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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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  دراس –الحوافز ف

 
ة حالة ف

ة الثانوية  [مدرسة بنات المسي 
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 البحث: ملخص 

ة الثانوية، كما هدفت التعرف إىل  ي مدرسة بنات المسي 
ز
هدفت الدراسة التعرف إىل الحوافز المقدمة للمعلمات ف

ي المدرسة بناء عىل بيئة العمل الحالية، ولتحقيق اهداف الدراسة 
ز
مدى الوالء التنظيىمي لدى المعلمات ف

ي )دراسة الحالة(، وتكّون مجتمع ا
لدراسة من جميع معلمات مدرسة بنات استخدم الباحثان المنهج الكيفز

ة الثانوية،  ي الدراسةالمسي 
ز
)المجموعة البؤرية( المقابلة كأداة لجمع البيانات وتحقيق  واستخدم الباحثان ف

ة الثانوية جاء منخفض، أهداف الدراسة ي مدرسة بنات المسي 
ز
 واقع نظام الحوافز ف

ّ
. وأظهرت نتائج الدراسة أن

 مستوى الوالء التن
ّ
ي وأن

ز
 للحوافز دور كبي  ف

ّ
ظيىمي لدى المعلمات متوسط ويميل ألن يكون متدن، كما أظهرت أن

 وجود وتوفر الحوافز يرفع من إنتاجية المعلم، وبالتاىلي يؤدي إىل 
ّ
 العالقة طردية، وأن

ّ
تعزيز الوالء التنظيىمي وأن

ي تقديم التعلم للطرفع تحصيل الطالبات، وأفادت بعض المعلمات ان الحوافز تدفع المعلمة لإلبد
ز
 لبة. اع ف

  خلصت اليها الدراسة: 
 ومن التوصيات المنبثقة من النتائج التر

  .بوية ي المؤسسات الي 
ز
ز ف ي وفعال يكفل حقوق وامتيازات العاملي 

 تطوير نظام حوافز قانوئز

  ي تنمية الوالء التنظيىمي ورفع ادا
ز
ي أثبتت أثرها ف

المعلم ووفقا  ءمنح الحوافز المادية والمعنوية والوقائية الت 
ز بما يتناسب مع غالء المعيشة، منح المكافآت المالية للمعلم الذي  : زيادة رواتب المعلمي  لنتائج الدراسة هي

ه، شهادات تقدير، استقرار العمل، الوظيفة المناسبة لتخصص  ز بعملم ويقدم أداء أفضل من غي  يتمي 
ز البيئة المدرسية توفي  ظروف عمل  مريحة، توفي  ساعات عمل مريحة.  المعلم، تطوير وتحسي 

، الحوافز المادية، الحوافز المعنوية، الحوافز الوقائية، المدارس  الكلمات المفتاحية:  الحوافز، الوالء التنظيىمي
 الحكومية. 
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]Incentives in Governmental Schools in Jerusalem and their Role in Fostering Organizational 

Loyalty Among Teachers – A case study in Al-Maseera Secondary Girls School[ 

Abstract: 

This study aims to examine the incentives provided for teachers in Al-Maseera Secondary Girls 

School. It also strives for examining the level of organizational loyalty among teachers in the school 

based on the current work environment. For achieving the study objectives, both researchers used the 

qualitative approach (case study). The study population consists of all teachers of Al-Maseera 

Secondary Girls School. In the study, both researchers used (focus group) interview as a tool for data 

collection and for achieving the study goals. The study results revealed that the level of incentives 

system at Al-Maseera Secondary Girls School is low, and that the level of organizational loyalty 

among teachers is moderate and tends to be low. The study results also indicated that incentives have a 

great role in fostering organizational loyalty, and there is a positive correlation between incentives and 

organizational loyalty. The study results also showed that the availability of incentives increases the 

productivity of teachers; thus leading to raise students’ academic achievement. Some teachers also 

indicated that incentives motivate teachers to be creative in providing learning for students. 

The recommendations derived from the study results: 

 Developing a legal and effective incentives system which guarantees the rights and privileges of 

workers in educational institutions. 
 

 Granting material, moral and precautionary incentives which have had a great impact on improving 

organizational loyalty and raising the level of teacher performance in accordance with the study 

results: increasing teachers’ salaries in consistency with the high cost of living, granting financial 

rewards to teachers who are distinguished in their job and provide the best performance, as well as 

certificates of appreciation, job stability, the appropriate job for the teacher’s specialization, 

developing and improving the school environment, providing comfortable working conditions, in 

addition to providing comfortable working hours.  

Keywords: Incentives, Organizational loyalty, Material incentives, Moral incentives, Precautionary 

incentives, Governmental schools. 

 :مقدمة

ي 
ي ضوء المكانة الت 

ز
بوية والتعليمية فيها، باعتبارها اهغالبا ما يقاس تطور األمم ف م تحتلها المؤسسات الي 

ي ستدفع بها نحو التقدم وبناء الحاضز والمستقبل، فتسابقت 
ية فيها والت  ي تقدم الموارد البرسر

المنظومات الت 
ي  ز مستواها وكفاءتها وجودتها من خالل االهتمام بالعنرص البرسر الدول عىل اصالح هذه المنظومة وتحسي 

ز المنظمة وكفاءتها وقدرتها باعتبار  ية واثمن مواردها المتاحة، ويتوقف تمي  ه محور عمل إدارة الموارد البرسر
ي ومدى حماستم ووالءه لها.  ة المورد البرسر  التنافسية عىل مدى كفاءة وخير

ه، حيث  ز ولذلك اهتمت اإلدارة المعاضة باستثمار طاقة الفرد ودفعم لبذل المزيد من الجهد من خالل تحفي 
ز ولكسب والءهم  ي تمارسها اإلدارة لزيادة دافعية العاملي 

ز من النشاطات المهمة الت  تعتير عملية التحفي 
ات األداء الك ، (٢٠١١)الفارس، مية والنوعية وحثهم عىل تحقيق اهداف المنظمة نظرا الرتباطها بمتغي 

اف بمجهودهم وتقدير  ي اشباع الحاجات األساسية لألفراد من خالل االعي 
ز
وتنبع أهميتها من كونها تساهم ف

 . (٢٠١٧)كريم،  انجازاتهم
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " 
ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي واقع نظام الحوافز المادية والمعنوية 
ز
ي يرى انم ما زال والمتمعن ف ي العالم العرئر

ز
بوية ف ي المؤسسات الي 

ز
ف

ي 
ز متدئز يواجم التحديات حيث تشي  الدراسات ان واقع الحوافز المادية والمعنوية جاء بمستوى ما بي 

بوية والتعليمية عىل الصعيد  ي المؤسسات الي 
ز
ا فيما يتعلق بنظام الحوافز ف ومتوسط، وال يختلف الوضع كثي 

بوية الفلسطينية، ومن هذا المنطلق المحىلي فال يوج ي المؤسسات الي 
ز
د نظام حوافز مطبق معمم ومعتمد ف

ي تعزيز 
ز
بية والتعليم لما لم دور ف ي قطاع الي 

ز
فان هذه الدراسة ستسلط الضوء عىل أهمية وجود نظام حوافز ف

ي نت
نخفاض جت عن االوالء التنظيىمي لدى المعلم، حيث انم هناك بعض الظواهر السلوكية السلبية والت 
بوية.  ز أدت اىل عرقلة نجاح العملية الي   مستوى الوالء التنظيىمي لدى المعلمي 

 :اإلطار النظري

، وخاصة فيما يتعلق بالتعرف عىل ما  ولطالما تطلب فهم الطبيعة اإلنسانية والتعمق فيها بذل الجهد الكبي 
ي تناول ما يحفز االنسانيدفع االنسان ويحفزه للقيام بالنشاطات الموكلة اليم، فاهتم 

ز
 علماء النفس ف

 . (١٩٩٧، )الطويل ويدفعم نحو غاياتم ومطالبم المنشودة من خالل النظريات المفرسة للحافزية والدافعية

ي 
ز
وتعد نظرية سلم الحاجات لماسلو من أكير نظريات الحفز شيوعا، حيث ترى هذه النظرية ان ما يوثر ف

ك االفراد ويحفزهم للعمل الحاجات غي  المشبعة، بينما الحاجات المشبعة ال تشكل حافزا، وعليم سلو 
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ز
ي تساهم ف
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ز
المبارسر ف

 ، ز الفرد والمنظمة، وتدفع االفراد ٢٠١٠واإلنتاج )حسان و العجىمي ي تحقيق التفاعل بي 
ز
(  كما انها لها دور ف

ي 
ز
 العمل لتحقيق اهداف المنظمة من خالل اشباع حاجاتهم للعمل بكامل مقدرتهم ومهارتهم والمثابرة ف

ي تفوق 
ز
ي تساهم ف

ز الت  ورفع روحهم المعنوية، باإلضافة انها تنىمي الطاقات اإلبداعية للموظفي 
 (. ٢٠١٥المنظمة)الشعالن و البليهد، 
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ز
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( بأنها العملية الت 

( بأنها عملية توجيم الفرد ٢٠١١الكامنة، وأشار الفارس ) سلوك مطلوب خالل اشباع حاجاتهم واثارة القوة
 نحو سلوك لتحقيق اهداف معينة. 

 ، ي )حسان والعجىمي
ز
ية كما ورد ف ي تنمية الموارد البرسر

ز
وهناك عدة تصنيفات ألنواع الحوافز المستخدمة ف

٢٠١٠ ، بوية من وجهة ن١٩٩٨(؛ )السلىمي ي تتعلق بالمؤسسة الي 
 ة وتم ظر الباحث( وتم اختيار الحوافز الت 

 

 

  الشكل )
 
 (: 1توضيحها ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 : أنواع الحوافز1شكل 

  توثر عىل نظام الحوافز ومنحها: 
 ومن العوامل التر

عىل مستوى الدولة يتأثر النظام بسياسة الدولة االقتصادية واالجتماعية باإلضافة للقيم االجتماعية  أوال: 
 والنظام االجتماغي السائد. 

ز بالمؤسسة  ثانيا:   عىل مستوى المؤسسة يتأثر نظام الحوافز بنوع الجهاز اإلداري وامكاناتم ونوع العاملي 
ي توجيم 

ز
ي الذي يتبعم القائد ف

ز
اف ومدى تأهلهم ومهاراتهم، وحجم المؤسسة، باإلضافة اىل األسلوب االرسر
، ونظام االتصاالت بينم وبينهم، فالقيادة تستمد سلطتها من ز أثي  عىل سلوك القدرة عىل الت ومتابعة العاملي 

ز )جميل،   (. ٢٠١٥العاملي 

ي دراسة )الشعالن والبليهد، 
ز
ي توفي  بيئة عمل مناسبة كما ورد ف

ز
( حيث ٢٠١٥ولنظام الحوافز دورا رئيسيا ف

ام اتجاه تحقيق اهداف  ز ز االفراد لتقديم ما لديهم من إمكانيات وااللي  يتحقق هذا الدور من خالل تحفي 
 المنظمة. 

ز اتجاه منظماتهم كونم يتعلق بدرجة انجاز المنظمة وم ز بدراسة الوالء لدى العاملي  ؤخرا اهتم الباحثي 
، واظهرت أخرى  تبة عىل عدم الوالء التنظيىمي

وفاعليتها، فأظهرت العديد من الدراسات االثار السلبية المي 
ي بقاء المنظمة ومنافستها للمنظمات األخرى باعتباره مصد

ز
 ر القوة لها. مدى مساهمتم ف

ي حال توفر لم الشعور باألمان والفخر 
ز
ويعرف الوالء التنظيىمي بانم انتماء الفرد لجماعتم والتوحد معها ف

ي المنظمة واستعداده لبذل المجهود العاىلي من 
ز
والرضا، كما يعرف برغبة العامل الشديدة الستمرار عضويتم ف

 ،  (. ٢٠٢٠اجلها )تريكي

ي فرست الوالء التنظيىمي نظرية 
ي فرست مفهوم الوالء بأه التباد  االجتماع  ومن النظريات الت 

مية تكامل والت 
ي اشتقت منها نظرية ا

ي األهداف والقيم والت 
ز
معاملة لالحاجات الفردية مع الحاجات التنظيمية والمتمثلة ف

كة ضمن مناخ الثقة والعدالة و  بالمثل ز تفرس الوالء بعالقات مشي   يقوم عىل أساس االعتماد المتبادل بي 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

ي الوعاء 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف
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ُ
فّية". وت ز السكتة الدماغية اليز
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ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي توضح ان الوالء مشتق من توقع االفراد ان يحصلوا عىل منافع ذات قيمة  ونظرية التوقعاألعضاء، 
والت 

ي عملهم، باإلضافة لنظرية 
ز
ي تفرس والء الفرد ل الهوية االجتماعيةمقابل اخالصهم وتفانيهم ف

لجماعة  والت 
ي جماعات 

ز
لة عالية اجتماعيا إلشباع حاجتم باإلحساس بالقيمة الذاتية كونم يميل لالنخراط ف ز ذات ميز

)عطايا، ز  (. ٢٠١٦والتمي 

ه عىل أداء المؤسسة حيث يوثر بشكل مبارسر عىل أداء العمال  ي مدى تأثي 
ز
وتتمثل أهمية الوالء التنظيىمي ف

ه عىل معدل الغياب ومع مل، دل دوران العبزيادة انتاجية العامل وخفض مستوى التكاليف من خالل تأثي 
ي األداء الكىلي للمؤسسة )مزوار،

ز
ة ف ز ي الركي  (، اما فيما يتعلق بأهمية الوالء التنظيىمي ٢٠١٣باعتبار األداء البرسر

للفرد فإنها تمنحم استقرارا نفسيا وترفع روحم المعنوية وثقتم بنفسم وتمكنم من تحقيق ذاتم والشعور 
ز بسبب اندفاعم وحماسم بالرضا عىل مكانتم باإلضافة لشعوره بالسعا دة عند كل نجاح وتمي 

 (. ٢٠١٦للعمل)عطايا،

 :الدراسات السابقة

ي المؤسسات 
ز
 والوالء التنظيىمي ف

ز وفيما يتعلق بالدراسات السابقة وبالرغم من أهمية دراسة مفهوم التحفي 
ي الدراسات العربية والمحلية وكانت اغلب الدراسا

ز
بوية الحظت الباحثة انم هناك شح ف اولت ت تنالي 

بوية  ي المؤسسة الي 
ز
ز وعالقتم باألداء ف ي التحفي 

ز
ي بحثت ف

كات والمؤسسات العمومية، ومن الدراسات الت  الرسر
ز دراسة أبو عشيبة وحجازي ) ي فلسطي 

ز
درجة استخدام اإلدارة بالتحفي   وعالقتها باألداء ( بعنوان "٢٠١٩ف

  مدارس النقب من وجهة نظر مديري  ها
 
  للمعلمي   ف

هدفت اىل الكشف عن درجة استخدام " و الوظيف 
ي مدارس النقب من وجهة نظر مديري  ها، استخدام 

ز
ز ف ي للمعلمي 

ز وعالقتها باألداء الوظيفز اإلدارة بالتحفي 
، وطبقا أداة االستبانة عىل عينة الدراسة المكونة من ) ي المسخي

( مديرا ومديرة، ٨٥الباحثان المنهج الوصفز
ي مدارس النقب من وجهة نظر مديري المدارس جاءت واظهرت النتائج ان درجة استخدام 

ز
ز ف اإلدارة بالتحفي 

ي لدى معلىمي مدارس النقب من 
مرتفعة وان المتوسطات الحسابية لفقرات مجاالت مستوى األداء الوظيفز

ز درجة استخدام اإلدارة  ة، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بي  وجهة نظر مديري المدارس جاءت بدرجة كبي 
ز و  ي مدارس النقب، ودراسة رمخي واخرون )بالتحفي 

ز
ز ف ي للمعلمي 

أثر الحوافز ( بعنوان "٢٠١٧األداء الوظيفز
  مدينة نابلس"

 
  المؤسسات الحكومية ف

 
الحوافز  هدفت التعرف اىل أثر  عىل الوالء التنظيم  للعاملي   ف

ي مدينة نابلس، استخدمت ال
ز
ي المؤسسات الحكومية ف

ز
ز ف منهج باحثات العىل الوالء التنظيىمي للعاملي 

، وطبقت االستبانة عىل عينة الدراسة والمكونة من ) ي
ي الميدائز

( موظف، واظهرت النتائج انم ٦٠الوصفز
ي منح الحوافز( 

ز
قية، االنصاف ف ز وجود )نظام حوافز فعال، اليات الي  هناك عالقة ذات داللة احصائية بي 

 .  الوالء التنظيىمي
ز  وبي 

ي تناولت
بوية دراسة كريم ) ومن الدراسات العربية الت  ي المؤسسات الي 

ز
ز ف ( " بعنوان " ٢٠١٧موضوع التحفي 

  جامعة مرقب" 
 
  المنظمات التعليمية: دراسة ميدانية عىل العاملي   ف

 
  أداء العاملي   ف

 
التحفي   وأثره ف

ي جامعة المرقب 
ز
ز ف ز األداء للعاملي  ز بشقيم المعنوي والمادي عىل تحسي  حيث هدفت اىل دراسة التحفي 

ي بليب
، وطبق اداتا االستبانة والمقابلة عىل عينة الدراسة والت  ي التحليىلي

يا، استخدم الباحث المنهج الوصفز
ي جامعة ٥٠تتكون من )

ز
ز المادي والمعنوي ف ي الجامعة، واظهرت النتائج ان واقع نظام التحفي 

ز
( عامال ف

ز المادي وا ز التحفي  ز المرقب هو متوسط وهناك عالقة ذات داللة إحصائية بي  لمعنوي من طرف وبي 
ز  ز الحوافز المادية والمعنوية وبي  ي الجامعة، وهناك ارتباط طردي كبي  بي 

ز
ز ف ز األداء للعاملي  مستوى تحسي 
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  تعزيز الوالء التنظيم  لدى المعلمي   "                تميم  و السعافي   

 
  القدس ودورها ف

 
  المدارس الحكومية ف

 
   –الحوافز ف

 
ة الثادراسة حالة ف  "نويةمدرسة بنات المسي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( ي الجامعة، ودراسة البلبيسي
ز
ز األداء ف درجة استخدام مديري المدارس الثانوية ( بعنوان " ٢٠١٧تحسي 

  العاصمة عمان للحوافز من وجهة نظر المع
 
" الخاصة ف هدفت التعرف اىل درجة استخدام مديري لمي  

، استخدم الباحث المنهج  ز ي العاصمة عمان للحوافز من وجهة نظر المعلمي 
ز
المدارس الثانوية الخاصة ف

، وطبق اداة االستبانة عىل عينة الدراسة المكونة من ) ي المسخي
( معلما ومعلمة، واظهرت ٤٢٤الوصفز

ز النتائج ان درجة استخدام مديري المد ي عمان للحوافز من وجهة نظر المعلمي 
ز
ارس الثانوية الخاصة ف

ز لدرجة استخدام مديري المدارس  ز متوسطات استجابة المعلمي  بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق بي 
ة، باإلضافة لدراسة  ات الجنس والتخصص، سنوات الخير ي عمان للحوافز تبعا لمتغي 

ز
الثانوية الخاصة ف
  تنمية الوالء التنظيم  للعاملي   بالمنظمة: دراسة بعنوان " ( ٢٠١٤ارحومة و كسكاس )

 
التحفي   ودوره ف

  التعليم األساس  والثانوي بمكتب الخدمات التعليمية الفرع الغرث   بمدينة 
تطبيقية عىل مدارس مرحلتر

ز بمدارس مكتب الخدمات التعليمية بزليتي    لفرع ا" هدفت اىل التعرف عىل درجة الوالء التنظيىمي للمعلمي 
ي 
، استخدم الباحثان المنهج الوصفز  الحوافز والوالء التنظيىمي

ز ي والكشف عن طبيعة العالقة بي  الغرئر
، وطبقا االستبانة عىل عينة عشوائية مكونة من  معلم ومعلمة ، واظهرت النتائج ان منح  ١٥٠التحليىلي

ز المتغ ين عالقة طردية كما اشارتالحوافز لم اثر كبي  عىل تنمية الوالء التنظيىمي وان العالقة بي  النتائج ان  ي 
 . ي تنمية الوالء التنظيىمي

ز
 الحوافز المادية جاءت بالمرتبة األوىل من حيث اثرها ف

ي مؤسسات عمومية مثل  دراسة 
ز
 وعالقتم بالوالء التنظيىمي ف

ز ودراسات عربية أخرى بحثت مفهوم التحفي 
 مع دراسة حالة عينة من المؤسسات العمومية "أثر الحوافز عىل الوالء التنظيم  ( بعنوان ٢٠١٣مزوار )

ي الجزائرية
، استخدمت الباحثة المنهج الوصفز " هدفت اىل معرفة تأثي  الحوافز عىل الوالء التنظيىمي

، وطبقت االستبانة عىل العينة المكونة من  مفردة، واظهرت النتائج ان مستوى الرضا عن  ١٨٢المسخي
الوالء التنظيىمي كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة  الحوافز المقدمة متوسط وكذلك مستوى

، وأيضا دراسة عزوز)  الحوافز والوالء التنظيىمي
ز   تحسي   األداء من ( بعنوان "٢٠١٣قوية بي 

 
دور الحوافز ف

  اإلدارة الرياضية " 
 
ي المركب الريا هدفت اىلخال  تفعيل الوالء التنظيم  ف

ز
ز ف ي توضيح واقع العاملي 

ضز
ز بالمركب من االو  ية المتبعة للعاملي  ز ي الكيفيات التحفي 

ز
ي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة، والبحث ف لمتر

ي التحليىلي ودراسة الحالة ووزعت االستبانة 
، استخدم الباحث المنهج الوصفز ز أجل خلق الوالء لدى العاملي 

 ٪٦٥،٢٢ا لما يقدم للعامل، ،( فردا، واظهرت النتائج ان هناك عدم رض٥٨عىل عينة الدراسة المكونة من )
ز ونسبة  ي لتلبية احتياجاتهم أي ان هناك عدم التشبع لدى االفراد العاملي 

من العمال يرون الحوافز ال تكفز
ز يعانون من مشاكل االتصال برؤسائهم حيث يعكس هذا عدم تشجيع الرؤساء  ٪٧٨،٢٦ من العاملي 

ز األداء، ودراسة الفارس )   الوالء التنظيم  بعنوان "  (٢٠١١لمرؤوسيهم عىل تحسي 
 
أثر سياسات التحفي   ف

 والوالء التنظيىمي نظريا وتبيان العالقة بالمؤسسات العامة
ز " هدفت اىل توضيح مفهومي سياسات التحفي 

، وطبق االستبانة عىل عينة غي  احتمالية مالئمة مؤلفة من  ي التحليىلي
بينهم استخدم الباحث المنهج الوصفز

. مفردة من ارب  ع  ٣٢٤  والوالء التنظيىمي
ز ز التحفي   مؤسسات واظهرت النتائج وجود عالقة قوية إيجابية بي 

بوية، دراسة جلو واخرون ) ي المؤسسات الي 
ز
ز ف ي تناولت موضوع التحفي 

( ٢٠١٠ومن الدراسات األجنبية الت 
 معلىمي حوافز المعلمي   بعنوان "

نامج يكافز  لمدارس ا" حيث قامت هذه الدراسة بتحليل تجربة عشوائية لير
االبتدائية الكينية بناًء عىل درجات اختبار الطالب، مع فرض عقوبات عىل الطالب الذين ال يخضعون 
نامج  ، وسجل طالب مدارس الير ز لالمتحانات. زادت الدرجات عىل الصيغة المستخدمة لمكافأة المعلمي 

ي االختبارات المرتبطة بحوافز المعلم ومع ذلك، تركزت معظم 
ز
أة المكاسب عىل صيغة مكافدرجات أعىل ف

ز و زادت  ز الطالب المسجلي  ي االمتحان بي 
ز
 من ذلك زادت المشاركة ف

ً
المعلم ولم يتغي  معدل الترسب، بدال
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي االختبارات األخرى غي  ذات الصلة ولم 
ز
ي االختبارات المرتبطة بالحوافز، ولكن ليس ف

ز
درجات االختبارات ف

لية،  ز ولكن زادت جلسات التحضي  لالختبار، ودراسة ديفيد ولورنس يتأثر حضور المعلم والواجبات الميز
ز حوافز أداء المعلم حوافز المعلم الفردية وأداء الطالب( بعنوان " ٢٠٠٧) ي العالقة بي 

ز
ي بحثت ف

" والت 
ي 
الفردية وإنجاز الطالب باستخدام بيانات الواليات المتحدة، حيث تم دمج البيانات من المسح الوطتز

ي عام للتعليم الطوىلي 
ز
فيما يتعلق  2000حول المدارس والطالب وعائالتهم مع المسح الخاص الذي أجري ف

ز عىل بيانات فريدة حول تواتر  ، ويحتوي هذا االستطالع حول حوافز المعلمي  ز باستخدام حوافز المعلمي 
ر االختبا وحجم زيادة الجدارة والمكافآت وتقييم المعلم وإنهاء خدمة المعلم، وأظهرت النتائج أن درجات

ز وجود  ي تقدم حوافز مالية فردية لألداء الجيد وعالوة عىل ذلك  فإن العالقة المقدرة بي 
ي المدارس الت 

ز
أعىل ف

ي قد يكون لديها أقل 
ي المدارس الت 

ز
ي تعويض المعلم ودرجات اختبار الطالب هي األقوى ف

ز
أجر االستحقاق ف

ز و  ز حوافز المعلمي  اف من الوالدين، واالرتباط بي  ي المدارس األفضل حوافز إرسر
أداء الطالب ناتًجا عن تبتز

 . ز ي تثي  المزيد من الجهد من المعلمي 
ز الت  ز أو حوافز المعلمي   المعلمي 

 :التعقيب عىل الدراسات السابقة

 والوالء التنظيىمي استفادت  انمن خالل استعراض الباحث
ز ي تناولت مفهومي التحفي 

للدراسات السابقة والت 
ي اختيار الدراسة الحالية م

ز
ي بلورة بعض الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة سواء ف

ز
ن الدراسات السابقة ف

ي 
ز
ك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف الموضوع او اثراء اإلطار النظري، وصياغة أسئلة الدراسة، وتشي 

ي أهمية تقديم الحوافز بأنواعها لر 
ز
 والوالء التنظيىمي والبحث ف

ز ي التحفي  تاجية من خالل فع اإلنتناول متغي 
ي المسخي 

، واستخدمت غالبية الدراسات المنهج الوصفز ز رفع مستوى االنتماء والوالء لدى العاملي 
واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بانها ستستخدم المنهج 

، و المجموعة البؤرية أداة لجمع البيانات.  ي
 الكيفز

 :راسةمشكلة الد

ي المؤسسات  
ز
ي تعزيز الوالء التنظيىمي لدى المعلم ف

ز
ز ودوره ف ي واقع التحفي 

ز
ي البحث ف

ز
تتلخص مشكلة الدراسة ف

ي القدس، حيث انم من خالل 
ز
ة الثانوية ف بوية، من خالل تطبيق الدراسة عىل مدرسة بنات المسي 

ي لعمل االي 
ز
ف

ي اإلنتاجية لدى  لوحظهذه المدرسة 
، وتدئز ات السلبية مثل الغياب المتكرر والتأخر الصباحي

بعض المؤرسر
ي المشاركة بالمسابقات 

ز
ي تحصيل الطالبات، وعدم الرغبة من البعض ف

ز
ي ف
البعض من المعلمات أدى لتدئز

ي هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل مسببات 
ي من قبل البعض، وب  هذا تأئ 

لمشكلة اوالتهرب من التدريب المهتز
والكشف عن أهمية وجود نظام حوافز لرفع االنتاجية لدى المعلمات وتنمية انتمائهن للمدرسة ويمكن توضيح 
ي القدس من وجهة 

ز
ي تنمية الوالء التنظيىمي لدى معلىمي المدارس الحكومية ف

ز
المشكلة بالتساؤل ما دور الحوافز  ف

 نظرهم؟

 

 :أسئلة الدراسة

 تالية: أجابت الدراسة عن االسئلة ال

ة الثانوية؟ - ي مدرسة بنات المسي 
ز
بوية من وجهة نظر المعلمات ف ي المؤسسات الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مدرسة بنات  -
ز
بوية من وجهة نظر المعلمات ف ي المؤسسات الي 

ز
ما أنواع الحوافز المقدمة والمتوقعة ف

ة الثانوية؟  المسي 

اتم؟  - ة الثانوية وما هي مؤرسر ي مدرسة بنات المسي 
ز
 ما واقع الوالء التنظيىمي للمعلمات ف

 هل يوجد تأثي  لنظام الحوافز عىل والء وانتماء المعلمات بالمدرسة؟ -

 :أهمية الدراسة

ي عدة جوانب، حيث انم تس
ز
ي الخلفية النظرية ف

ز
ز أهمية هذه الدراسة استنادا عىل ما تم عرضم سابقا ف مد توتير

ات المهمة  ي تتناولها، حيث انم تعتير الحوافز من المتغي 
هذه الدراسة أهميتها العلمية من أهمية المفاهيم الت 

بوية الحكومية غي  الربحية 
والمستخدمة لدفع االفراد نحو الكفاءة االنتاجية وهذا الجانب تهملم المؤسسات الي 

ان ه ذه الدراسة اعتمدت عىل منهجية بحثية بأدوات بشكل واضح وتتعامل معم بطريقة شكلية سطحية، كما 
ي 
ز
ي راجعتها الباحثة ف

ي ضوء المراجعات الت 
ز
ي البلد ف

ز
علمية تتوصل لمخرجات علمية قد تكون أوىل الدارسات ف

ز األهمية  ي تمكنت من الوصول اليها. وتشكل ه ذه الدراسة قاعدة معرفية لدراسات الحقة، كما تير
المكتبات الت 
ورية العملية له بية والتعليم من اجل اتخاذ القرارات الرصز ي وزارة الي 

ز
ذه الدراسة من خالل تقديمها لصناع القرار ف

ز أهمية الدراسة كونم تم  بوية، وعىل وجم الخصوص تير
ي المؤسسات الي 

ز
لتوفي  نظام حوافز مطبق ومعتمد ف

ي مكان 
ز
ورية من شأنها العملتطبيقها ف ان توضح احتياجات ممكن سدها ، مما يوفر معلومات ومعطيات ضز

لتساهم فيما بعد بتحقيق رسالة المدرسة ورفع تحصيل الطلبة، حيث انم هذه الدراسة ستكشف عن شعور 
المعلمات نحو المدرسة ومدى والئهن لها باإلضافة انها ستحدد ما يحتاجوهن المعلمات إلشباع رغباتهن من 

 الحوافز. 

 :حدود الدراسة

 واإلجابة عن أسئلتها فقد تم تطبيقها وتنفيذها ضمن الحدود التالية:  لتحقيق أهداف الدراسة

ي تعزيز الوالء التنظيىمي لدى  الحدود الموضوعية:  -
ز
ي القدس ودوره ف

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ز ف التحفي 

 . ز  المعلمي 

ي من العام  الحدود الزمانية:  -
ي الفصل الدراسي الثائز

ز
 ٢٠٢١\ ٢٠٢٠تم تطبيقها ف

ة الثانوية.  الحدود المكانية:  - ي مدرسة بنات المسي 
ز
 طبقت هذه الدراسة ف

.  الحدود المفاهيمية:  -  تتحدد بالتعريفات اإلجرائية للمصطلحات الواردة فيها وهي الحوافز والوالء التنظيىمي

، دراسة حالة"، وأدوات الدراسة "المجموعة  الحدود اإلجرائية:  - ي
تتحدد بمنهج الدراسة " المنهج الكيفز

 البؤرية "

ية: الح - ة الثانوية.  دود البشر ي مدرسة بنات المسي 
ز
 تتحدد بالمعلمات ف

 :مصطلحات الدراسة

 تعتمد هذه الدراسة التعريفات اآلتية: 

اتيجية تنمية وتطوير الموارد الحوافز ي اطار اسي 
ز
ي يحددها المديرين ف

: هي "مجموعة المؤثرات الخارجية الت 

ية بهدف التأثي  عىل القوى الداخلية  ي أي دافعيتم لتوجيم سلوكياتم نحو خدمة المالبرسر صالح للعنرص البرسر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كة لهذا العنرص والمنظمة" )ماهر، ي مع طبيعة وهدف ٢٠٠٤المشي 
( وتعرفها الباحثة اجرائيا بما يلتف 

: هي مجموعة الوسائل والعوامل المقدمة للمعلمات إلشباع حاجاتهن ورغباتهن  ي
الدراسة عىل النحو االئ 
ز مشاعر ا ي العمل و وتحسي 

ز
ز أدائهن وسلوكهن ف لرضا لديهن، وتجنيبهن اإلحباط واالستياء، مقابل تحسي 

 زيادة اإلنتاجية لديهن واستنهاض هممهن من أجل تحقيق أهداف ورسالة المدرسة. 

 : هو حالة شعورية إيجابية متولدة لدى الفرد اتجاه مؤسستم، تشي  إىل درجة ارتباطم بها  الوالء التنظيم 
ي العمل من اجل الحفاظ واعتقاده 

ز
القوي بأهدافها وإيمانم بقيمها واالستعداد لبذل أقىص درجات الجهد ف

ي مدرسة بنات ٢٠١٥عىل استمراريتها وتطويرها )جميل،
ز
( وتعرفم الباحثة اجرائيا هو استعداد المعلمات ف
ي عملهن من اجل تحقيق اهداف المدرسة ال

ز
ة الثانوية لبذل جهودهن وطاقاتهن ف ا وايمانا رتباطهن بهالمسي 
ي البقاء فيها. 

ز
 بقيمها ووفاًء لها ورغبتهن ف

 :منهجية البحث

ي الذي يهتم برصد الواقع ان لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبع الباحث
ي الكيفز

المنهج الوصفز
ي الواقع الفعىلي لها من خالل استخدام أسلوب )دراسة الحالة الوصفية 

ز
ووصف الظاهرة كما تحدث ف

Descriptive"  )" الذي يحاول من خاللم وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا يتيح الفهم نحو أفضل والتعمق
ي يتم اللجوء إليفيها وتحليل بياناتها وصياغتها بأس

ي أحد أنواع البحوث الت 
، ويعتير المنهج الكيفز ي

ي لوب كيفز
ز
ها ف
سبيل الحصول عىل فهم متعمق ووصف شموىلي للظاهرة االجتماعية، فهو منهج قوامم دراسة اإلنسان والواقع 

 االجتماغي بأبعاده المختلفة. 

 والوالء التنظيىمي 
ز ي سياق موضوع التحفي 

ز
ي المدرسة هم أكير الناسوتم اختيار هذا المنهج ف

ز
قدرة  ألن المعلمات ف

ي تحديد 
ز
اكهم ف حات والمعلومات، فالبد من ارسر عىل امدادنا بواقع الحوافز والوالء بالمدرسة وباألفكار والمقي 

 الواقع. 

ألسلوب دراسة الحالة المرتبطة بالعمل ألنم هناك دالئل عىل ضمان فاعليتها عندما ان وسبب استخدام الباحث
ا. يتم ا ا مبارسر ي تؤثر عليهم تأثي 

ي التعامل مع الموضوعات والمشكالت والقضايا الت 
ز
ز ف اك العاملي   رسر

  البحث الحال  من خال : 
 
 وتم استخدام أسلوب دراسة الحالة ف

 تأصيل إطار نظري مفاهيىمي  -

ة الثانوية من خالل البيانات  - ي مدرسة بنات المسي 
ز
 والوالء التنظيىمي ف

ز استقراء وتحليل واقع التحفي 
 والمعلومات آلراء المعلمات. 

ة الثانوية.  - ي مدرسة بنات المسي 
ز
ي تعزيز الوالء التنظيىمي ف

ز
ز ف  التفسي  والكشف عن دور التحفي 

 :مجتمع الدراسة

ي  مجتمع الدراسة يعّرف بأنم جميع
 ، وبناًء عىل مشكلة الدراسة وأهدافها اندرسها الباحثيمفردات الظاهرة الت 

 ( معلمة. 16فإن المجتمع المستهدف يتكون من جميع معلمات المدرسة والبالغ عددهن )

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بحيث  Purposive Samplingقام الباحثان باختيار العينة القصدية من خالل اسلوب اختيار العينة الهادف  
ي كل مجموعة )16تم توزي    ع معلمات المدرسة وعددهن )

ز
ز بؤرية، ف  ( معلمات. 8( عىل مجموعتي 

ز فيها فرصة أكير  8وتم اختيار  ي ادارتها وتمنح المشاركي 
ز
ي المجموعة البؤرية الواحدة وذلك ألنم أسهل ف

ز
أفراد ف

ي و 
ز
ي مناقشة األمور، كما أنم يصبح منسق المقابلة ف

ز
ضع أفضل من حيث القدرة عىل من حيث المساواة ف

ي نتيجة البحث. 
ز
 مالحظة ديناميات تفاعل المجموعة وكيف تؤثر ف

 :اة الدراسةاد 

ي الدراسة
ز
اداة )المجموعة البؤرية( المقابلة لجمع البيانات وتحقيق أهداف الدراسة، وكون  استخدم الباحثان ف
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ي اكتشاف وجهات نظر غي  مألوفة والت 
ز
المستجيب وتكييف االسئلة وتعديلها وتساهم ف
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ها ي تودون تغيي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : إجراءات الدراسة

 الدراسة وفق خطوات علّمية ومنهجية وباتباع الخطوات واإلجراءات االتية:  انالباحث ىأجر 

  .تحديد الموضوع من خالل قراءات الباحثة وممارستها العملية 

  .بوي
ظري الي ّ

ّ
نظري للدراسة برصد األدب الن

ّ
 تشكيل اإلطار ال

  مجتمع الدراسة وعينتها. تحديد 

  .اعداد أداة الدراسة، وهي ومقابلة للمجموعة البؤرية لمعلمات المدرسة 

  .جمع البيانات من معلمات المدرسة من خالل المجموعة البؤرية 

  ي  انالباحث ىأجر
ز قائم عىل التحليل الكيفزّ ي جمعتها من خالل نظام ترمي 

 للبيانات باستقراء البيانات الت 
 ت وفقتجزئة البيانا

 
ً
وقسمت كل  ا نظام تصنيف اىل وحدات وعناوين لتظهر بصورة فئات، وقد بدأت الباحثة بالفئات المحددة مسبق

ي جمعت من 
ز الفئات المحددة ثم أضافت أخرى مكتشفة من البيانات الت  فئة اىل فئات فرعية أصغر وجمعت بي 

 معلمات المدرسة ومن ثم قامت بتفسي  البيانات والكيفية. 

 : الدراسة ومناقشتها نتائج 

ة  ي مدرسة بنات المسي 
ز
يتضمن هذا الجزء من الدراسة تحليل استجابات المجموعات البؤرية من المعلمات ف
ي تم عقد معهن اللقاء الحواري، وتم توجيم خمسة أسئلة إىل المعلمات، 

ئج ومناقشة النتاالثانوية الالئ 
ها، ومقارنتها بالدراسات السابقة من حيث أوج  م الشبم واالختالف. وتفسي 

  النتائج المتعلقة بالسؤا  األو 

  مدرسة وينص السؤال عىل " 
 
بوية من وجهة نظر المعلمات ف   المؤسسات الير

 
ما واقع نظام الحوافز ف

ة الثانوية؟"  بنات المسي 

 : وتم اإلجابة عن األسئلة الفرعية المنبثقة عنه

بويةما مدى نتائج اإلجابة عن السؤال الفرغي األول:  -   المؤسسة الير
 
 ؟توافر نظام حوافز ف

أجمعت م.ب عىل عدم الرضا عىل واقع الحوافز وأشارت احداهن ان الحوافز تكاد تكون معدومة، كما 
 بوجود نظام حوافز رسىمي 

ز بية والتعليم  وطالير
اجمعن عىل انهم يشعرون بإهمال من قبل مديرية الي 

بوية، ويالحظ من إ ي المؤسسات الي 
ز
بوية ومعتمد ف ي المؤسسات الي 

ز
جابة م.ب واقع نظام الحوافز ف

بوية باعتبارها مؤسسات حكومية غي  
ي المؤسسات الي 

ز
منخفض وقد يكون ال يوجد نظام حوافز ف

ربحية، وتوافق الباحثة المعلمات الرأي بعدم رضاهن عن واقع الحوافز الحاىلي وانم بمستوى منخفض 
فز معتمد ومكتوب لم تجد نتيجة، واتفقت هذه النتيجة ألنم فعال من خالل البحث حول نظام حوا

( حيث جاءت ٢٠١٣( ومزوار)٢٠١٧( واختلفت مع نتائج دراسة كريم)٢٠١٣مع نتيجة دراسة عزوز)
ي دراسة أبو عشيبة وحجازي)

ز
( ودراسة ٢٠١٧( ودراسة رمخي واخرن)٢٠١٩النتيجة متوسطة وف

( من وجهة نظر الباحثة قد تكون بسبب  ( جاءت مرتفعة، ويعزى هذا االختالف٢٠١٧البلبيسي
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بوية حيث أظهرت دراسة جميل) فة عىل المؤسسات الي  ( ان نظام الحوافز ٢٠١٥اختالف الجهة المرسر
 يتأثر بنوع الجهاز اإلداري. 

-  : ي
بية من وجهة نتائج اإلجابة عن السؤال الفرغي الثائز   المؤسسة الير

 
ما جدوى وجود نظام حوافز ف

 ؟نظر المعلمات

م.ب عىل أهمية وجود نظام حوافز مناسب يشبع رغباتهن، كما وأشارت م.ب ان الحوافز تؤدي اىل  أجمعت
ز المعلمات، ويسغ المعلم  ي العمل ورفع اإلنتاجية، وان الحوافز تنىمي المنافسة اإليجابية بي 

ز
زيادة الرغبة ف

ي حال توفرت لديم الحوافز، وأكدت م.ب أهمية وجود حوافز تدف
ز
الحظ ع المعلم لإلبداع، ويإلثبات نفسم ف

ي من قبل المعلمات لوجود نظام حوافز ويدركن أهميتم، وتؤكد  من إجابات م.ب ان هناك توجم إيجائر
بوية لما لم دور كبي  

ي المؤسسة الي 
ز
الباحثة عىل ما تم طرحم من قبل م.ب حول أهمية وجود نظام حوافز ف

ي تحقيق اهداف ورسالة المدرسة بكفاءة وفعالية وا
ز
ي مستوى الرضا ف

ز
ن عدم توفر الحوافر المالئمة يؤثر ف

ي األداء واالبداع، ويتفق هذا مع 
ز
ي ويفقد المعلم الحماسة للعمل وتنخفض روحم المعنوية ورغبتم ف

الوظيفز
ي وفعال يكفل حقوق وامتيازات ٢٠١٧ما اشارت اليم دراسة كريم )

( ان تجاهل وجود نظام حوافز قانوئز
ز يعرض المؤسسة  ي العاملي 

ز
ي والسلوكي والذي يتمثل ف

ي تؤثر سلبا عىل مجمل األداء الوظيفز
للمخاطر الت 

ز  ي االعمال، وشعور العاملي 
ز
انخفاض معدل اإلنتاجية، والقضاء عىل روح التعاون وغياب روح المسؤولية ف

ي مؤسسات أخرى، كما تتفق مع دراسة أرحومم و 
ز
ز توفر فرص عمل ف ي حي 

ز
  بعدم الرضا، وترك المؤسسة ف

ي اثبتت نتائجها ان منح الحوافز بشقيها المادي والمعنوي لم اثر كبي  عىل تنمية الوالء ٢٠١٤اس)كسك
( الت 

 .  التنظيىمي

   
 
 النتائج المتعلقة بالسؤا  الثاث

بوية من وجهة نظر وينص السؤال عىل "    المؤسسات الير
 
ما أنواع الحوافز المقدمة والمتوقعة ف

ة ا   مدرسة بنات المسي 
 
 لثانوية؟المعلمات ف

 : وتم اإلجابة عن األسئلة الفرعية المنبثقة عنه

بوية من وجهة نظر نتائج اإلجابة عن السؤال الفرغي االول:  - ما ه  الحوافز المقدمة من المؤسسة الير
 ؟المعلمات

أجمعت م.ب عىل عدم رضاهن عن الحوافز المادية أو الوقائية، اال انم أفادت م.ب بتوفر جزء بسيط من 
ي المدرسة والهدايا الرمزية المقدمة من مجلس 

ز
الحوافز المعنوية تتمثل بعالقات العمل المريحة وااليجابية ف

ال ان توفر جزء من الحوافز المعنوية أولياء االمور، ويالحظ من إجابة م.ب تأكيد عىل عدم توافر الحوافز ا
ز الطاقم،  ي المدرسة ونظام اتصال فعال بي 

ز
ي ف ي العمل يدل عىل توفر مناخ إيجائر

ز
تتمثل بعالقات مريحة ف

ي إمكانية تقديم المزيد 
ز
والنتيجة المتعلقة بالحوافز المادية والوقائية تجعل الباحثة تتوقف عندها وتبحث ف

، اال ان هذا من الحوافز المادية والوقائي ة لدى المعلمات بالتعاون مع مجلس أولياء األمور والمجتمع المحىلي
ي حاجات المعلم، واتفقت مع دراسة   االعتبار أهمية توفي  حوافز تلتر

ز ي وعىل صناع القرار االخذ بعي 
ال يكفز
 توافرا هي العالقة مع الزمال ٢٠١٧عطايا)

ة ء ومع دراس( حيث أظهرت النتائج ان الحوافز المعنوية األكير
ز عن العالقات مع الزمالء، واختلفت النتيجة مع دراسة ارحومة ٢٠١٤ارحومة وكسكاس ) ي رضا المعلمي 

ز
( ف

( حيث أظهرت ان االجر الدي يتقاضونم االفراد يشبع حاجاتهم المادية كما اختلفت مع ٢٠١٤وكسكاس )
ي المؤسسات الحكومية  ( حيث اظهرت نتائج الدراسة ان توفر اليات٢٠١٧دراسة رمخي واخرون)

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( ة، ،ومع دراسة البلبيسي ي مدينة نابلس كانت كبي 
ز
( حيث أظهرت النتائج ان الحوافز المادية جاءت ٢٠١٧ف

 بدرجة مرتفعة وبالمرتبة األوىل من حيث توفرها. 

-  : ي
بوية مننتائج اإلجابة عن السؤال الفرغي الثائز هة نظر وج ما ه  الحوافز المتوقعة من المؤسسة الير

 المعلمات؟

بوية، وقامت الباحثة بتصنيفها  ز بالحصول عليها من المؤسسة الي  طرحت م.ب مجموعة من الحوافز يرغير
 :  اىل ثالثة أنواع حوافز كالتاىلي

ي القدس، وأشار الحوافز المادية -
ز
ورة زيادة الراتب بما يتوافق مع غالء المعيشة ف : أجمعت م.ب عىل ضز

ي يتأخرن حت  نهاية الدوام أسوة بالمدارس بعضهن لحاجتهن للحص
ول عىل مكافآت مالية للمعلمات الالئ 

الخاصة واجمعن ان توفي  الحوافز المادية يفضل أوال  قبل الحوافز االخرى، ويالحظ من إجابة م.ب ان 
ي وال تسد احتياجاتهم، وترى الب

ي يحصلون عليها ال تكفز
حثة ان اهناك احتياج مادي للمعلمات، واألجور الت 

هذا الجانب مهم ويجب النظر فيم من قبل صانغي القرار حيث انم من المهم شعور المعلم باالكتفاء 
والرضز عن األجور المقدمة لم ليتستز لم العمل بإنتاجية اعىل، حيث انم تبدو أهمية األجر كأحد أنواع 

ه عىل كثي  من أنواع الحوافز األخرى كالعالوا  ت والمكافآت هذا إىل جانب دوره األساسي الحوافز الهامة لتأثي 
ي إشباع حاجات األفراد الفسيولوجية واعتباره العنرص الجوهري المعير عن تقدير المنظمة للجهد المبذول 

ز
ف

ي العمل)أنور،
ز
( حيث أظهرت ان األجر الذي ٢٠١٣(،  واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عزوز )٢٠١٦ف

ي معظم
ي دراسة ارحومم وكسكاس ) يتقاضونم االفراد ال يكفز

ز
( ان ٢٠١٤احتياجاتهم، كما اشارت النتائج ف

ي تنمية الوالء التنظيىمي لدى االفراد، وتتفق 
ز
ي المرتبة األوىل من حيث أثرها ف

ز
منح الحوافز المادية جاءت ف
ي دراسة كريم )

ز
ز الحوافز المادية ٢٠١٧مع ما جاء ف ( حيث أظهرت النتائج وجود عالقة طردية قوية بي 

ي جامعة مرقب. و 
ز
ز ف ز األداء العاملي   مستوى تحسي 

ي الحوافز المعنوية -
ز
: أشارت م.ب ألهمية تقديم شهادات الشكر والتقدير لهن، وشهادات مشاركة ف

ز ، واجمعن عىل أهمية  ي للمعلم وعدم تقسيم نصابم عىل مدرستي 
الدورات التدريبية وتوفي  استقرار وظيفز
ي توفي  الحوافز المعنوية وعدم تقدير إلنجازات ان يدّرس المعلم تخصصم، ويالحظ م

ز
ي ف
ن إجابات م.ب تدئز

المعلمات وزيادة أعباء عىل كاهل المعلم، وتتفق الباحثة مع ما تم طرحم حول الحوافز المعنوية حيث انم 
، ويعود  ز ي مدرستي 

ز
الحظت الباحثة مدى تأثر بعض المعلمات نفسيا وعدم الرضا واإلحباط بسبب عملهن ف

، ومن  السبب ي
ي ذلك اىل تعدد اإلدارات وتعدد االماكن ُيشعر المعلم بالضياع وعدم االستقرار الوظيفز

ز
ف

المهم ان يتم تكريم المعلم بشهادة شكر وتقدير عىل ما قدمم طوال العام وخاصة ان المعلمات بذلن جهد 
ي تقديم التعلم عن بعد ولم يتم تقديم الشكر لهن ب

ز
ز ف ز الماضيي  ي العامي 

ز
بارسر من قبل شكل خاص وماكير ف

ي دراسة ارحومم وكسكاس )
ز
( حيث اتضح من النتائج ان ٢٠١٤الوزارة او المديرية، واتفق هذا مع ما جاء ف

ونم حافز مهم يشعرهم بتقدير  ز يهتمون بالحوافز المعنوية مثل شهادات الشكر والتقدير ويعتير المعلمي 
ي العمل ويشعرهم بالرضا ويزيد م

ز
( ٢٠١٧ن والءهم للمدرسة كما تتفق مع دراسة كريم )االخرين لجهودهم ف

ي 
ز
ز ف ز األداء العاملي  ز الحوافز المعنوية ومستوى تحسي  حيث أظهرت النتائج وجود عالقة طردية قوية بي 

 جامعة مرقب. 

: أجمعت المعلمات عىل أهمية تطوير البيئة المدرسية وتأهيلها لتكون مكان عمل مري    ح الحوافز الوقائية -

ي الصفوف، وتوفي  المكاتب والكراسي ومناسب ل
ز
ات المتطورة فيها، ووضع المكيفات ف لتعلم وتوفي  المختير
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز موقف لسيارات المعلمات لحمايتهن من  ي غرفة المعلمات، وأشارت بعضهن ألهمية تأمي 
ز
ذو عجالت ف

ي منط
ز
ة المدرسة، قالتعرض للمخالفات ولمنع الشعور بالقلق طوال اليوم كونم ال يتوفر موقف للسيارات ف

ي توزي    ع نصاب الحصص وتوفي  
ز
ي العدالة ف

ز
ورة توفي  ظروف عمل مريحة تتمثل ف وأجمعن عىل ضز

ي الغاء الحصص المتأخرة، ويالحظ من 
ز
مواصالت خاصة للمعلمات، وتوفي  ساعات عمل مريحة تتمثل ف

ز وتطوير بما يخدم العملية التعل مساند  يمية ويكوناستجابات م.ب ان البيئة المدرسية  بحاجة لتحسي 
ز عليم حيث  كي 

ي من قبلهن ومن المهم الي  ومساعد لدور المعلم ليقدم التعلم بكفاءة وابداع وهذا توجم إيجائر
ي تحديد االحتياجات الالزمة لعملية التعلم، وتتفق الباحثة مع م.ب عىل أهمية 

ز
ان المعلم هو األنسب ف

ي تلبية حاجات نفسية لدى المعلم، وكأن  توفي  الحوافز الوقائية لدى المعلمات لما لها من
ز
دور رئيس ف

ء  ي
المعلم يطلب الراحة النفسية مقابل الجهد والعطاء واالبداع وترى الباحثة ان هذا حق للمعلم وليس سر

( حيث ٢٠١٤ثانوي يمكن االستغناء عنم. واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ارحومم وكسكاس )
ز ي  تمتعون بالرضا عن بيئة العمل. أظهرت النتائج ان المعلمي 

 النتائج المتعلقة بالسؤا  الثالث 

ة الثانوية وما ه  وينص السؤال عىل "    مدرسة بنات المسي 
 
ما واقع الوالء التنظيم  للمعلمات ف

اته؟   "مؤشر

 : وتم اإلجابة عن األسئلة الفرعية المنبثقة عنه

ة ما واقع نتائج اإلجابة عن السؤال الفرغي األول:  -   مدرسة بنات المسي 
 
الوالء التنظيم  للمعلمات ف

 الثانوية؟
أجمعت م.ب عىل ان مستوى الوالء التنظيىمي لدى المعلمات متوسط ويميل الن يكون متدن، وترى 
بوية وعدم االهتمام  ي ذلك هو عدم اشباع رغبات المعلمات من قبل المؤسسة الي 

ز
الباحثة ان سبب ف

ي الوالء التنظيىمي يقود اىل الكثي ر بتوفي  احتياجاتهن من خالل ت
ز
قديم الحوافز بأنواعها ، وان هذا الضعف ف

ي الموارد وعدم المحافظة عىل 
ز
ي وعدم الرضا والهدر ف

من الس لبيات مثل الغياب والترسب الوظيفز
ي دراسة )الفارس،

ز
ي األداء كما ورد ف

مة (،   واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ارحو ٢٠١١الممتلكات وتدئز
( حيث أظهرت مستوى الوالء التنظيىمي ٢٠١٣( واختلفت مع نتيجة دراسة مزوار )٢٠١٤وكسكاس )

( حيث أظهرت النتيجة ان مستوى الوالء ٢٠١٧متوسط قريب من مرتفع ومع دراسة رمخي واخرون )
ة والمتوسطة.  ز الكبي  ي نابلس جاءت بدرجة ما بي 

ز
ي المؤسسات الحكومية ف

ز
 التنظيىمي ف

 

: نتائج اإلجا - ي
  مدرسة بة عن السؤال الفرغي الثائز

 
ات األدائية والسلوكية لدى المعلمة ف ما ه  مؤشر

  تعي  عن االنتماء والوالء للمدرسة؟
ة الثانوية والتر  بنات المسي 

ي تعير عن االنتماء والوالء من وجهة نظرهن: 
ات االدائية والت   طرحت م.ب مجموعة من المؤرسر

ز المعلمات، عدم  ي حل المشاكل التعاون بي 
ز
ي حال وقوع مشكلة، المساهمة ف

ز
الوقوف بموقف الحياد ف

ي النشاطات 
ز
، العطاء والمبادرة، المشاركة ف ي الحضور وتجنب التأخر الصباحي

ز
ام ف ز المختلفة، االلي 

ي 
ز
ام ف ز ي المدرسة، االلي 

ز
والمسابقات، اظهار حب للمدرسة وللطالبات وللطاقم، نرسر الطاقة اإليجابية ف

ات منطقية المناوبة، ع ام بموعد دخول والخروج من الحصة، وترى الباحثة ان هذه مؤرسر ز دم التذمر، االلي 
ات مهمة ولها خصوصية المدرسة ويجب  بوي اال انم تم إضافة مؤرسر ي االدب الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات اكير من أي شخص اخر، حيث ان هذه  التدقيق فيها كون المعلمات اقرب لتحديد هذه المؤرسر
ي تحديد المشكالت المدرسية الناتجة عن عدم والء وانتماء لدى المعلمة. ا

ز
ات تساعد اإلدارة ف  لمؤرسر

  النتائج المتعلقة بالسؤا  الرابع 
 : هل يوجد تأثي  لنظام الحوافز عىل والء وانتماء المعلمات للمدرسة؟وينص السؤال عىل

 : وتم اإلجابة عن األسئلة الفرعية المنبثقة عنه

  المدرسة؟ اإلجابة عن السؤال الفرغي األول: نتائج  -
 
  تنمية الوالء لدى المعلمات ف

 
 ما دور الحوافز ف

ي تعزيز الوالء التنظيىمي وان العالقة طردية، وأشارت البعض عىل 
ز
أجمعت م. ب عىل ان للحوافز دور كبي  ف

ل، وهذه النتيجة منطقية وجود الوالء التنظيىمي لديهن برغم من عدم وجود الحوافز من باب اخالقيات العم
ي 
ز
اماً  للعمل ف ز ز يجع ل األف راد أكث ر حماس ا ً والي   هي عملية إيجابية، وال شك ان التحفي 

ز باعتبار ان عملية التحفي 
ي الوالء 

ز
منظماتهم من خالل اثارة الدافعية لديهم ويالحظ أن كل الدراسات قد أجمعت عىل أثر الحوافز ف

( ، ٢٠١٤(، ودراسة ارحومم وكسكاس)٢٠١٧مع نتائج دراسة رمخي واخرون ) التنظيىمي واتفقت هذه النتيجة
 (. ٢٠١٣( ودراسة عزوز)٢٠١٣(، ودراسة مزوار)٢٠١١ودراسة الفارس )

-  : ي
  رفع تحصيل الطلبة نتائج اإلجابة عن السؤال الفرغي الثائز

 
 ؟هل توفر الحوافز يساهم ف

ية المعلم وبالتاىلي يؤدي اىل رفع تحصيل الطالبات، أجمعت م ب عىل ان وجود وتوفر الحوافز يرفع من إنتاج
ي تقديم التعلم للطلبة، وتتفق الباحثة مع م.ب 

ز
وأفادت بعض المعلمات ان الحوافز تدفع المعلمة لإلبداع ف

ي والعالقة بينهم إيجابية، 
ي رفع مستوى األداء الوظيفز

ز
حيث هناك العديد من الدراسات اشارت اىل دور الحوافز ف

ي حيث تلعب 
ز
ز عىل القيام بأعمالهم وإنجاز المهام عىل اكمل وجم واالبداع ف ي تشجيع المعلمي 

ز
ا ف الحوافز دورا كبي 

( حيث اشارت انم هناك عالقة طردية إيجابية ٢٠١٩العمل، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو عشيبة وحجازي)
، كما تتفق النتيجة مع ما  ي

ز األداء الوظيفز ز وبي  ز اإلدارة بالتحفي  ي دراسة جلو واخرون ) بي 
ز
( حيث ٢٠١٠جاء ف

ي االختبارات وزادت جلسات 
ز
أظهرت النتائج ان طالب المدارس المرتبطة بحوافز المعلم سجلت درجات أعىل ف

ي المدارس ٢٠٠٧التحضي  لالختبار، ودراسة ديفيد ولورنس )
ز
( حيث أظهرت النتائج أن درجات االختبار أعىل ف

ي تقدم حوافز مالية فردية 
 لألداء الجيد لدى المعلم. الت 
 
 
 
 
 

 : التوصيات

  خلصت اليها الدراسة: 
 فيما يىل  توصيات منبثقة من النتائج التر

  .بوية ي المؤسسات الي 
ز
ز ف ي وفعال يكفل حقوق وامتيازات العاملي 

 تطوير نظام حوافز قانوئز

  ي تنمية الوالء التنظيىمي ورفع اداء
ز
ي أثبتت أثرها ف

: المعلم ووفقا لنتائج المنح الحوافز المادية الت  دراسة هي
ز بعملم ويقدم  ز بما يتناسب مع غالء المعيشة، منح المكافآت المالية للمعلم الذي يتمي  زيادة رواتب المعلمي 

ه.   أداء أفضل من غي 
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
ي أثبتت أثرها ف

منح الحوافز المعنوية الت 
 شهادات تقدير، استقرار العمل، الوظيفة المناسبة لتخصص المعلم. 

  : ي تنمية الوالء التنظيىمي ورفع اداء المعلم ووفقا لنتائج الدراسة هي
ز
ي أثبتت أثرها ف

منح الحوافز الوقائية الت 
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  القدس ودورها ف

 
  المدارس الحكومية ف

 
   –الحوافز ف

 
ة الثادراسة حالة ف  "نويةمدرسة بنات المسي 

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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