات  
 الحرية 

مستوى   قيمة ت 
 الداللة 

اتجاه  
 الداللة 

ف  المرسر
 اإلداري

لصالح   0.010* 2,688 270 1.04 3.46 112 ذكر 
 االناث 

 81. 3.77 160 انتر 

تقويم   ف  مرسر
 األداء المدرسي  

لصالح   0,037* 2,106 270 1.11 3.50 112 ذكر 
 االناث 

 84. 3.77 160 انتر 

 α≤0.05مستوى *داله عند 

ف   مشر
تقويم  
األداء  

 المدرسي 

جنوب  
قية   الشر

لصالح   81. 3.86 94
جنوب  
فية   الشر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( لدرجة (α≤0.05( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل13يتضح من خالل الجدول ) 
ي 
ي محافظت 

ح فز ف تقويم األداء المدرسي  وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر
 لمتغي  النوع االجتماغي ولصالح االناث ب

ً
قية تبعا ي ) مسقط وجنوب الرسر ( وانحراف معياري 3.77متوسط حسائر

ي )  0.81)  ف اإلداري وبمتوسط حسائر
ف تقويم األداء 0.84( وانحراف معياري ) 3.77( ألدوار المرسر ( ألدوار مرسر

 ( ي  متوسط حسائر عىل  الذكور  بينما حصل  ) 3.46المدرسي  معياري  وانحراف  اإلداري 1.04(  ف   المرسر ألدوار   )
ي )  ي ان  درجة 1.11ياري ) ( وانحراف مع3.50وبمتوسط حسائر

ف تقويم األداء المدرسي ، وهذا يعتز ( ألدوار  مرسر
ي 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر موافقة عينة الدراسة من االناث ألدوار المرسر

قية كان أكير من عينة الدراسة من الذكور .  ي مسقط وجنوب الرسر
 محافظت 

 متغت  المؤهل العلمي  -3

لدرجة موافقة عينة   -T( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  14حيث يوضح الجدول )   
ي مسقط وجنوب 

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر الدراسة ألدوار المرسر

 .  لمتغي  المؤهل العلىمي
ً
قية تبعا  الرسر
 (  14الجدول ) 

واختبار   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  اإلداري   -Tالمتوسطات  ف  المرسر ألدوار  الدراسة  عينة  موافقة  لدرجة 
 لمتغي  المؤهل  

ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ومرسر

 .  العلىمي

( لدرجة (α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل14يتضح من خالل الجدول) 
ي موافقة عينة  

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق االنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر الدراسة ألدوار المرسر

ي تقارب اراء عينة الدراسة عىل اختالف المؤهل  
، وهذا يعتز  لمتغي  المؤهل العلىمي

ً
قية تبعا مسقط وجنوب الرسر

ف تقويم األداء المدر  ف اإلداري ومرسر ي العلىمي لدرجة موافقتهم ألدوار المرسر
ي محافظت 

ح فز سي وفق األنموذج المقي 
قية.   مسقط وجنوب الرسر

ي  -4
 متغت  المسم الوظيف 

ف اإلداري    15حيث يوضح الجدول )    ( تحليل التباين االحادي لدرجة موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر
 
ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  لمتغي  المسىم    ومرسر

 . ي
 الوظيفز

 
 

المتوسط  العدد المؤهل  المحاور
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

درجات  
 الحرية 

مستوى   قيمة ت 
 الداللة 

اتجاه  
 الداللة 

ف  المرسر
 اإلداري

غي    0,282 1,078 270 95. 3.67 213 بكالوريوس 
 95. 3.52 59 ماجستي   داله

ف   مرسر
األداء   تقويم 

 المدرسي  

غي    0,512 0,657 270 95. 3.68 213 بكالوريوس 
 ماجستي   داله

59 3.59 1.05 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (15جدول ) 

ف تقويم األداء المدرسي وفق  ف اإلداري ومرسر تحليل التباين االحادي لدرجة موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر
األنموذج 

ي 
فز ح  المقي 
ي  
محافظت 
مسقط 
وجنوب  

  
ً
قية تبعا الرسر

لمتغي  
 المسىم
 . ي
 الوظيفز

عند    *داله 

 α≤0.05مستوى

( لدرجة  (α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل15يتضح من خالل الجدول) 
ي محا

ح فز المقي  المدرسي وفق األنموذج  ف تقويم األداء  الدراسة ألدوار مرسر ي مسقط وجنوب موافقة عينة 
فظت 

، بينما كانت هنالك فروقا داله احصائيا بالنسبة لدرجة موافقة عينة الدراسة  ي
 لمتغي  المسىم الوظيفز

ً
قية تبعا الرسر

ي ومن اجل معرفة مصدر الفروق تم 
 لمتغي  المسىم الوظيفز

ً
ح تبعا ف االداري وفق األنموذج المقي  ألدوار المرسر

 ( 16ية وذلك من خالل جدول ) استخدام اختبار شيفيه للفروق البعد
 ( 16جدول ) 

ي 
ح فز ف االداري وفق األنموذج المقي  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لدرجة موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر

ي 
 لمتغي  المسىم الوظيفز

ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

 محافظت 

مستوى  
 الوظيفة 

المتوسط 
ي   الحسائر

ف اداري  مدير مدرسة  ف   مرسر تقويم  مرسر
 أداء 

 - * 0,034 - 3.5924 مدير مدرسة 

ف اداري   - - * 0,034 4.2917 مرسر

تقويم   ق  مرسر
 4.0045 أداء مدرسي 

- - - 

 α≤0.05مستوى *داله عند            

ف اإلداري ومدير المدرسة ومن خالل  16يتضح من خالل الجدول)  ز المرسر ( ان الفروق اإلحصائية كانت بي 
ف اإلداري لدور  ي ان درجة موافقة المرسر

ف اإلداري وهذا يعتز ي يتضح ان الفروق لصالح المرسر المتوسط الحسائر

مجموع  مصدر التباين  المحاور
 المربعات

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى   قيمة ف 
 الداللة 

ف  المرسر
 اإلداري

ز المجموعات   3.561 2 7.123 بي 
4.044 
 

*.019 
 

داخل 
 المجموعات 

236.912 269 .881 

  271 244.035 المجموع الكىلي 

ف تقويم   مرسر
األداء 

 المدرسي  

ز المجموعات   1.459 2 2.918 بي 

1.550 
 

.214 
 

داخل 
 المجموعات 

253.270 269 .942 

  271 256.188 المجموع الكىلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ح كان بدرجة اكير من مدي
المقي  المدرسي وفق األنموذج  ف تقويم األداء  ر المدرسة بذلك، ولم تكن هنالك مرسر
ز بقية الوظائف األخرى.   فروقا داله احصائيا بي 

ة -5  متغت  سنوات الخت 

ف اإلداري   17حيث يوضح الجدول )   ( تحليل التباين االحادي لدرجة موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر
ي مسقط وجنو 

ي محافظت 
ح فز ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي   لمتغي  سنوات ومرسر

ً
قية تبعا ب الرسر

ة.   الخير
 ( 17جدول ) 

ف تقويم األداء المدرسي وفق  ف اإلداري ومرسر تحليل التباين االحادي لدرجة موافقة عينة الدراسة ألدوار المرسر

ي 
ح فز ة األنموذج المقي   لمتغي  سنوات الخير

ً
قية تبعا ي مسقط وجنوب الرسر

 محافظت 
 

 ( الجدول  من خالل  الدالل17يتضح  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  عدم وجود   )0.05≥α)  )
ي  
فز ح  المقي  األنموذج  وفق  المدرسي  األداء  تقويم  ف  ومرسر اإلداري  ف  المرسر ألدوار  الدراسة  عينة  موافقة  لدرجة 

ي مسقط وجنوب ال
ي تقارب اراء عينة الدراسة عىل اختالف محافظت 

ة، وهذا يعتز  لمتغي  سنوات الخير
ً
قية تبعا رسر

ح  ف تقويم األداء المدرسي وفق األنموذج المقي  ف اإلداري ومرسر ة ألدوار المرسر  .سنوات الخير
حات:   رابعا: التوصيات والمقتر

 التوصيات:  -أ

: بناء عىل ما توصلت إليه الدراسة الحالية من  ي
 نتائج، فإن الباحث يوصي باآلنر

ة ولذلك يوصي الباحث بتوجيه   - ح عىل درجة موافقة كبي 
 حصل االنموذج المقي 

ف  ح من أجل تنسيق اداور المرسر ورة االستفادة من االنموذج المقي  ز بقسم تطوير األداء المدرسي عىل ضز المسئولي 
ي 
ق تقويم االداء المدرسي وتالفز ي قد تحدث نتيجة تداخل األدوار بينما. االداري ومرسر

 المشكالت الت 

ف تقويم األداء المدرسي بحيث   - ف اإلداري ومرسر ي يوضح أدوار كل من المرسر
العمل عىل اصدار توصيف وظيفز

ي إعداد هذا التوصيف واخراجه. 
ح فز  يتم االستفادة من االنموذج المقي 

مجموع  مصدر التباين  المحاور
 المربعات

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى   قيمة ف 
 الداللة 

ف  المرسر
 اإلداري

ز المجموعات   529. 2 1.059 بي 
.586 
 

.557 
 

داخل 
 المجموعات 

242.976 269 .903 

  271 244.035 المجموع الكىلي 

تقويم  ف  مرسر
 األداء

ز المجموعات   765. 2 1.531 بي 
.809 
 

.447 
 

داخل 
 المجموعات 

254.658 269 .947 

  271 256.188 المجموع الكىلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ف تقويم األداء المدرسي ت - ف اإلداري ومرسر ز أكير عىل مدارس الذكور وأن يعمال عىل تنسيق  ان يكون للمرسر ركي 
ي هذه المدارس. 

 األدوار بينهما خاصة فز

ية والمادية وال   - ورة أن تنال جميع المحافظات التعليمية نفس القدر من الخدمات وتوفي  اإلمكانات البرسر ضز
ها عىل محافظة بعينها.  ز  يقترص تركي 

امج التدريبية و  - ورة العمل عىل تقديم الير ف تقويم ضز ف اإلداري ومرسر ي تمكن كل من المرسر
ورش العمل الت 

ي ممارستها. 
 األداء المدرسي من القيام بأدوارهم الوظيفية بجودة عالية ودون تداخل أو تضارب فز

حات:  -ب  المقتر

ح الباحث القيام بالبحوث اآلتية:   يقتر

ي محافظات تعليمية أخرى.  -
 إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة ولكن فز

بوية عم - ي تقويم األداء المدرسي وفق المستجدات الي 
فز ز ومرسر ز اإلداريي  في  ح لتطوير مهارات المرسر ل برنامج مقي 

ي هذا المجال. 
 الحديثة فز

افية المقدمة لهم.  -  عمل دراسة وصفية للتعرف عىل مدى رضاء إدارات المدارس حول الخدمة اإلرسر

 : Arabic referencesالمراجع العربية 

ي مدينة الرياض 2004جواهر بنت راشد بن عامر . ) البكر ،  
فات اإلدارة المدرسية فز ي لمرسر ( .تصميم برنامج تدريتر

ي ضوء حاجتهن المهنية .)رسالة ماجستي  غي  منشورة (.جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية . 
 فز

ي ، كاذية بنت عىلي بن سليمان ) 
ز 2011البيمائز ز االداريي  في  ي    (. دور المرسر

ي تفعيل نظام تطوير االداء المدرسي فز
فز

 سلطنة عمان.)رسالة ماجستي  غي  منشورة (.جامعة نزوى . 

ي سلطنة   2014الجرايدة ، محمد )   
بية والتعليم فز ي وزارة الي 

بوية للمدرسة فز ح لتقييم الكفاءة الي  ( . أنموذج مقي 
 عمان. 

أمينة بنت  ، اف اإلداري 2010عىلي ) سبتمير    الحاتىمي ، حمد بن حميد بن طوير ، والهادي  ز اإلرسر التكامل بي   )
بية  ي تطوير األداء المدرسي .رسالة الي 

بوي فز اف الي   . 107-38،99واالرسر

ي ، سالم بن سيف بن ناض ) 
ي محافظة 2014الحارئر

ح لتطوير االبداع اإلداري لدى مديري المدارس فز (.تصور مقي 
 ) قية بسلطنة  عمان. )رسالة ماجستي   . جامعة نزوى . شمال الرسر

, عىلي بن سعيد  )  ي تطوير أداء مديري مدارس التعليم األساسي 2011الحبسي
ف اإلداري فز م( . درجة فاعلية المرسر

 ومساعديهم بمحافظة مسقط , )رسالة ماجستي   غي  منشوره (. جامعة مؤته ، االردن . 
ي سلطنة عمان. )رسالة 2003الحرمي ، متز بنت محفوظ ) 

( . معوقات اإلبداع اإلداري بمدارس التعليم الثانوي فز
 ماجستي  غي  منشورة (.جامعة السلطان قابوس ، مسقط ، سلطنة عمان .  



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                               (  245 - 277 ) ص:  ثالث عشر البحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

274 
قية بسلطنة عمان                المقيمي             ي مسقط وجنوب الشر

ي محافظتر
 
ف تقويم األداء المدرسي ف ف اإلداري ومشر ح لتنسيق أدوار المشر  أنموذج مقتر

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (  . مي ، سيف بن احمد بن سيف 
ز اإلداري2003الحرصز المهنية الالزمة للموجهي  الكفايات  . درجة توافر  ي ( 

ز فز ي 
سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس . )رسالة ماجستي  غي  منشورة (. الجامعة األردنية ، المملكة األردنية  

 الهاشمية . 
ي كلية العلوم 2003الحلو،غسان .) 

ي جامعة النجاح الوطنية فز
( .المشكالت األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس فز

بوية، مجلة )العلوم اإلنسانية(  ز ص2) 17لألبحاث، المجلد  الي   . 417-371( نابلس/فلسطي 
بوي والتعليىمي واإلداري ، عمان ، االردن . 2015الدعيلج ، إبراهيم بن عبد العزيز .)  اف الي   ( .التخطيط واإلرسر

يفة بنت عبدهللا بن زهران .)  (  .درجة ممارسة مديري مدارس التعليم ما بعد االساسي لمهارات 2014الراجحية ، رسر
ز بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان . )رسالة ماجستي  (. جامعة نزوى تقوي  ي من وجهة نظر المعلمي 

م االداء الوظيفز
 ، سلطنة عمان . 

ز 2006الراغي ، كامل احمد عوض .)  ز اإلداريي  ز من وجهة نظر الموجهي  ز اإلداريي  ( . تقدير درجة فاعلية أداء الموجهي 
ي سلطنة

التعليم األساسي فز المملكة    ومديري مدارس   ، موك  الي  (. جامعة  .)رسالة ماجستي  غي  منشورة  عمان 
 األردنية الهاشمية . 

ز بسلطنة عمان.)رسالة 2011الرقىمي ، عزاء بنت عىلي بن عمي  .)   ز اإلداريي  في  م( .مصادر ضغوط العمل  لدى المرسر
 ماجستي  غي  منشورة (. جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان  . 

, نجيب بن ي ضوء إدارة الجودة الشاملة بسلطنة 2010شاهوبن نور محمد  .)    الزدجاىلي
بوي فز اف الي  م(. تطوير اإلرسر

 عمان. )رسالة ماجستي  غي  منشوره( .جامعة نزوى ،سلطنة عمان  . 

ي ،معجب .) 
بية والتعليم بمنطقة  1435الزهرائز ز باإلدارة العامة للي  بويي 

ز الي  في  (. ممارسات قيادة التغيي  لدى المرسر
 كة المكرمة .)رسالة ماجستي  غي  منشورة (. جامعة ام القرى ،مكة المكرمة . م

 (. أحمد  إبراهيم   ، ي والزعتر ي  2009الرسور، ممدوح هايل، 
التدريس فز أعضاء هيئة  األكاديمية لدى  "المشكالت   .)

بوية،جامعة آل البيت من وجهة نظرهم".   . (36)المجلد  دراسات العلوم التر

ي ضوء 2009خلفان حمد خلفان .) الشعيىلي ،  
ي سلطنة عمان فز

ز فز ز اإلداريي  في  ي للمرسر نامج تدريتر ح لير
( .تصور مقي 

 احتياجاتهم التدريبية . )رسالة ماجستي  غي  منشورة (. جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان . 
ي اإلدارة الم2008الشهري ، عوض بن احمد بن عوض .) 

فز درسية .)رسالة ماجستي  ( . واقع الكفايات المهنية لمرسر
 غي  منشورة (.جامعة ام القرى ، المملكة العربية السعودية . 

 (. الموجه اإلداري ومدى ممارسته من وجهة نظر مديري 2005الصقري ، خليفه خلفان خليفه  . أهمية دور   )
ي سلطنة عمان . )رسالة ماجستي  غي  منشورة (.جامعة السلطان قابوس ، سلطن 

 ة عمان . مدارس التعليم فز
ي ، محمد .) 

فز ي ، اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية . 2008الصي  اتيخر  (. التخطيط االسي 
ي ، محمد . ) 

فز ز .االسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية . 2008الصي   ( . قياس تقويم أداء العاملي 
بية2014العامري، عبد الهادي )  ي كليات الي 

ي تواجه أعضاء هيئة التدريس فز
بالجامعات اليمنية من    (المشكالت الت 

بية العربية ، جامعة العلوم والتكنولوجيا ،)   مجلة الدراسات االجتماعيةوجهة نظرهم،   -37( ص ص14،كلية الي 
62. 

ي ضوء 2008العامري ، عىلي بن محمد بن عىلي .) 
ي سلطنة عمان فز

ز فز بويي 
ز الي  في  ح للمهام الفنية للمرسر (. تصور مقي 

 )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة السلطان قابوس،  عمان.  االتجاهات العالمية المعاضة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التنمية المهنية للمعلمات 2008العامري، ناض أحمد سعيد .) 
ف المجال األول )العلوم اإلنسانية فز ( .تأثي  دور مرسر

ز شمس. ال  قاهرة. بالحلقة األوىل من التعليم األساسي بسلطنة عمان. )رسالة ماجستي  غي  منشورة(. جامعة عي 
 (، بن سالم  راشد  بن  ، حمد  ي  )رسالة 2008العير  . ي سلطنة عمان 

فز ز  اإلداريي  ز  في  المرسر لدى  ي 
الوظيفز الرضا   .)

 ماجستي  غي  منشورة( . جامعة نزوى . 
 (. نبيل محمد زاهر   ، ي  العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان للتخطيط 2016العير إدارات معاهد  . درجة ممارسة   )

ي . )رسالة اتيخر ( . جامعة نزوى ، سلطنة عمان  االسي   ماجستي 
ي العملية التدريسية . عمان ، االردن . 2010العبسي ، محمد مصطفز )  

 م( . التقويم الواقغي فز

  (  . ، متز راشد  ي 
االتجاهات 2009العليائز ي ضوء 

الثانية بسلطنة عمان فز الحلقة  أداء مديري مدارس  . تطوير   )
ماجستي  غي  منشورة (. معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، جمهورية مرص اإلدارية الحديثة . )رسالة  

 العربية . 
ي ضوء معايي  الجودة  2006العويسي ، رجب بن عىلي بن عبيد . ) 

( .تطوير إدارة المدرسة الثانوية بسلطنة عمان فز
 ‘ القاهرة ، جمهورية مرص العربية . الشاملة .) رسالة دكتوراه غي  منشورة (. معهد البحوث والدراسات العربية 

ي جامعة اإلرساء الخاصة: 2003العمايرة، محمد حسن ) 
ي تواجه أعضاء هيئة التدريس فز

(المشكالت األكاديمية الت 
ي األردن"، مجلة اتحاد الجامعات العربية،) 

ي جامعة اإلرساء الخاصة فز
 . 293(، ص 42دراسة ميدانية فز

ي التنمية المهنية لمديري مدارس 2014. )    الغافري، وضحاء بنت عىلي بن سلطان
فون اإلداريون فز م( .دور المرسر

( . جامعة نزوى ، سلطنة عمان .  ي سلطنة عمان .)رسالة ماجستي 
 التعليم األساسي بمحافظة الظاهرة فز

ي ، عىلي بن سعيد بن  مبارك .) 
ي س2012الغيتر

ي تطوير األداء المدرسي فز
لطنة عمان ( . معايي  إدارة الجودة الشاملة فز

ح ( .) رسالة دكتوراه غي  منشورة (.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة تونس ، الجمهورية 
)نموذج مقي 
 التونسية . 

نت  . 2010الكردى ،أحمد السيد )  اف باألهداف والكفايات كتاب منشور باألني   م(. نماذج لإلرسر
ز  ( . ت 2009الكندي ، مياسة بنت عبدهللا بن موس .)  ح لتحويل مدارس التعليم األساسي )الصفي  -11صور مقي 

( .جامعة السلطان قابوس .سلطنة عمان . 12  ( بسلطنة عمان اىل منظمة تعليمية .) رسالة ماجستي 
ي ، ناض بن هالل .  المحرزي ، راشد بن سيف . الفهدي ،راشد بن سليمان ، العريىمي ، حليس بن محمد ،السيائر

ي سلطنة عمان .  ( . تقييم الهيئة2012) 
بوي واليات تنفيذها فز اف الي  اقية واإلدارية لتطبيق منظومة اإلرسر  اإلرسر

  (. بن محمد   بن خليفة  زايد   ، والتعليم  2015المقباىلي بية  الي  ي وزارة 
ز فز اإلداريي  ز  في  المرسر م(.  تطوير ممارسات 

(. جامعة السلط ي ضوء مبادي الجودة الشاملة .) رسالة ماجستي 
 ان قابوس ،سلطنة عمان . بسلطنة عمان فز

ي ، سلطان بن سيف بن حمود. )   ي 2012اليعرئر
ي غرس ثقافة التقويم الذائ 

( .  فاعلية نظام تطوير األداء المدرسي فز
ي مدراس سلطنة عمان .)رسالة ما جسي  (. جامعة السلطان قابوس , سلطنة عمان . 

 فز
مان ، ا.  )  جم ( . عمان :دار الفكر الطبعة األوىل  ( . إدارة األداء   )سامح عبد  2010هي  م  عمان 2011المطلب ،مي 

 المملكة األردنية الهاشمية . 
ي 2011ال مكي ، عواطف بنت ابراهيم بن عىلي .) 

بوي ومواجهتها فز اف الي  ي مكاتب اإلرسر
م( . المشكالت اإلدارية فز

 ، سلطنة عمان .  ضوء مدخل التطوير التنظيىمي بسلطنة عمان . )رسالة ماجستي  (.جامعة نزوى
 (. بن عىلي  بن عبدهللا  الشيخ ،عىلي  المدارس 2010ال  اداء مديري  ز  ي تحسي 

للمدرسة فز الشامل  التقويم  . دور   )
( , جامعة الملك خالد ، المملكة   ي واالداري بمنطقة عسي  التعليمية .)رسالة ماجستي 

ز الفتز ي المجالي 
االبتدائية فز

 العربية السعودية . 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                               (  245 - 277 ) ص:  ثالث عشر البحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

276 
قية بسلطنة عمان                المقيمي             ي مسقط وجنوب الشر

ي محافظتر
 
ف تقويم األداء المدرسي ف ف اإلداري ومشر ح لتنسيق أدوار المشر  أنموذج مقتر

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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ف تقويم األداء المدرسي ف ف اإلداري ومشر ح لتنسيق أدوار المشر  أنموذج مقتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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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