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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي سلطنة عمان[
 
 ]الدروس الخصوصية بي   اإلباحة والتجريم ف

 
[ د ادعإ]  الباحث: سالم بن محمد بن خلفان الرواحي

ي القانون العام بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة محمد األول بوجدة 
 
 [المملكة المغربية –]باحث دكتوراه  ف

 

 الملخص: 

 عىل مفهوم الدروس الخصوصية والمفاهيم المرتلطة بها ودواغي انتشار هذه الماهرة التعرف تهدف الدراسة إىل 
ي ضوء 

ز
  والتعرف عىل أسلاب لجوء الطللة اىل الدروس الخصوصية ومعرفة اخأسلاب العامة لهذه الماهرة أيضا ف

ي تعم  عىل عالج هذه الماهرة   كما 
احات الت  ي المدارس . ووضع مجموعة من االتي 

ز
استجابات العينة الكلية ف

ي موضوعها فهو يناتش موضوع تكمن أهمية 
ز
الدروس الخصوصية ومدى ال وهو أا هاما هذه الدراسة الحالية ف

ي   و 
ي المجتمع العمائز

ز
بوي الذي تناول هذا الموضوع بجانبيم  انتشار هذه الماهرة ف القاء الضوء عىل اخأدب الي 
. وتسهم ي التوص   النمري والعمىلي

ز
ي المديريات ا التعليمية هذه الدراسة ف

ز
الحد من انتشار الدروس الخصوصية ف

ي دراستم   وتد بلغت عينة وتد استخدم اللا
ز
ي ف
حث االستلانة كأداة للدراسة    كما استخدم المنهج الوصفز

ي السلك التعليم   وأشارت الدراسة اىل النتائج التالية :  200الدراسة ) 
ز
ز ف ز  العاملي  لدروس أن ا( من الموظفي 

ي 
ز
ي بشك  كبي  وتد حص  انتشار واسع ف

ي المجتمع العمائز
ز
ي  هذا الموضوع و الخصوصية أصلحت سائدة ف

ز
ياصة ف

ة القادمة بشك  أوسع نتيجة اتلال الطللة كما محافمة مسقط .   ي الفي 
ز
ان الدروس الخصوصية سوف تنترسر ف

ورة وجود تانون يمنع الدروس الخصوصية من تل   ي وضز
ع العمائز عليها ما لم يكن هنالك ترار رادع من المرسر
ي ومواد معينة من تل  المنفذين 

ع العمائز بية والتعليم  وان الدروس الخصوصية تشجع بعض المرسر بوزارة الي 
ي الغرفة الصفية بالمدرسة . 

ز
ز لعدم االهتمام بالطللة ف ي ضوء ما توصلت إليم الدراسة من نتائجوالمعلمي 

ز
تم  ف

ي  استخالص التوصيات اآلتية: 
ز
ي التعليم وجودة التعليم ف

ز
بالرغم ما تشكلم الدروس الخصوصية من يطورة ف

ي أن يتخذ يطوات جادة نحو اصدار تانون  السلطنة
ع العمائز وذلك لعدم تجريم هذا الفع  فإننا نوصي المرسر

ة عم  بحوث تهتم بعم  دراسات لمعرف للتعليم ينص فيم عىل تجريم هذه الماهرة )الدروس الخصوصية(   و 
ي يحتاج اليها الطالب للدروس الخصوصية. وعم  در 

ي المواد الت 
ز
ي وس تقوية واعتمأسلاب ضعف الطللة ف

ز
ادها ف
ز مدى  ات تربوية تبي  المدارس بدي  عن الدروس الخصوصية مت  ما رأت المديريات التعليمة ذلك واصدار نرسر

ي هذه الماهرة
ي تندرج تحت هوغرس الثقة بالنفس واالعتماد عىل الذات لعالج الم. يطورة تفسر

ذه شاك  الت 
 . الماهرة

   االباحة   الدروس الخصوصية المفتاحية: الكلمات 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

Summary:  

The study aims to recognize the concept of private tuition and the other issues related to it and the 

reasons behind its spread. In addition, it aims to identify the other reasons that cause students to rely 

on this type of lessons in their studies. Moreover, another aim of this study is to know the general 

causes of it by referring to the general school responses. In addition, it aims to give suggestions to 

solve this phenomenon. In fact, the significance of this study relies in itself as it discusses a very 

important issue in the Omani society. Also, it sheds light on the educational literature on its theoretical 

and practical sides. 

The researcher used the questionnaire and the descriptive method as tools for his study. Moreover, the 

study sample consists of 200 employees who work in the Ministry of Education. The results of the 

study shows that private tuition spread in a wide range in the Omani society especially in Muscat 

governate. Also,  it is expected that this type of lessons will continue to spread as Omani students rely 

on them more and more unless the government posts a low to prevent these lessons. In fact, private 

tuition might cause the Omani teachers to stop taking care of their students in the classrooms. 

Recommendations of the study are as follow. First, it necessary to post a low, which forbid private 

tuition. Second, conduct studies to identify the reasons behind the weakness of students' levels in the 

subjects which students rely on private lessons to study them. Third, consider remedial lessons in 

schools as an alternative for private tuition with the agreement of Educational directorates and publish 

leaflets to clarify the danger of this phenomenon. Finally, it is important to raise students' self-esteem 

and rely on oneself to solve the problems, which are related to this issue.    

Key words: Private tuition ,  Permission , Allowance  

 :المقدمـــة

ي النمم 
ز
إن التعليم هو أساس تيام المجتمعات وازدهارها وتطورها حيث أنم يحم  مكانة هامة وأساسية ف

ي منشورات التنمية المستدامة   حيث أصلحت الخطط 
ز
ا ف بوية   ياصة المعارضة منها   كما يعتير مؤرسر

الي 
ز الدعائ بوي من بي 

ي تقوم عليها المؤسساتوالمناهج والوسائ  التعليمية وأدوات تسيي  الفع  الي 
لتحقيق  م الت 

 أهدافها . 

بوي   إذ مست   ي الوسط الي 
ز
ي ف
بوية المتفشية بشك  وبائ  وتعد ظاهرة الدروس الخصوصية من أهم المواهر الي 

ي تزايد 
ز
بوية   وطالت جميع اخأطراف من أولياء اخأمور اىل المتعلم فالمعلم والمجتمع كك    ف ي ف

ك  المراح  الي 
إلتلال عليها أصب  رهيلا   وحسب مالحمة اللاحث فقد الحظ أنم مع بداية ك  عام دراسي يزيد من مالحظ وا

بوية ام يارجها . وبالتاىلي فإن الدروس 
العم  عىل الدروس الخصوصية سواء كان داي  المؤسسة الي 

عىل نطاق  ب  هي ان النامية الخصوصية تشك  تهديدا للنمام التعليىمي   وهي ليست تضية تنفرد بها الللد
 . عالىمي 

ومن يالل ذلك يمكن تعريف الدروس الخصوصية عىل أنها : ك  جهد تعليىمي يحص  عليم الطالب يارج حجرة 
 ( .  59   2005الدراسة   بحيث يكون هذا الجهد منتمما ومتكررا وبأجر ) جل  وموس   

ي مجال ال
ز
ي العرص الحاىلي تطورا متسارعا ف

ز
بوية ف عليمية تعليم   حيث تزايدت المؤسسات التوتشهد الساحة الي 

امج والخدمات المطروحة فيها   وتطورت تقنياتها وأنماطها التعليمية   فلم تعد المعرفة ترفا فكريا  وتنوعت 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ورة ملحة لكافة الدول ولكافة الوزارات المعنية بالتعليم . وف ي ضز

ز
ورة حياتية وأصب  االتتصاد المعرف ب  ضز

ي المؤسسات التعليمية التابعة لها اعتمدت الكثي  من الدول إطار التوجم ج
ز
ميع الدول نحو جودة التعليم ف

ي كافة أنممتها وبرامجها وبذلك أصب  نمام الجودة من 
ز
أنممة الجودة بناء عىل معايي  ومقاييس دولية   ف

بية والتعليم  ي ك  المديريات التعليمية   ولقد يطت وزارة الي 
ز
ورات الملحة ف ي سلطنة عمان هذالرصز

ز
ا النهج ف

ي المديريات التعليمية ليكون لها دورا إيجابيا 
ز
فلدأت باعتماد أنممة الجودة التابعة للوزارة ثم فت  أتسام الجودة ف

ي التعليم 
ز
 بالمديريات التعليمية بالمحافمات وبالتاىلي فإن نمام الجودة ف

ز نحو رفع الكفاءة لدى جميع العاملي 
ي الدروس الخصوصية  . يفرض عليهم االبتعاد و 

 الحد من ظاهرة تفسر

ي يمكن االستناد عليها للتخفيف من انتشار هذا النوع من  2009وتد أشار العيسوي )
( إىل عدد من الطرق الت 

ز والعم  عىل اعدادهم اعدادا  الدروس الخصوصية ومنها : رفع مستوى المادي للمعلم   وحسن ايتيار المعلمي 
هنيا ووطنيا   وربط ترفيم المعلم بنتائج طالبم   وتعدي  المناهج والمقررات وتنقيتها من جيدا أيالتيا وعلميا وم

ها من الطرق اخأيرى . وكما أظهرت دراسة  الحشو الزائد وتوفي  الكتب والمراجع وتهيئة المعام  والورش وغي 
ي التعليم والدعم ويلق الف 2008شحاتم ) 

ز
ز المناطق والبيئات( بعض الحلول وذلك بإترار المساواة ف  رص بي 

ي االلتحاق بالمدارس 
ز
ة اتتصاديا وال بد من مراجعة مستمرة من أج  تحقيق فرص متكافئة ف المحرومة والفقي 

 بغية أن يحص  ك  فرد عىل تعليم جيد . 

ي أي مرحلة تعليمية 
ز
ويرى اللاحث أن الدروس الخصوصية هي إتلال مجموعة من الطالب أو طالب واحد ف

دراسة عىل يد مدرس أو معلم يارج إطار وحدود المدرسة مقاب  أجر مادي متفق عليم ومحدد وتكون محددة لل
ي بيت أو مكان محدد . 

ز
ي مكان متفق عليم إما ف

ز
 ف

ي الطلب عىل التعليم واتساع تاعدتم ومجانيتم من أج  تكافؤ الفرص التعليمية إال ان التحديات 
ز
ومع الزيادة ف

ي نمام التقويم عديدة حالة دون تحقيق لل
ز
ي للمعلم والخل  ف

ي والفتز
كثي  من الطموحات وتصور اإلعداد المهتز

اب االمتحانات  تشابكت لتفرز عدة مشاك  تربوية منها ظاهرة الدروس الخصوصية   إذ اصلحنا نالحظ مع اتي 
ي تقييم ظاهرة ا

ز
وس لدر الدراسية تعيش الدروس الخصوصية حالة من االزهار الكبي  . ويختلف الكثي  ف

وع  ز وسعيهم للكسب غي  مرسر ها سلبية ال تعير إال عن جشع ومطمع بعض المدرسي  الخصوصية   فاللعض يعتير
ها إيجابية وليست نتاج تقصي  من المعلم وانما نتاج لطبيعة النمام  ي اخأداء   واللعض يعتير

ز
هم ف نمرا لتقصي 

 التعليىمي . 

ي سلطنة عمان عىل فلسفة
ز
التعليم بشك  واض  وأشار عىل أن التعليم لم ملادئ  وتد أكد مجلس التعليم ف

اكة مجتمعية ويتلف  الفرد  ز النمام أن التعليم مسؤولية ورسر ي السي  عليها فقد بي 
وفلسفة محددة وأهداف ينلغز

ز عىل أهمية العلم والتعلم وأن التعلم حق للفرد وأن التعلم مدى الحياه ) اخأمانة  التعليم بجودة عالية كما بي 
ي ربوع العالم أصلحت الدروس الخصوصية مرتلطة بااليتلارات المدرسية  2017امة لمجلس التعليم   الع

ز
( . وف

ي اللغة وتعلم الرياضيات )
ز
ي  Wallace.2009. 130ف

ز
( وثمة عناية بالدروس الخصوصية داي  المدارس أو ف

ات الحاسب االىلي أو من تل  الطللة فيما بينهم )   ( .  Shumow,2003,7تاعات مختير

ي ترجع إىل العديد من اخأسلاب ومنها إهمال 
ي المجتمع العمائز

ز
ومن مسبلات ظهور انتشار الدروس الخصوصية ف

 بالتعليم الرسىمي ورسوب بعض من الطللة أو بسبب تعقيد المادة وعدم الفهم لدى الكثي  من 
ز بعض المعلمي 

ي ظهور الدروس الخ
ز
ز الطللة بعضهم بلعض للحصالطللة   كما أن الطالب سبلا ف ول صوصية بسبب التنافس بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز هذه المناهج والت  ي استفحال الماهرة لعدم توفر المضامي 

ز
عىل اعىل الدرجات   كما أن المناهج لها دور ف

 تحم  أفكار ومعلومات بعيدة عن مدارك الطللة أحيانا . 

ي الحصول 
ز
ز فإن التعليم حق لجميع الطالب ف عىل يدمة تعليمية ذات جودة وعىل وحسب النمم والقواني 

ام  ي احي 
ز
لية   والتأكيد عىل واجب الطالب ف ز ي الدراسة الميز

ز
معاملتهم جميعا عىل أساس المساواة وحق المشاركة ف

ي كافة مرافق المدرسة 
ز
ام بالنمام المدرسي والتقيد باآلداب العامة ف

ز  معلميم   وااللي 

وع تانون التعليم المدرسي   الندوة ال
 ( 2014أكتوبر    16   14وطنية ) مرسر

 مشكلة الدراسة: 

ية   لذا فالتعليم  ي اإلنسان وتقوى اخأمم وتتقدم البرسر
وريات الحياة للفرد   فعن طريقم يرتف  يعد التعليم من ضز

ي 
ز
يمن  المجتمع مجاالت متعددة ي المعرفة   ولما كانت العملية التعليمية هي العام  اخأساسي الذي يساهم ف

داف التعليم بفاعلية وكفاءة عن طريق تنسيق وترابط العوام  المحققة لذلك من معلم ومتعلم تحقيق أه
بالدرجة اخأوىل   فال يمكن خأية مؤسسة تربوية أن تكون ناجحة ومتفوتة وتحافظ عىل مسار نجاحها إال اذا كانت 

 ثم يتوتف تحقيق الكثي  من توتها من توة هذا الرابط الواص  خأتطاب العملية التعليمية التعلمية   ومن
ي 
ز
بوية عىل حد كبي  عىل تدرة هذا الجهاز بمستواه اخأدئز اىل اخأعىل ممثال ف

اخأهداف التعليمية من المؤسسة الي 
ات شت  ترتب عنم بروز  ي الوتت الراهن يواجم جملة من التحديات ومتغي 

ز
بوي برمتم   إال ان التعليم ف النمام الي 

بوية ومنها مشكلة الدروس الخصوصية .  مشكالت تربوية طغت عىل  الساحة الي 

ي مجاالت مختلفة لمعالجة 
ز
ز ف ز والدارسي  ة باهتمام اللاحثي  ة اخأيي 

ي الفي 
ز
ونالحظ أن هذه المشكلة تد حميت ف

بوي )   المعهد الدوىلي للتخطيط الي 
ي  IIEPهذا الموضوع من جوانب متعددة   حيث نرسر

ز
( التابع لليونسكو ف

( ولقيت   Bray   1999( أول دراسة هامة عن واتع الدروس الخصوصية أجراها مارك براي )  1999العام )
ز عىل مستوى عدد كبي  من الللدان المختلفة   وتد أظهرت نتائج المؤتمر العارسر  اهتماما بالغا لدى االكاديميي 

بية والثقافة والعلوم )  ي للمنممة العربية للي  ي الوطن العرئر
ز
بية والتعليم ف ز المشكالت  2016لوزراء الي  ( أن من بي 

ي نمام الت
ز
ي تواجم الدول العربية ف

قويم وااليتلارات هي انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك من أج  الت 
ي االمتحانات . 

ز
 الحصول عىل درجات مرتفعة ف

ي مسألة إتلال اخأرس الجزائرية عىل الدروس الخصوصية وإنفاتهم عىل  2017كما أظهرت دراسة بوطيلة ) 
ز
( ف

شحون لشهادة اللكالوريا انم تد تجاوزا )  مليار سنتيم   كما أن إنفاق اخأرس عىل تلك  ( 3,535أبنائهم المي 
ي المتوسط ) 

ز
شحون لشهادات التعليم الثالث بلغ ف ( مليار سنتيم وتد توالت  788,8الدروس خأبنائهم المي 

ي هذا الشأن نتيجة استفحال الماهرة   وتد كان لهذه الماهرة مؤيدون ومعارضون وبشك  توي   
ز
الدراسات ف

 د من وجهات النمر لواتع الدروس الخصوصية . وك  فئة تستند اىل العدي

ي من يالل الحد من الدروس 
ي النتائج يأئ 

ز
كما إن محاولة السغي للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أفض  ف

ي تطوير التعليم والنهوض بم وذلك من 
ز
ز اخأوضاع العملية التعليمية بالمديريات   والرغلة ف الخصوصية وتحسي 

لدروس الخصوصية وتجريمها    فإن ذلك يتطلب االلمام بمحاور او مفاهيم الدروس يالل تطبيق الغاء ا
ي تحقيقها   ومن ثم وضع يطة لنرسر ثقافة االبتعاد عن الدروس الخصوصية . 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وري الكشف عن ي فقد رأى اللاحث انم من الرصز
ي المجتمع العمائز

ز
ي هذه الماهرة واستفحالها ف

خأثار ا ونمرا لتفسر
ي تنجم من هذه الماهرة. وأصلحت الدروس الخصوصية تضية جوهرية تمس أغلب االرس العمانية 

السلبية الت 
ي ابناءهم التعليم بشك  أوسع وأصلحت ثقافة تنترسر داي  اخأرس العمانية وذلك من 

من يالل السغي إىل تلف 
 دراسي للطالب. أج  إبراز القدرات العقلية وتأثي  هذه الماهرة عىل التحصي  ال

ي تستلزم حلوال بديلة 
ي جميع مراح  التعليم من المشكالت الواتعية والت 

ز
وتعد مشكلة الدروس الخصوصية ف

ي تؤدي عىل تغيي  مستوى التحصي  الدراسي 
ات الت  للقضاء عىل هذه الماهرة نمرا الرتلاطها بالعديد من المتغي 

وري دراسته  (  286   2004ا ) الرشيدي وايرون   لدى الطالب سللا وايجابا فإنم من الرصز

بوية خأسلاب متعددة لدرجة باتت عائقا تربويتا  ي أوساطنا الي 
ز
ة ف ولقد أصلحت الدروس الخصوصية منترسر

ي العملية التعليمية فتهدد أركانها وتحرف أهدافها وتضل  وسائلها وطرائقها ) السويد   
ز
حقيقيا مما يخلق ارباكا ف

ي  1417
اخز ي تموي  التعليم وانشغاالت ( . ولع  الي 

ز
ي تطبيق اللوائ  المجرمة للدروس الخصوصية والضعف ف

ز
ف

ي مرص ان الدروس الخصوصية مث  السوق السوداء 
ز
ي الماهرة  وتشي  الدراسات ف

اإلباء من أهم أسلاب تفسر
ي تتداول 

ائب والت   (. 2005مليار جنيم سنويا ) زكي    15المعفية من الرصز

ة من حيث أنها ال تتي  للتالميذ الفرص المتكافئة وتلعا لذلك فإن ظاهرة  الدروس الخصوصية تشك  يطورة كبي 
ي دروس المدرسة 

ز
ي والمشاركة الجماعية ف

من الناحية التحصيلية وتؤثر عىل سلوكهم إذ تلعدهم عىل الجو الصفز
ؤدي إىل اخأمر الذي ي   وبالتاىلي تؤثر عىل تدرتهم عىل التكيف االجتماغي والتفاع  مع المعلم أثناء التدريس

ي مديالت التعليم من 
ز
ي المدرسة كمؤسسة لها أهداف اجتماعية وتربوية   كما ينجم عنها ضياع ف

ز
فقدان ثقتهم ف

ي التوازن ) الجندي   
ز
ية وايتالل ف  (  299  2000أموال وجهود برسر

ي ظاهرة الدوتد الحظ اللاحث من يالل تتلعم فيما يتعلق بالجوانب التعليمية أن هنالك استفحا
ز
روس ل ف

ي كافة محافمات السلطنة   مما استدغ اللاحث للوتوف عىل هذه المشكلة ودراستها من حيث 
ز
الخصوصية ف

ي هذه الدراسة لمعرفة ه  القانون 
غي    وتأئ 

ي ما يتعلق بالجانب الرسر
ز
ي وف
ي القانون العمائز

ز
التجريم واإلباحة ف

ي الدروس الخصوصية وما د
ز
ي يجرم العم  ف

ي الحد من استفحال هذه الماهرة العمائز
ز
بية والتعليم ف ور  وزارة الي 

ي اإلجابة عىل اخأسئلة التالية . 
ز
 وعىل أثر ذلك تتمحور المشكلة ف

ي الدروس الخصوصية ؟ 1
ز
ي يجرم العم  ف

 / ه  القانون العمائز

ي المجتمع 2
ز
بية والتعليم للحد من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية ف ي ؟/ ما دور وزارة الي 

 العمائز

حات عالج 3  هذه الماهرة والحد من انتشارها ؟:/ ما مقي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف الدراسة: 
 تهدف هذه الدراسة اىل: 

 التعرف عىل مفهوم الدروس الخصوصية والمفاهيم المرتلطة بها ودواغي انتشار هذه الماهرة .  -

ي ضوء التعرف عىل أسلاب لجوء الطللة اىل الدروس الخصوصية ومعرفة اخأسلاب  -
ز
العامة لهذه الماهرة ف

ي المدارس . 
ز
 استجابات العينة الكلية ف

ز باتخاذ القرار .   -  لفت االنتلاه لهذه الماهرة لك  المديريات التعليمية والمدارس الحكومية والمعنيي 

ي ضوء إجابات الطللة عىل اخأسئلة  -
ز
ي تعم  عىل عالج هذه المشكلة و ف

احات الت  وضع مجموعة من االتي 
ي االستلانة وذلك ح  لهذه المشكلة بأبسط الطرق والوسائ  . ال

ز
حة ف  مقي 

ي تدعو الطالب اىل التوجم -
التعرف عىل أسلاب صعوبة تشخيص الدروس الخصوصية ومعرفة الدوافع الت 

 للدروس الخصوصية 

ي الحد  -
ز
ي اثارة موضوع الدروس الخصوصية من أج  بحوث مستقللية تد تساهم ف

ز
انتشار  من محاولة االسهام ف

 الماهرة . 

بية و  - ز بوزارة الي  ي رفع كفاءة العاملي 
ز
عليم والنتائج التتسليط الضوء عىل مدى فاعلية الدروس الخصوصية  ف

 .  المرجوة للطللة

ي تكمن وراء هذه  -
ي تدفع الطللة اىل أيذ الدروس الخصوصية واخأسلاب اخأساسية الت 

التعرف عىل اخأسلاب الت 
 الماهرة . 

ي ضوء استجابات الطللة عن سؤال مفتو  يحدد سل  العالج وضع م -
ز
حات والتوصيات ف جموعة من المقي 

 المالئم لهذه الماهرة . 

 أهمية الدراسة: 
 : ي
 
 تتمثل أهمية الدراسة ف

ي موضوعها فهو يناتش موضوعا هاما اال وهو الدروس الخصوصية 
ز
ي هذه الدراسة الحالية ف

ز
  تكمن اخأهمية ف

ي هذه الم
ي . ومدى تفسر

ي المجتمع العمائز
ز
 اهرة ف

بوي الذي تناول هذا الموضوع بجانبيم النمري والعمىلي . 
   القاء الضوء عىل اخأدب الي 

ي التوص  إىل فهم الدور الذي يجب عىل مديرو العموم القيام بم من يالل الحد من  -
ز
تسهم هذه الدراسة ف

ي المديريات التابعة لهم . 
ز
 انتشار الدروس الخصوصية ف

تستمد هذه الدراسة أهميتها من اهتمامها بمشكلة تربوية تعيق مسار العملية التعليمية   وهو  مجال يحتاج اىل  -
دراسات رصينة ومتعمقة إلبانة اخأوجم المتلاينة لماهرة الدروس الخصوصية ويصوصا ان الموضوع ال يزال 

بية وعلم النفس وعلوم أيرى .  ي أدبيات الي 
ز
 حديثا ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذا المجال لما لم من أهمية بالغة  نتائج هذه -
ز
ز للقيام بأبحاث ودراسات ف الدراسة ستكون هامة أيضا لللاحثي 

ي ك  مجاالت الحياة . 
ز
ي يتوتف عليها التطور والتقدم ف

ي عملية اإلصال  التعليىمي    والت 
ز
 ف

ي تطوير برامج وورشات عم  ياص-
ز
ز نتائج هذه الدراسة من المتوتع أنها سوف تساعد أيضا ف وتطوير  ة بتحسي 

ز للقيام بأبحاث جديدة تتناول المواضيع المتعلقة بالدروس  ي فت  المجال امام اللاحثي 
ز
اخأداء وتسهم ف

 الخصوصية لالرتقاء بالعم  اإلداري عىل اكم  صورة ممكنة . 

ي المدرسة عىل شك  دروس تقوية وليس يارج اإلطا -
ز
 ر زيادة وغي المجتمع بأن تكون الدروس الخصوصية ف

ي المديريات التعليمية  . 
ز
ز ف  المدرسة وهذا الدور ملقاه عىل عاتق المعنيي 

توعية افراد المجتمع المحىلي بخطورة هذه الماهرة   وذلك عن طريق وسائ  االعالم المرئية والمسموعة حت   -
 يتعرفوا عىل الجهد التدريسي الذي تسبلم هذه الماهرة . 

ي  -
ز
ي البيوت   سواء ف

ز
ضلط بعض المشكالت االجتماعية المتوتع أن تحدث جراء ايذ الدروس الخصوصية ف

تب عىل ذلك العديد من المشكالت وياصة عند ذهاب المعلم اىل بيوت  ز   اذ يي  منازل الطللة او المعلمي 
 الطاللات . 

ز  ي السلك التعليىمي .    من المتوتع والمؤم  أن يستفيد من هذه الدراسة جميع القائمي 
ز
 ف

 :  حدود الدراسة
ي . ظاهرة انتشار  الحدود الموضوعية: 

ي القانون العمائز
ز
ز التجريم واالباحة ف  الدروس الخصوصية بي 

ية:  بية والتعليم وك  من لم عالتة بالتعليم والذي يتمث  بالدروس  الحدود البشر ي وزارة الي 
ز
الموظفون المعنيون ف

 الخصوصية. 
ي سلطنة عمان .  المكانية: الحدود 

ز
بية والتعليم ف بية والتعليم والمحافمات التعليمية التابعة لوزارة الي   وزارة الي 

ي العام  الحدود الزمانية:  
ز
 م  2021/  2020تم اجراء الدراسة ف

 مصطلحات الدراسة
  : ي

 
 تتحدد مصطلحات هذه الدراسة ف

التلميذ يارج الفص  الدراسي بحيث يكون هذا الجهد هو ك  جهد تعليىمي يحص  عليم  الدروس الخصوصية: 
ل )  ز ي الميز

ز
منتمما ومتكررا وبأجر ويستثتز من هذا ما يقدمم بعض اخأباء خأبنائهم بصورة مساعدات تعليمية ف

 (. 2009العاكي   

ز طالب ومعلم يتم بمو  بها جكما يمكن القول أيضا أن الدروس الخصوصية: هي عملية تعليمية غي  نمامية تتم بي 
ز حسب اتفاتهم  ز الطرفي  تدريس الطالب مادة دراسية او جزء منها لوحدها وضمن مجموعة بأجر محدد بي 

ي إسماعي     ي لدول الخليج  73   2000)احمد حخر (  189 -188   1989( . كما يعرفها )مكتب التعليم العرئر
ي مجموعة ن  انها : 

ز
 مي  مللغ ماىلي يدفع للقائم بم . ك  جهد تعليىمي مكرر يحص  عليم التلميذ منفردا او ف

كما تعرف الدروس الخصوصية: ك  جهد تعليىمي يحص  عليم الطالب أو التلميذ يارج الفص  المدرسي  بحيث 
ي صورة مساعدات 

ز
يكون هذا الجهد منتمما ومتكررا وبأجر ويستثتز من هذا ما يقدمم بعض اخأباء خأبنائهم ف

ل ) الرشيدي    ز ي الميز
ز
 (  285   2004تعليمية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مجموعة نمي  
ز
وتعرف الدروس الخصوصية أيضا بأنها: ك  جهد تعليىمي مكرر يحص  عليم التلميذ منفردا او ف

 مقاب  مادي يدفع للقائم بم . 

كما تعرف أيضا بانها تلك الدروس الممكن تقديمها بالعامية  يجب ان تغطي اال بعد القيام بعملية التشخيص 
 ( .   213ونواخي العجز ) يونس أديب   بدون سنة    وذلك لمعرفة أسلاب التقصي  

ي 
ز
ي التعليم يارج المدرسة سواء أكان ف

كما يعرف اللاحث الدروس الخصوصية بأنها عملية يتم من ياللها تلف 
ط فيم  ز وال يشي  ي مكان اير بأجر يتم االتفاق عليم من الطرفي 

ز
ي البيت أم ف

ز
مادة معينة أو مختلف من المواد ف

. ابرام الع ي
 
 قد الورف

ء أظهره   يقال أبحتك  ي
ء أحلم وبا  السر ي

ي اللغة ضد المحمور   وابا  السر
ز
اإلباحة: تعريف االباحة لغة : الملا  ف
ء لك . )ابن منمور    ي

ء احللتم السر ي
 ( .  131  1405السر

ز  ي التخيي  بي 
ك   او هو حكم يقتضز ز الفع  والي  ع المكلف فيم بي  عا : هي ما يي  الرسر

ك   او  االباحة رسر الفع  والي 
 ( .  46   1957هو ما ال يمد  عىل فعلم او تركم . ) محمد أبو زهرة   

ء من اخأشياء وال إيقاع عقاب عليم   وليس  اإلباحة :  ي
المقصود باإلباحة اال ينص القانون عىل التحريم بفع  سر

ي عىل هذا التحريم كما تقيده تاعدة " ال جريمة وال عقوبة اال بقانون " 
لها سبب أكير من عدم النص القانوئز

ع ومصدرهما واحد هو القانون فإنهم يقولون بناء عىل هذه القاعدة : إن التجريم والعقاب من عم  ال مرسر
ي 
ي ال يملك التجريم فيما لم يرد نص بتجريمم   وال المعاتلة عىل أمر فرضم النص الجنائ 

المكتوب   وعن القاصز
دون أن يقرر لمخالفتم عقابا   كما يقولون إن القانون هو الحكم فيما هو جائز وما هو ممنوع   فال يفاجأ شخص 

وطم وتحديد العقوبة وبيان بعقوبة عن فع  لم يكن هن اك تانون سابق بنص عىل تجريمم . فملدأ التجريم ورسر
ي فيم اال التطبيق: ومؤدي ذلك أن القياس غي  جائز 

ع وليس للقاصز ي ايتصاص المرسر
ز
مقدارها " ك  ذلك يدي  ف

ي مجال التجريم . 
ز
 ف

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة: 

اف الجميع  ز مؤيد بالرغم من اعي  ي هذا اخأمر ما بي 
ز
بأن ظاهرة الدروس الخصوصية غي  صحية فإن الجدال ف

ي وضع غي  مقبول نمريا ولكنم سائد عمليا .  82   1997ومعارض وال زال مستمرا )أسعد   
ز
( فالمعلم الخاص ف

ون بأنم يجب الحذر من سطوة الدروس الخصوصية وتقليص مساحاتها خأن المعلم الخاص  ي ينادي الكثي 
ز
 ف

ي بحال من اخأحوال 
ز سلوك غي  تربوي يس  إىل المهنة وأصحابها إال أن ذلك التوجم ال يعتز منمور كثي  من المربي 

 ( .  10أن ليس لها إيجابيات عىل االطالق ) علد السالم   

ي تداهم المجتمعات اإلنسانية ياصة المجتمعات 
وتعد الدروس الخصوصية احدى المواهر المعاضة الت 

ز وأولياء اخأمور حت  التالميذ ياصة  العربية حت  ذهب اللعض إىل اعتلارها يطرا واتعيا يعانيم ك  من المسؤولي 
ة أصلحت عبئا عىل االرسة حيث ايذتها الدروس الخصوصية تنترسر حت  باتت مشكلة تربوية  وان هذه اخأيي 

بوية حت  انحرفت عن  ي العملية التعليمية الي 
ز
 أجلها .  أهدافها  والغايات المنشودة منحقيقية مما يخلق ارباكا ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

إن االستعانة بالدروس الخصوصية أصلحت ظاهرة متنامية والمعلمون ال يتمتعون بالوضع االجتماغي والماىلي 
( فيقللون عليها . وال شك أن التصدي لتقليص الدروس  104   2001المناسب ) الكبيسي وايرون   

ي إطارها الصحي  عم
ز
 لية تتطلب عمال موسعا للكثي  من مؤسسات التوجيم واإلرشاد . الخصوصية ووضعها ف

ز مدرس ودارس   ويتم بموجلم تدريس الدارس بشك   وتعرف الدروس الخصوصية بأنها : تعليم غي  نمامي بي 
ي     ) نادي الحرئر

ز ز الطرفي     2004ياص ولوحده   أو ضمن مجموعة   مادة دراسية أو جزء منها بأجر يحدد بي 
57  . ) 

ي يحص  عليم الطالب منفردا أو مع 2000ما يعرفها أنور جندي )ك
ز
( بأنها : ك  مساعدة أو جهد تعليىمي إضاف

ي معمم اخأحيان يوضع للقائم بم . 
ز
 مجموعة من الطالب نمي  كمقاب  مادي ف

ز    ي احمد حسي 
 (الدروس الخصوصية بأنها جهد يقوم بم المعلم لتدريس بعض 137   1999وتد عرف ) اللقائز

ة .  ي مجموعة صغي 
ز
 التالميذ يارج الصفوف الدراسية المدرسية   وتد تكون فردية أو ف

 أشكال الدروس الخصوصية: 

ل المعلم   حيث يكون ك  منهما  الدروس الخصوصية الفردية :  ز ل التلميذ او ميز ز ل  اما ميز ز وتكون داي  الميز
لم   وتكون هذه الدروس شا ز هد ملة لك  المواد الدراسية او اللعض منها   ويشمستعد للتنق  واستقلال االير بميز

ز .  ين حيث تعتير طريقة سهلة لدى العديد من المعلمي   هذا النوع شيوعا وانتشارا كبي 

ي اليابان وكوريا باعتلارهما  الدروس الخصوصية بالمراسلة: 
ز
وهي تعد من أنواع الدروس الخصوصية المطلقة ف

ي العال
ز
(   تكون بملالغ مالية ويتلف  فيها الطللة مواد تعليمية  Dawson, 2010م ) اخأكير انتشارا لهذه الدروس ف

ي يتم اعدادها وتسليمها من مؤسسات ياصة بانتمام. 
 مث  أوراق الدراسة الذاتية الت 

يكون هذا النوع أكير نشاطا يالل السنة الدراسية ويضم مجموعة من  معاهد خاصة بالدروس الخصوصية: 
هذا النوع اسم )مجموعة التقوية ( ويكون هنالك اتلال وتهافت لدى التالميذ عىل هذه اخأساتذة ويطلق عىل 

 المعاهد . 

نت  تتوفر برامجها عدة  الدروس الخصوصية عير وسائ  تكنولوجية: ومن امثلتها المشاركة عن طريق االني 
ز المعلم والتلميذ   واستخدام الير  ي وغعناض أهمها : إمكانية المحادثة الصوتية بي 

وئز ها من نامج باللو  االلكي  ي 
 الوسائ  التكنولوجية المختلفة . 

 أسباب انتشار الدروس الخصوصية : 

بسبب انعدام الثقة بالمدارس ومخرجاتها   وتخفيف القلق عىل أولياء اخأمور من  أسباب أرسية واجتماعية:  -
ي العقود رسوب ابناءهم   والدروس الخصوصية بمثابة رعاية لألطفال والتغي  

ز
ي ف
 االجتماغي والتحول السكائز

ة .   اخأيي 

ي نمامها  أسباب تعود للمتعلم: 
ز
ي نمر الطالب تعد الدروس الخصوصية اكير جاذبية من المدارس العادية ف

ز
وف

ي  ها   ومي  التالميذ اليها يصوصا فبي  اجراء االمتحانات ونمرة المتعلم إىل معلمم  ومعاملة أساتذتها ومسي 
ه اثناء   تأدية الحصص التعليمية . وتقصي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ه    أسباب تعود للمعلم :  ة غياب المعلم بسبب المرض او غي 
ز   كير ضعف المستوى االكاديىمي للعض المعلمي 

ز لمهنة  ي العم  . وعدم مي  بعض المعلمي 
ز
ز من حيث اخأداء والطريقة واإليالص ف عدم كفاية بعض المعلمي 

ز للتعليم الر   سىمي والعم  عىل اضعاف العديد من الطللة . التدريس . واهمال بعض المعلمي 

زيادة اهتمام الدولة بنمم التعليم وطرائق اللحث العلىمي وتطور علومم التقليدية  أسباب تعود للنظام التعليمي : 
ي المرحلة ما تل  الجامعية وكثافة حجم المنهج   فيضطر 

ز
وبرامجم التدريبية   نتاج لطبيعة النمام التعليمية ف

ي إعطاء المنهج عىل حساب فهم الطالب مع عدم مراعاة ايتالف القدرات العقلية .  المعلم اىل
ز
 ترسيعم ف

 المشكالت الناجمة من الدروس الخصوصية : 

تقل  من تدرة النمام التعليىمي عىل االحتفاظ بثقة الطالب بالمدرسة كمؤسسة تعليمية تهدف إىل تأدية رسالتها  -
 عىل أك  وجم . 

ي الوطن تسبب أعلاء اتت -
ز
ي منها بلدان متعددة ف

تلة عىل أولياء االمور  وانما هي مشكلة عانت وتعائز
صادية مي 

ي .   العرئر

ي تلقيهم للدروس الخصوصية من مدرسة اىل  -
ز
عدم إظهار النتائج الحقيقية للمدارس   وذلك اليتالف الطللة ف

 مدرسة أيرى . 

اف الموارد وعدم االستقرار داي  االرسة والمجتمع .  - ز  تؤدي الدروس الخصوصية اىل استيز

ة من حيث إنها ال تتي  للطللة الفرص المتكافئة من الناحية التحصيلية وتؤثر  - تشك  هذه الماهرة يطورة كبي 
ي دروس المدرسة

ز
ي والمشاركة الجماعية ف

 عىل سلوكهم إذ تلعدهم عن الجو الصفز

ي التوازن . ينج
ز
ية وايتالل ف ي مديالت التعليم من أموال وجهود برسر

ز
 م عن هذه الماهرة ضياع ف

ي هذا المستنقع الذي غالبية 
ز
يتطلب اخأمر ان نلحث عن الدوافع وراء لجوء الطالب ووىلي االمر إىل وتوع ف

ي د دوافع عديدة   يمخرجاتم ناجحون " بال علم " ومتفوتون بال فكر   ويشي  تشخيص الواتع الحال إىل وجو 
أئ 
ي بعضها االير من أمراض مجتمعية عامة إىل جانب أيطاء 

بوي   ويأئ  ي النمام الي 
ز
بعضها من سلبيات وتصور ف

بوية  ي تلذلها المؤسسة الي 
ي تنشئتها االجتماعية خأبنائها . وعىل الرغم من الجهود الحثيثة الت 

ز
فها اخأرسة ف تقي 

بية والتعلي ي وزارة الي 
ز
ي ازدحام الممثلة ف

ز
م ومحاوالتها لتطوير العملية التعليمية   إال أن هناك سلبيات تتمث  ف

ي يمتحن فيها الطالب   وكثافة كم المعلومات المطلوب من الطالب 
ة المواد الدراسية الت  الفصول والمناهج وكير

ىلي هنالك التااستمهارها وحفمها مما يدفعم إىل الحاجة لتدريب يصوصي يساعده عىل التخلص والحفظ . وب
ي تنجم من وراء العم  بالدروس الخصوصية . 

 العديد من المشكالت الت 

اب  رهانات الدروس الخصوصية :  أصلحت الدروس الخصوصية ظاهرة اجتماعية ومن المالحظ أنم مع اتي 
ون هذه  ز يعتير خأيام ااالمتحانات الدراسية يعيش سوق الدروس الخصوصية حالة من االزدهار حت  إن المدرسي 

بية الرادعة لهم بهذا الخصوص .  ز بمحاوالت وزارة الي  ثي 
 ذروة الموسم بالنسلة لهم غي  مكي 

ها ظاهرة سلبية ال تعير إال عن طمع  ي تقييم ظاهرة الدروس الخصوصية   فاللعض من يعتير
ز
ا ف وتد يختلف كثي 

ي أداء واج
ز
وع   حيث يقرصون ف ز وسعيهم لطرق كسب الغي  مرسر لاتهم يالل اليوم الدراسي   وجشع المدرسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أن اللعض االير يعتير أنها  ي حي 
ز
وا الطللة واولياء اخأمور عىل اللجوء للدروس الخصوصية ترصا   ف لكي يجير

ي المرحلة ما تل  الجامعة وحجج 
ز
 بقدر ما هي نتاج لطبيعة النمام التعليىمي ف

ز ليست نتاج تقصي  من المدرسي 
ي الم
ز
ي المنهج وتوجيم الطللة للدروس الخصوصية . المنهج   مما يضطر المدرس ف

ز
 درسة إىل اإلرساع ف

ة عىل أنها نتاج السمة  ي السنوات اخأيي 
ز
وتد يذهب ايرون إىل وصف ظاهرة الدروس الخصوصية المتفاتمة ف

ي وظائفهم 
ز
االستهالكية المتصاعدة والمتوالية للمجتمع اإلستهالكي   حيث ينشغ  كثي  من اإلباء واالمهات ف

ي النهاية لتسليم شؤون اليو 
ز
ايدة   مما يضطرهم ف ز ز حاجيات الحياة المي  ي البيت   او العم  لتأمي 

ز
مية سواء ف

ز الذين يحصلون عىل أجر مادي مقاب  تعبهم   مما يسم   ز الخصوصيي  أوالدهم من الناحية التعليمية للمدرسي 
 (  20   2011ذه المسؤولية ) يونس   لألباء واخأمهات بمتابعة مستويات أبنائهم العلمية دون أن يتولوا ه

ي الدروس الخصوصية : 
 
عية القانونية ف  الشر

ز  ي وبالتاىلي كثي  من المعلمي 
ع العمائز لم يرد نص ضي      يجرم العم  بالدروس الخصوصية من تل  المرسر

ز الوافدين يقومون بهذا العم  وذلك لما الحمم ال احث ليمارسون العم  بالدروس الخصوصية وأغلب المعلمي 
بية والثقافة والعلوم ) ي يجرم هذا العم    وذكرت منممة العربية للي 

ي  2006بسبب عدم وجود تانون جزائ 
ز
( ف
ي المرحلة الثانوية هو توجيم وارشاد الطالب 

ز
بية العربية أن وظيفة المعلم اليوم ال سيما ف اتيجية تطوير الي  اسي 

ي وظيفة المعلم ) ص نحو مصادر التعلم فهو منسق لعمليات التعلم وهذا 
ز
(   والمعلم  104تغيي  جوهري ف

 عىل نقاط الضعف عند الطالب ثم يعالجها مما يولد عنده الثقة بالنفس وينىمي حب التعلم 
ز هو الذي يعير المتمي 

 ( .   Rischer,2008,47عنده ) 

بية والتعليم :  ي التر
 
عية الدروس الخصوصية ف  رسر

ة ظاهرة دي ي اآلونة اخأيي 
ز
ت ف ي إال وهي ظاهرة الدروس الخصوصية   فالمجتمع انترسر

يلة عىل مجتمعنا العمائز
ي 
ز
بية والتعليم جهدا ف ي وزارة الي 

ز
ي لم يتعود عىل مث  هذه الماهرة من تل  حيث ال تألوا حكومتنا متمثلة ف

العمائز
ز   مجندة نخلة من رواد العلم اخأكفاء الذين حملوا عىل عاتق علم هم رسالة التوفي  التعليم لجميع المواطني 

وتأدية واجبهم عىل أكم  وجم   غي  ان بعض الطالب لجأوا اىل الدروس الخصوصية   بغض النمر عن 
ز  مستواهم التعليىمي   وياصة طالب الثانوية العامة   والغريب ان بعض أولياء اخأمور يستعينون بالمعلمي 

 منذ مراح  التعليم اخأوىل   رغم اضطرار وىلي االمر 
ز ها .  الخصوصيي   اىل دفع الملالغ الطائلة لهذه الدروس وغي 

ي سلطنة عمان الذي تم 
ز
وهنالك العديد من المحاوالت للتصدي لهذه الماهرة فقد أشار تانون الخدمة المدنية ف

ي نوفمير لعام ) 
ز
ه ف ( للتأكيد عىل منع القيام بغي  الوظيفة المخصصة لك   وتد أعطي القرار درجة  2017نرسر

ي المادة  )هامة وجاء ن
ز
الفقرة ) ط (  104( من تانون الخدمة المدنية الفقرة ) أ ( و) ب ( والمادة  103صم ف

حيث تنص عىل أهمية تيام الموظف بالعم  المختص بم وأن يؤديم بك  امانة ودتة   وأن يحافظ عىل كرامة 
ي ترصفاتم المسلك الالئق   كما حمر عىل الموظف استغالل و 

ز
غراض ظيفتم لتحقيق أالوظيفة وأن يسلك ف

ي حالة التأكد 
ز
شخصية    او اإلهمال او التقصي  او استغالل وظيفتم خأي أغراض شخصية   وعليم وجب التنبيم ف

ي حقم . ولكن 
ز
من تيام أي موظف من تقديم دروس يصوصية فإنم سوف يتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ف

ي ال يوجد بم ترار ضي      وواض 
أو مادة يجرم فيها العم  بالدروس الخصوصية وكذلك ال يوجد  القانون العمائز

بية والتعليم.  ي وزارة الي 
ز
 ترار ضي      ممثال ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تعتير الدروس الخصوصية هي إحدى الطرق اخأساسية الرسمية للتعليم والتدريس   وتبنيها من تل  االرسة بدا و
دف هو نماء اخأبناء وتعويضهم عما فاتهم   فإنم حقا طبيعيا لها إذا ايتارت هي طوعا ذلك االيتيار إذا كان اله

يتحول حق االيتيار بهذا إىل واجب ومسؤولية تحب ممارستها االرسة حفاظا عىل استمرارية مستقل  اخأجيال   
ي تانون الخدمة المدنية 

ز
ز وفق المواد المشار اليها ف ز وظيفتي  بية والتعليم تمنع العم  والدمج بي 

وأن وزارة الي 
ز بعدم االلتفاف اىل  104)( و 103) ي هذا االمر تطالب المعلمي 

ز
(. وتد صدرت العديد من اللوائ  والقرارات ف

بوية ووثيقة فلسفة التعليم . وتد اهتمت الدولة بالتعليم وكفلت  الدروس الخصوصية اىل جانب السياسات الي 
 حقوق الطللة من الناحية التعليمية وان التعليم مسؤولية الجميع . 

ي الدروس الخصوصية :  الرأي
 
عي ف

 الشر

ي ملالغ 
تعتير الدروس الخصوصية من الناحية اخأيالتية والدينية عم  بشع يدمر فكر االمة  ويؤدي اىل تقاصز

ي العملية 
ز
من المال مقاب  يدمة زائفة تدمر عقول اخأبناء والتعليم   وتقدم عمال مبنيا عىل الغش والتدليس ف

 ستمرار االزمة التعليمية . التعليمية   وهذا يؤدي إىل ا

ي   وحيث أشارت العديد من الدراسات 
ي تؤرق المجتمع العمائز

كما ان الدروس الخصوصية احدى المواهر الت 
ي االمتحانات والمنافسة 

ز
ي تدفع للدروس الخصوصية بهدف الحصول عىل أعىل الدرجات ف

بالملالغ الطائلة الت 
ي لأليالق والقيم اإلسالمية الحميدة . عىل سلاق اخأوائ  . لذا فإن هذا اخأمر من
ز
 اف

عية وذلك خأن مث  هذا  غي تعد الدروس الخصوصية غي  مناسب وغي  مقبول من الناحية الرسر
كما ان الرأي الرسر

اف ماىلي 
ز ي أداء العم  المنوط بم   وبالتاىلي هنالك اسي 

ز
ك عيادتم وفيم اهمال وتقصي  ف

العم  كالطبيب الذي يي 
ي لجيوب أوليا 

 ء اخأمور . حقيف 

 سلبيات وايجابيات الدروس الخصوصية : 

ي اتخاذ أي السلبيات : 
ز
ي الرأي واالعتماد عىل التغي  ف

ز
ي الثقة بالنفس لدى التالميذ واعتمادهم عىل التطف  ف

تدئز
ي 
ترارات تخص رغلاتهم ومستقللهم   مما يساهم مع الزمن استقلالهم الشخضي وتدرتهم عىل التوجيم الذائ 

ي عالم يتخذ من الملادرة لسلوكهم 
ز
وأهدافهم   اخأمر الذي يصنع منهم أجيال ضعيفة القرار والعطاء الفكري   ف

بية بوجم عام والتدريس ياصة  واالبداع وتوة القرار ياصة وممارسة يومية لنجاحم الحضاري . وتحوي  الي 
ز افراد االرس لوظيفة يومية مادية ووسيلة للعيش وتحقيق بعض المكاسب اإلضافية  وتعميق  ة الواحدة الهوة بي 

ي تدراتها 
ز
ز االب واالم من جهة واالبناء من جهة أيرى . والضعف المتتابع لألجيال المدرسية المتخرجة ف بي 

وأيالتياتها ومواصفاتها اإلنسانية والوظيفة اخأيرى  وبالتاىلي انحسار المجتمع واندثاره . ونوم الطالب وكسلم 
ة المشاغلة من تل  داي  الغرفة الصفية  وكير  ي الدروس الخصوصية   وكير

ز
ة غياب الطللة بسبب اإلرهاق ف

ز غي   ز للنصب واالحتيال لمعلمي  الطللة عن اكمال الرسر  للمعلم   والوتوع فريسة من تل  بعض المعلمي 
ز البيت والمدرسة   وترسيب اخأسئلة وتراجع أهمية المدرسة كمؤسسة تربو  ز   وتدهور العالتة بي  ة يمتخصصي 

 .  وتعليمية   واهدار الوتت وتجع  الطالب اتكاليا وتحجم تدراتم العقلية

ار االعتماد عىل الدروس الخصوصية   وبصفة عامة يمكن تلخيص  ز اىل اضز وتد أشار عدد غي  تلي  من المربي 
 ( المعايطة والجغيمات  127   2009بعض سلبيات الدروس الخصوصية ) السورطي   

 يما يىلي : ( ف 163   2009) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الكتب الخارجية لتحقيق 
نمرة بعض الطللة اليها عىل انها وسيلة مخترصة للتعليم وإتاحة الفرص لمؤلفز

انية االرسة  ز ي أداء واجلاتهم داي  الفصول الدراسية وارهاق مي 
ز
ز ف المكاسب المادية وتهاون بعض المعلمي 

ز وحفظ المعلومات واضعاف احي   ز وتحوي  العملية اىل مجرد تلقي  ام الطللة لمعلميهم والحط من تيمة المعلمي 
ام الطللة بالمث  والملادئ .  ز  واضعاف الي 

ي المواد الدراسية وتزيد من فرص التفوق اإليجابيات : 
ز
تؤدي الدروس الخصوصية اىل تقوية التالميذ الضعفاء ف

ام لدروس الخصوصية منذ بداية العالطالب المجيد   كما انها تعود التالميذ عىل الوظيفة والمذاكرة واالهتمام با
ي تد يتعرض لها التالميذ  

ي ح  بعض المشكالت الت 
ز
الدراسي إن لم يكن تل  بداية العام الدراسي . وتساعد ف

ز نتيجة المدارس ووسيلة  ه   تدر ديال عاليا عىل المعلم وتؤدي اىل تحسي  كاالنقطاع عن الدراسة او المرض او غي 
ي التحصي  الدراسي والدروس الخصوصية فعالة ولها إيجابية لإلدراك الدروس وفهمها بشك

ز
  جيد ولها إيجابية ف

ي المستوى العام للطللة وتجع  من الطالب واثقا من نفسم . والمرونة عند ايتيار المدرس للزمان والمكان  
ز
ف

ي الحصول عىل معدالت مرتفعة . 
ز
ز الطللة   ورغلة الطللة ف  ومراعاة الفروق الفردية بي 

 ة الحد من انتشار الدروس الخصوصية : كيفي

ي المروف القاهرة  أوال: دور الطالب : 
ز
ي الدراسة وعدم الغياب اال ف

ز
تنمم الوتت والمذاكرة أوال بأول واالنتمام ف

ي ك  ما يتعلق بالمواد الدراسية . 
ز
 والثقة بالنفس واالبتعاد عن االتكالية والتواص  مع المدرسة ف

هم للعلم والتعلم ثانيا : دور المعلم  ز :االعداد الجيد للدرس واستشعار المسؤولية ورفع الثقة لدى طلبتم وتحفي 

ي المادة الدراسية 
ز
بوية وغرس تيم التعليم وغرس المحلة ف ومراعاة الفروق الفردية واللعد عن اخأساليب غي  الي 

ي المذاكرة . 
ز
 لدى طلبتم وتوعية الطللة وارشادهم للطرق السليمة ف

تلة عىل وىلي االمر واستشعار  دور المدرسة : ثالثا : 
توعية الطللة بمخاطر الدروس الخصوصية والملالغ المي 

بوية ومعالجة ما يتض  من  المسؤولية واالهتمام بمستويات الطللة والتواص  مع المجتمع واالهتمام بالمراكز الي 
ي الصف المناسب لم . 

ز
 سلبيات واالعتناء بوضع المعلم ف

ز بدتة عالية وإعادة دور  رابعا :  بوية واالعتناء بايتيار المعلمي 
بية والتعليم : تقييم وتطوير المراكز الي  وزارة الي 

ي الفص  
ز
ز من الحصص الدراسية ويفض اعداد الطالب ف النمر بمحتوى الكتاب المدرسي ونصاب المعلمي 

 وايتيار مديرين أكفاء والحاتهم بدورات متخصصة . 

ز البيت والمدرسة وايتيار اخأوتات المناسلة للزيارة وتصميم وبث برامج  خامسا : دور البيت :  توطيد العالتة بي 
ي مختلف المواد الدراسية . تقوية مت  ما لزم ا

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  الدراسات السابقة: 

ظاهرة الدروس الخصوصية عند طللة الصف الثالث ثانوي  بعنوان :  ( 1982) دراسة احمد خطيب واخرون 
ي المدارس العمومية والخاصة   ولقد هدفت هذه الدراسة إىل تناول ظاهرة الدروس الخصوصية ودراسة 

ز
ف

ات التالية :  ي الدروس الخصوصية عند طللة الصف الثالث الثانوي وفق المتغي 
ي اإلتلال عىل تلف 

ز
الفروق ف

ي محافمات 
ز
ها   والتخصصات والفروع والمستوى التعليىمي للوالدين الدي  الشهري لألرسة . انتشارها ف دون غي 

ي الدراسة وتحلي  البيانات    وتد 
ز
ي دراستم كما استخدم االستلانة ف

ز
ي ف
ولقد استخدم اللاحث المنهج الوصفز

ي المدن الكير 
ز
ي ى وبشك  واضتوصلت الدراسة اىل النتائج التالية : انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ف

ز
  ف

ي نعمان واربد ) 
( من مجموع طللة مجتمع اللحث . كما أظهرت الدراسة ان طللة التخصصات  % 57.3محافمت 

والفروع العلمية هم اخأكير اتلال عىل الدروس الخصوصية من طللة الفروع اخأدبية. اذن ان اغلب الطللة الذين 
ز ان ارتفاع دي  االرسة يتلقون دروسا يصوصية هم من االرس ذوات الدي  ال محدود والعادي  االمر الذي يبي 

ي الدروس الخصوصية. 
 ليس هو السبب الرئيسي الذي يحفز لتلف 

ي التعليم  (1994دراسة البوهي )
ز
. وتد هدفت الدراسة  إىل التعرف عىل أسلاب ظاهرة الدروس الخصوصية ف

ة واإلسكندرية وحجم تلك المش ز طللة الثانوي العامة   الثانوي العام بمحافمة اللحي  كلة ومدى انتشارها بي 
( فرد  300واستخدم اللاحث االستلانة كأداة للدراسة   وتد طبق اللاحث أدوات بحثم عىل عينة تتكون من ) 

( طالب وطاللة   وتوص  اللاحث اىل ان الدروس الخصوصية  1260( معلم ومعلمة   ) 200من أولياء اخأمور   )
ة انتشارا وا ة واإلسكندرية   حيث كانت نسيلة الطللة منترسر ي اللحي 

ي ك  من محافمت 
ز
سعا بما يجعلها ظاهرة ف

( طالب وطاللة   بينما   1260( من اجماىلي الطللة اللالغ عددهم ) % 76.4الذين يأيذون دروسا يصوصية ) 
ز الذين يعطون دروسا يصوصية بلغت )  ز  % 75كانت نسلة المعلمي  (  200 اللالغ ) ( من اجماىلي عدد المعلمي 

ز أوضحت الدراسة ان اكير من )  ي حي 
ز
( يعطون  300( من عينة أولياء اللالغ عددهم )  % 86معلم ومعلمة   ف

ي حازت 
أبناءهم دروسا يصوصية   وعللوا ذلك بأنهم يرضون ضمائرهم نحو أبنائهم   اما بالنسلة لألسلاب الت 

ز تمحورت حول  ز الجنسي  صعوبة المنهاج المدرسي   عدم االستفادة من المعلم   عىل أعىل نسلة موافقة بي 
ي المادة الدراسية   وأوص 

ز
ي الحصول عىل مزيد من التقوية ف

ز
عدم االستفادة من دروس التلفزيون   الرغلة ف

ز ياصة االكفاء منهم لتشجيعهم عىل  بية والتعليم بتطوير الحوافز المالية للمعلمي 
اللاحث بأن تقوم وزارة الي 

ي الفصول الدراسية والتخىلي عن إعطاء دروس يصوصية   اذ انهم يعدون محور هذه الماهرة   بذل ال
ز
جهد ف

 وبدونهم تتقلص ويسه  التخلص منها. 

. وتد هدفت الدراسة للتعرف عىل الرأي حول ظاهرة الدروس الخصوصية   حيث  (1980دراسة أدم وأخرون )

ي دراستم   وبلغت عينة استخدم اللاحث االستلانة كأداة للدراسة   كما 
ز
ي ف
استخدم اللاحث المنهج الوصفز

ي توص  اليها  اللاحثون اىل ان هنالك  611الدراسة ) 
( فردا من مختلف المستويات التعليمية   ومن النتائج الت 

ز دي  رب اخأرسة وإعطاء الدروس الخصوصية لألبناء   كما أظهرت الدراسة ان نسلة الذين  عالتة وطيدة بي 
بنائهم دروسا يصوصية ومن ال يعطون من حيث المتغي  التعليىمي لك  من الوالدين كانت مرتفعة لدى يعطون خأ 

ي يأيذ المتعلمون فيها دروسا 
ز   وكانت النسلة بصفة عامة تتجم إىل الزيادة الت   من االميي 

ز اكير اإلباء المتعلمي 
ي المقدمة ثم تليها اللغة اإلن

ز
ية   فاللغة العربية   فالفرنسية   ثيصوصية تد جاءت مادة الرياضيات ف ز م جلي 

ي اخأتاليم المختلفة . 
ز
ي مدينة القاهرة او ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. وتد هدفت الدراسة اىل معرفة أسلاب ظاهرة الدروس الخصوصية   واستخدم  (1968دراسة الطنطاوي ) 

ي دراستم   وتد حرص اللاحث تلك اخأسلاب 
ز
ي ف
ي النقاط الرئيسية التاىلي : المعلماللاحث المنهج الوصفز

ز
وياصة  ف

عندما يكون غي  تادر عىل القيام بعملية التدريس وغي  متمكن من مادة تخصصم   االمر الذي يساعد عىل أن 
ي تحصي  دروسهم وفهمها . المتعلم : اذ يلجأ المتعلم اىل ايذ دروس 

ز
يلجأ المتعلمون اىل معلم اير يساعدهم ف

نم والمفايرة بذلك . االرسة : حيث يفتقد المتعلم المكان المناسب للدراسة والمشجع عىل يصوصية لتقليد أترا
ز  ي ذلك مما يدفع للمتعلمي 

ز
ز للحصول عىل الشهادات والملالغة ف ذلك . المجتمع نفسم : والذي يحث المتعلمي 
ي التعليم دون التوسع الن

ز
ي اإلمكخأيذ دروس يصوصية . السياسة التعليمية : التوسع الكىمي ف

ز
 انات . وغي ف

. وتد هدفت هذه الدراسة اىل محاولة خألقاء الضوء عىل بعض مجاالت االنفاق  (2000دراسة سهت  لطيف )

االجتماغي ومنها االنفاق عىل التعليم والتعرف عىل مشكلة الدروس الخصوصية وجوانب االنفاق عليها   
ي كيفية القضاء عىل هذه ال

ز
( ارسة  2507ماهرة   وكانت عينة الدراسة المستخدمة )والتعرف عىل اراء العينة ف

ي تم 
معيشية من مختلف انحاء الجمهورية   واستخدمت الدراسة االستلانة كأداة لها   وانت من أهم النتائج الت 
ي المدرسة 

ز
ي اللجوء اىل الدروس الخصوصية هم انخفاض مستوى اخأبناء ف

ز
التوص  اليها : ان السبب اخأكير ف

فاض مستوى طرق التدريس واساليلم   كما أثبتت الدراسة ان نسب من يلجئون للدروس الخصوصية نتيجة انخ
( من اخأغنياء وأبدت الدراسة انم للقضاء عىل هذه الماهرة هو إعادة النمر  % 61( من الفقراء و )  % 52هو ) 

ي الساسة التعليمية وان تشم  أوال المعلم باعتلاره محور العملية التعليم
ز
 ية . ف

يدة ) تصورات مديري المدارس الثانوية خأثر الدروس الخصوصية عىل  ( : بعنوان : 2007دراسة اسالم الشر
ي 
ز
طللة الثانوية . وتد هدفت الدراسة إىل محاولة التعرف عىل تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية ف

ي 
ز
ي ثانوي ف

المحافمة ومن حيث محاولة معرفة  محافمة إربد خأثر الدروس الخصوصية عىل طللة الصف الثتز
ي دراستم كما استخدم 

ز
ي ف
تلة عنها وتد استخدم اللاحث المنهج الوصفز أسلاب الدروس الخصوصية والنتائج المي 

(  253( مديرا ومديرة من أص  مجتمع مقداره ) 72االستلانة كأداة للدراسة   وتم ايتيار عينة عشوائية عددها )
لمجتمع اخأصىلي . وتوصلت الدراسة اىل النتائج التالية وهو ان الدروس الخصوصية ( % من ا30.5أي ما نسبتم )

ام الطالب لمعلمم   كما أنم يشجع  ا عىل االرسة   وأن التعليم الخصوصي يقل  من احي  تشك  عبئا ماديا كبي 
ة الدروس الطالب عىل اإلهمال والالملاالة والغياب عن المدرسة   كما أشارت الدراسة أيضا إىل ظاهر 

ي الشهادة التوجيهية . 
ز
 الخصوصية هي محاولة من الطالب وأرستم للحصول عىل معدالت عالية ف

الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت :  بعنوان :  (2009دراسة الصالحي ، وملك ، والكندي )
ار ظاهرة الدروس الخصوصية الواتع واخأسلاب والعالج   ولقد هدفت الدراسة اىل التعرف عىل واتع انتش

بالمرحلة الثانوية من وجهة نمر عينة الدراسة   وتحديد أسلاب انتشار هذه الماهرة   كما هدفت الدراسة أيضا 
حات والحلول للحد من هذه الماهرة وتزويد المكتلة العربية بدراسة حديثة حول ظاهرة  للتوص  اىل المقي 

ي   كما استخدم ترهق المجتمع واخأرس المكونة ماليا و 
اجتماعيا وعلميا   وتد استخدمت الدراسة المنهج الوصفز

(  369(وىلي أمر   و) 274طالب وطاللة   و)  785اللاحثون االستلانة كأداة للدراسة   وكانت عينة الدراسة ) 
ي المرحلة الثانوية . وتد توصلت الدراسة اىل النتائج التاىلي : أن الدروس الخصوصي

ز
ة  ةمعلما يدرسون ف منترسر

ز طالب التعليم الثانوي   حيث أكد )  (من طالب العينة   أنهم يلجؤون للدروس  %68.79انتشارا واسعا بي 
ي الحصول عىل معدل تراكىمي مناسب يتي  لهم الفرصة 

ز
الخصوصية وتد ترجع هذه النتيجة إىل الرغلة ف

ي لاللتحاق بالكليات والجامعات   ومن النتائج أيضا اتفاق الطالب وأو 
ة المواد الدراسية الت   لياء اخأمور عىل أن كير
ي تدفع او تساعد عىل انتشار الدروس الخصوصية . 

 يدرسها الطالب وصعوبة المناهج من اهم اخأسلاب 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

دراسة تشخيصية عالجية خأسلاب لجوء الطللة للتدريس  ( بعنوان : 2018دراسة خنساء عبدالرزاق ) 
ي المدارس اإلعدادية من

ز
وجهة نمرهم   وتد هدفت الدراسة اىل التعرف عىل أسلاب لجوء الطللة  الخصوصي ف

المرحلة اإلعدادية للدروس الخصوصية من وجهة نمرهم وأسلاب لجوء طللة المرحلة اإلعدادية للدروس 
ي   وتم 

الخصوصية وبحسب متغي  الجنس )ذكور وإناث (   ولقد تم اعتماد الدراسة عىل المنهج الوصفز
( فقرة تقيس اتجاهات الطللة نحو  45تلانة كأداة للدراسة   كما تم بناء االستبيان المكون من )استخدام االس 

ي تتعلق بالطالب عىل أعىل 
الدروس الخصوصية   وأشارت الدراسة إىل النتائج التالية  : حازت اخأسلاب الت 
ي 
ا اخأسلاب الت  ي تتعلق بالمدارس وأيي 

ي   ومن ثم اخأساليب الت  نتائج أيضا تتعلق بالمنهج   ومن المتوسط حسائر
ي أسلاب لجوء الطللة المرحلة اإلعدادية للدروس الخصوصية تلعا لمتغي  الجنس . 

ز
 ال توجد فروق ف

 الدراسات األجنبية : 

عن الدروس الخصوصية اكدت الدراسة عىل أنها تقدم .  Cunniggham   (2002)دراسة سانتج هام  
ز   وك  دورة يتم اعدادها بأشكال مختلفة اذ تد تعقد  ي شك  دورات لتعليم المتقدمي 

ز
الدروس الخصوصية ف

يصيصا لتتناسب مع المتطللات الخاصة بالطالب   ان الدروس الخصوصية توفر أسلوبا مكثفا للدراسة   وال 
ي الطالب بتحديد محتوى المنهج فحسب ولكنم يقوم أيضا بتحديد مقدار رسعة مستوى تدراتم 

يكتفز
ية   مراعيا المروف الفردية للطالب مث  االعداد لاللتحاق بإحدى الكليات او وظيفة ما ) الوتاد   التحصيل
2005   108  . ) 

ي كندا فلقد أدت الدروس .   (Davies & Aurini,2006)دراسة 
ز
ات االجتماعية ف وتد اكد اللاحثان عىل التغي 

ي هذا المضمار وغدت من 
ز
كات ف الخصوصية اىل تقديم يدمات يارج نطاق المدرسة   ولقد تنافست الرسر

ي مساندة الحركة التعليمية   شهدت الدروس الخصوصية تحوال مذهال حيث زاد الطلب 
ز
الشلكات المهمة ف

كات التعليمية وفق عليها ويي  د نت   ان حركة الرسر ي شلكات االني 
ز
لي  خأثلات ذلك تواجد اإلعالنات المكثفة ف

ي أجريت مؤيرا تشي  اىل اتلال كبي  عىل الدروس الخصوصية   حواىلي ) 
( من اإلباء  %24عمليات المس  الت 

ز لتقوية مستوى تحصي  أطفاله ي بعض المدن تعاتدوا مؤيرا مع معلمي 
ز
شك   م   التعليم الخاص هو واالمهات ف

ة مع المدارس العامة بسبب انها تقوم بتقديم مساعدات إضافية  من اشكال التعليم التكميىلي ال تتنافس ملارسر
ي المدارس العادية . 

ز
 للطللة الذين يصعب عليهم الحصول عليها ف

 التعليق عىل الدراسات السابقة: 

ي تناولت الدروس الخصوصية يمكن رسد المالحظات 
من خالل المراجعة من قبل الباحث للدراسات التر

 التالية: 

ي طر  المواضيع الخاصة فمن الدراسات من اهتمت بأسلاب ظاهرة 
ز
ي مجملها ف

ز
_ تنوعت الدراسات السابقة ف

ي الدروس الخصوصية ومن الدراسات من اهتمت بالجوانب المالية واالجت
ماعية المتعلقة باإلنفاق ومن تفسر

ي ربط ومعرفة الموتف 
ز
ت ف ز الدراسات من ربط الدروس الخصوصية بدورات تعليمية   لكن هذه الدراسة تمي 

ي . 
ي المجتمع العمائز

ز
ي من الدروس الخصوصية ف

 القانوئز

ي الميدان لها أثار سلبية عىل ا
ز
ي تمارس ف

تمع بشك   لمج_ اتفقت هذه الدراسات عىل ان الدروس الخصوصية الت 
 كام  وأن ظاهرة الدروس الخصوصية مشكلة تعم عىل المجتمع واالرسة ورب االرسة بشك  ياص. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة وتؤثر سللا عىل كفاية النمام التعليىمي واهمال المعلم لواجلاتم وتمث  -
ان ظاهرة الدروس الخصوصية منترسر

ي يدفعونه
 ية. ا شهريا لتعليم أبنائهم دروسا يصوصهذه الماهرة عبئا عىل أولياء اخأمور من حيث التكاليف الت 

ي كدراسة أحمد ويطيب )
(   ودراسة البوهي  1982_ معمم الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفز

يدة )1968(   ودراسة الطنطاوي )  1980(   ودراسة أدم وأيرون )  1994) (  2007( ودراسة اسالم والرسر
 (.  2009الصالخي وأيرون ) ( ودراسة 2018ودراسة ينساء علدالرزاق )

_ تؤكد أغلب الدراسات السابقة عىل أهمية الحد من انتشار الدروس الخصوصية لما لها من أبعاد سلبية عىل 

 الطالب واوىلي اخأمر بسبب المروف االتتصادية والمالية الملالغ فيها عند أيذ الدروس الخصوصية. 

ي 
ز
 استخدامها لالستلانة كأداة للدراسة مث  دراسة أحمد _ اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية ف

(   1968(   ودراسة الطنطاوي )  1980(   ودراسة أدم وأيرون )  1994(   ودراسة البوهي ) 1982ويطيب )
يدة ) 2009( ودراسة الصالخي وأيرون ) 2018ودراسة ينساء علدالرزاق ) (    2007( ودراسة اسالم والرسر

ها من الدراسا  ت اخأيرى . وغي 

ز االباحة والتجريم _  ي بسلطنة ركزت الدراسة الحالية عىل ظاهرة الدروس الخصوصية بي 
ي القانون العمائز

ز
 ف

 . عمان

ي درست 
ي الدراسات العربية الت 

ز
ي أجراها توص  بأن هناك تلة ف

_ عىل حد علم اللاحث وبعد عملية المس  الت 

ي وتناولت الدروس الخصوصية لذا فإن هذه الدراسة ت
ز
بية والتعليم وف ي مجال الي 

ز
ة وياصة ف عد إضافة كبي 

ي أيضا. 
 الجانب القانوئز

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة: 

 صياغة اخأدب النمري.  -

ي االستلانة.  -
ز
ي تمثلت ف

 تحديد أداة الدراسة والت 

 تفسي  نتائج الدراسة.  -

بية ومن يالل الدراسات السابقة يمكن القول بأن الدراسة الحالية  ي مجال الي 
ز
ستضيف دراسة نوعية أيرى ف

ي  حيث أنم ال يوجد حسب علم اللاحث أي دراسة بالسلطنة تناولت 
ي الجانب القانوئز

ز
والتعليم بسلطنة عمان وف

ز  ي سلطنة عمان     ويأم  اللاحث أن يستفيد منم القائمي 
ز
ز اإلباحة والتجريم ف موضوع الدروس الخصوصية بي 

ي تطوير مشكلة عىل السلك التعليىمي   و
ز
بوي بشك  عام. كما تم االستفادة من الدراسات السابقة ف ي المجال الي 

ز
ف

ي المعالجة 
ز
ي الدراسة وف

ز
ي تطوير اخأدوات المستخدمة ف

ز
الدراسة الحالية وصياغتها بأسلوب علىمي   وكذلك ف

ي 
ز
ي بناء الفكرة العامة . وكذلك ف

ز
ود بلعض المر اإلحصائية للبيانات   واإلجراءات المتلعة. وكذلك ف ز اجع الي 

ي تناولت موضوع الدراسة واالطالع عىل صياغة منهجية الدراسة . 
 والكتب 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج الدراسة : 

ي دراسته ، وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.  
 
ي ف

 استخدمت الباحث المنهج الوصف 

 : عينة الدراسة

ي مختلف المديريات التعليمية والمدارس التابعة 200تكونت عينة الدراسة ) 
ز
ز ف ز العاملي  ( موظفا من المعلمي 

بية والتعليم   وتم التوزي    ع االستلانات عىل جميع أفراد العينة.   لوزارة الي 

 :أداة الدراسة

 استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة . 

 وصف االستبانة: 

ات المستقلة  األول: / القسم  1 ز حول هدف الدراسة باإلضافة اىل متغي  يشم  عىل رسالة توضيحية للموظفي 
 والتابعة درجة المعرفة ودرجة التطبيق. 

2 : ي
 
االستجابة عن االستلانة  حيث تم صوغها بطريقة تقيس درجة مدى استخدام الدروس  / القسم الثان

بية  ي الي 
ي سلطنة عمان من تل  موظفز

ز
 .  والتعليم بجميع المديريات التعليمةالخصوصية ف

ي صورتها اخأولية باالستعانة باخأدب النمري المتعلق بالدروس الخصوصية وما 
ز
ولقد تم إعداد استلانة الدراسة ف

. وتد  ز ز الدروس الخصوصية  وأداء العاملي  ي ربطت بي 
ي هذا الموضوع   والمراجع الت 

ز
ي ف
يتعلق بالجانب القانوئز
.  تم استخدام مقياس   ليكرت الخماسي

  صدق األداة: 

ي جامعة 12للتحقق من الصدق الماهري لألداة تم عرضها عىل) 
ز
ة وااليتصاص ف ( محكما من ذوي الخير

بية والتعليم والمديريات التعليمية . لغرض الحكم عىل صالحية  بية( ووزارة الي  السلطان تابوس )كلية الي 
والعلمية للفقرات وشمولية الفقرات ومدى مالئمتها لك  محور  ومدى االستلانة من حيث دتة الصياغة اللغوية 

ز  وأصلحت جاهزة للتطبيق عىل عينة  حات المحكمي 
وضو  الفقرات. تم اخأيذ بجميع مالحمات ومقي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :عرض النتائج ومناقشتها

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول : 

ي  1
 
ي يجرم العمل ف

 
 الدروس الخصوصية  ؟ / هل القانون العمان

ي ووجم اليهم 
ي الجانب القانوئز

ز
ز ف لإلجابة عىل هذا السؤال فقد تم عرض السؤال عىل عدد كبي  من المعنيي 

ي يمنع العم  بالدروس الخصوصية وبالتاىلي 
وبالتاىلي حسب ما أشارت اليم النتائج أنم ال يوجد تانون جزائ 

ي ال يجرم المعلمون القائمون ع
ىل الدروس الخصوصية مما أدى إىل انتشار الدروس الخصوصية فالقانون العمائز

ي هذا الجانب فإنم يشي  إىل انم ال يوجد تانون ضي      وواض  
ز
ي . ومن يالل اطالع اللاحث ف

ي المجتمع العمائز
ز
ف

ي هذا االمر .  ي تجريم مرتكتر
ز
 ف

ي : 
 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثان

بية والتعليم للحد 2 ي  ؟/ ما دور وزارة التر
 
ي المجتمع العمان

 
 من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية ف

ي تانون الخدمة المدنية الصادر 
ي هذا المجال ففز

ز
ي سلطنة عمان يط واسعة ف

ز
بية والتعليم ف يطت وزرارة الي 

ي المواد )
ز
ز وظيفة وأيرى وال بد أن  104( و ) 103ف ز من الجمع بي  ي الفقرات ) أ _ ب ط (   تمنع الموظفي 

ز
( ف

ام النمم يكو  ي واحي 
ي عملم حيث اشارت المواد بأهمية اخأداء للعم  بك  ايالص وتفائز

ز
ن الموظف أمينا مخلصا ف

ي للمعلم السي  عليها   وعىل إثر ذلك لم يرد نص ضي      
ي ينلغز
ز وان تجع  العم  ضمن اخأولويات الت  والقواني 

ي تانون الخدمة المدنية . كما أن
ز
بية والتعليم دائما ما توصي  يجرم العم  بالدروس الخصوصية ف

وزارة الي 
تب عليم أعلاء مالية عىل وىلي اخأمر . وتمنع القيام بمث  هذا 

ي مدارسنا لما يي 
ز
باالبتعاد عن الدروس الخصوصية ف

ي للقيم والضمي  . 
ز
 االمر المناف

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : 

حات عالج هذه الظاهرة والحد من انتشاره3  ا ؟ / ما مقتر

ي كافة القنوات 
ز
عم  ورشات وندوات للحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية   ومتابعة االعالم ونرسر ذلك ف

ي يجرم العم  بالدروس الخصوصية . 
ع العمائز المسموعة والمرئية   ووجود تانون ضي      وواض  من المرسر

ين   ومحاسلة ك  من يشجع عىل ز ز المتمي   الدروس الخصوصية   والعم  عىل والعم  بنمام الحوافز للمعلمي 
ي هذا الشأن    لع  هذه النقاط هي أبرز 

ز
دروس تقوية برعاية اإلدارة المدرسية ومتابعة الجهات اإلعالمية ف

حات لعالج هذه الماهرة والحد من انتشارها .   المقي 

 كما أسفر البحث عن النتائج التالية : 

ي المجت -
ز
ي هذا أن الدروس الخصوصية أصلحت سائدة ف

ز
ي بشك  كبي  وتد حص  انتشار واسع ف

مع العمائز
ي محافمة مسقط . 

ز
 الموضوع وياصة ف

ة القادمة بشك  أوسع نتيجة اتلال الطللة عليها ما لم يكن هنالك  - ي الفي 
ز
ان الدروس الخصوصية سوف تنترسر ف

ي . 
ع العمائز  ترار رادع من 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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يجب إيجاد ح  جذري لهذه المشكلة وذلك لح  العد -
ز
ي تواجم أولياء اخأمور وياصة ف

يد من المشكالت الت 
 ظ  المروف االتتصادية . 

ي ومواد معينة من تل  المنفذين بوزارة  -
ع العمائز ورة وجود تانون يمنع الدروس الخصوصية من تل  المرسر ضز

بية والتعليم .   الي 

ي مختلف  -
ز
ز بالتوجيم ف من اخأهمية وجود تقوية للعض المواد لرفع مستوى الطللة فيها وذلك عن طريق القائمي 

 المديريات التعليمية . 

ي الدروس الخصوصية من أج  الحصول  67تشي  النتائج أن نسلة )  -
ز
ز يقدمون عىل العم  ف ( % من المعلمي 

ي ن
ز
 فوس الطللة . عىل مكاسب مالية ومن أج  غرس التعليم ف

ة  ي المديريات التعليمية ال يقومون باخأعمال  % 74_ تشي  النتائج  يوجد نسلة كبي 
ز
من الموظفون المعلمون ف

ي هذا الجانب فهم 
ز
ي التدريس بشك  دتيق ولع  المعلمون الوافدون أكير يشكلون نسلة أعلت ف

ز
المنوطة ف

ي 
ي ينلغز
ي المدارس . يهتمون بالدروس الخصوصية أكير من الدروس الت 

ز
 تأديتها ف

ي تكمن من وراء الدروس الخصوصية    فهم يهتمون بها  
_ يوجد العديد من الموظفون ال يدركون المشاك  الت 

ة .  ا لما تدره لهم من ملالغ مالية كبي   كثي 

ي الغرفة الصفية بالمدرسة   وبالتاىلي ف-
ز
ز لعدم االهتمام بالطللة ف م هالدروس الخصوصية تشجع بعض المعلمي 

ي هذا الجانب 
ز
ة مما يشك  يطرا عىل هذا التعليم وال بد من وجود تنميم ف ز كون العم  بالتدريس بصورة متمي 

يي 
ز بهذا اخأمر .   من تل  المعنيي 

 التوصيات: 

ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم استخالص التوصيات اآلتية: 
 
 ف

ي  _ 
ز
ي السلطنة وذلك لعدم تجريم بالرغم ما تشكلم الدروس الخصوصية من يطورة ف

ز
التعليم وجودة التعليم ف

ي أن يتخذ يطوات جادة نحو اصدار تانون للتعليم ينص فيم عىل تجريم 
ع العمائز هذا الفع  فإننا نوصي المرسر
 هذه الماهرة ) الدروس الخصوصية ( . 

ز أكاديميا  _  ز المؤهلي  ز المتخصصي  بية والتعليم بتوفي  المعلمي 
ي ال أن تقوم وزارة الي 

ز
مدارس وأن تعم  وتربويا ف
ز االكفاء لتشجيعهم عىل بذل الجهد.  بية والتعليم عىل تطوير نمام الحافز للمعلمي 

 وزارة الي 

ي يحتاج اليها الطالب للدروس  _ 
ي المواد الت 

ز
عم  بحوث تهتم بعم  دراسات لمعرفة أسلاب ضعف الطللة ف

ي المدارس بدي  عن الدروس الخصوصية مت  ما رأت المديريات 
ز
الخصوصية   وعم  دروس تقوية واعتمادها ف

 التعليمة ذلك . 

ز بوتت كاف عىل المناهج والمقررات الجديدة . وعقد ندوات إلرشاد الطللة عن كيفية  _  تدريب المعلمي 
االعتماد عىل النفس وطرق المذاكرة الصحيحة  وكيفية تنميم الوتت وتعلمهم حب العلم والمذاكرة والتفوق 

 واالطالع المستمر من اج  غرس تيم العلم والتعلم . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وطللة محاسلة ك  من يشجع ع _  ىل الدروس الخصوصية داي  المدارس ويارجها وتشم  الجميع من معلمي 
 وادارات مدارس واولياء اخأمور. 

ي هذه الماهرة _ 
ز مدى يطورة تفسر ات تربوية تبي   .  اصدار نرسر

ي تندرج تحت هذه الماهرة.  _ 
 غرس الثقة بالنفس واالعتماد عىل الذات لعالج المشاك  الت 

ز الطللة بعضهم بلعض من جهة ومن جهة حث اإلدارات المدرسي _  ة عىل استخدام رو  التعاون والعم  بي 
 . ي
ز وحث الطللة المتفوتون عىل مساعدة زمالئهم ذو التحصي  المتدئز ز المدرسة والمعلمي   أيرى بي 

ي ك  مديرية تعليمية باخأعمال المنوطة بم بشفافية عالية وبك  مصداتية وامانة 
ز
ورة تيام تسم الجودة ف _ ضز

ي تعتز بالدروس الخصوصية  . 
ي المتابعة الت 

ز
 وبعيدا عن المحسوبية وان يكون تسم الجودة لم يصوصيتم ف

ز صارمة  ي مجال الحد من انتشار الدروس الخصوصية وتطبيق تواني 
ز
ورة االنفتا  عىل التجارب العالمية ف _ ضز

ي مختلف المديريات التعليمية . 
ز
 لالستفادة منها وتطبيقها ف

ي اخأتسام التابعة للجودة ليكونوا عىل إطالع كام  بك  ما تعنيم كلمة توفي  كاد _ 
ز
ز ف ر متخصص من الموظفي 

ي 
ز
ز ف امج الالزمة للموظفي  ز للدروس الخصوصية  وكذلك عم  المشاغ  والير ي اللحث عن المطلقي 

ز
الجودة ف

ي ث
 للحد من انتشار الدروس الخصوصية لكي تؤئ 

ز   وجم مارها عىل اكممختلف الدوائر واخأتسام لدى الموظفي 
 ممكن . 

 الخاتمة : 

مشكلة الدروس الخصوصية مشكلة مجتمعية وليست مسؤولية جهة معينة  ف ي ظاهرة يرجع وجودها اىل 
بوي فإن  اف بأنها تد أصلحت حقيقة تفرض نفسها عىل واتعنا الي  كة اخأطراف   ومن منطلق االعي  أسلاب مشي 

برامج الوتاية والعالج والتحرر من هذ الوباء االجتماغي والعم  عىل إزالة المسؤولية تقع عىل المجتمع برسم 
ز .  ز المتعلمي   مسبلات وجود عدم المساواة بي 

ى ف ي تحاول  بية والتعليم  راجع اىل اخأهمية الكير
كما أن االهتمام اللالغ الذي توليم المجتمعات لقطاع الي 

فرادها   اىل اعىل المراتب حيث تحاول تخطي المواهر السلبية جاهدة للنهوض بهذا القطاع من اج  االزدهار بأ
ي مختلف االعمار الدراسية . 

ز
ي وجم الطللة ف

ز
ي تقف ف

 الت 

ارا سلبية  ة انتشارا واسعا   وبالتاىلي سيكون لها أضز
ي منترسر

ي المجتمع العمائز
ز
ان الدروس الخصوصية أصلحت ف

ا وبالتاىلي  ي المدارس الحكومية   و مستقلال خأنم سيكون اإلتدام عليها كبي 
ز
من سيؤدي ذلك إىل انخفاض التعليم ف

ي 
ز
ز ف ي المدارس بالتنسيق مع المعنيي 

ز
وري الحد من انتشار هذه الدروس واستلدالها بما يسىم التقوية ف الرصز

تب ي سيي 
ي المواد الت 

ز
ي النتائج عليها ض المديريات التعليمية   بحيث يتم إعطاء التقوية الالزمة للطللة ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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