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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

بية والتعليم الفلسطينية )دراسة ا]   وزارة التر
ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي  لعالقة بي 

 [(تحليلية
 

ن الباحثإعداد   : ي 

بية والتعليم الفلسطينية/الجامعة العربية األمريكية الوظيفة : د. هدى أحمد سالمة]  [وزارة التر

 [الجامعة العربية األمريكيةفاطمة اشتيه/محاضن غت  متفرغ/ جامعة القدس المفتوحة/ د. ]

  الجامعة العربية األمريكيةأ.د. نرص عبد الكريم/ ]
ن
 [محاضن ف

 
 : ملخص الدراسة

بية  ي وزارة الي 
ز
ز والموازنة المخصصة لم ف ز برنامج تأهي  المعلمي  تسغ هذه الدراسة إىل تحديد العالتة بي 

 : ن برنامجوالتعليم الفلسطينية )دراسة تحليلية(  وتمثلت المشكلة بالسؤال الرئيسي تأهيل  ما العالقة بي 
بية والتعليم الفل   وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف حث وتد اعتمدت عىل منهج اللسطينية؟المعلمي 

 النوغي )التحليىلي المقارن( 
ز الوثائق   ز  اخأوىل: نموذج تم إعداده لصنيف البيانات؛ والمقارنة بي  خأطراف والثانية: مقابلة اباستخدام أداتي 

بوي  مدير عام ال ذوي العالتة بوي  ومدير عام التخطيط الي  ي للتدريب الي 
ؤون ش)مدير عام المعهد الوطتز

ي الخطة التنفيذية(
ز
  اإلدارية  والوكي  المساعد للشؤون التعليمية وهو مسؤول عن برنامج اخأساسي والثانوي ف

رات  للوتوف نامج اخأساسي كانت السنوات )و )نتائج الدراسة( عىل مير  2014أهم النتائج: أعىل موازنة للير
ز للسنوات2015و ز المؤهلي  نامج الثانوي  فهناك تذبذبا 2020-2014) (  بالمقاب  ارتفاع نسلة المعلمي  ( أما الير

نامج اخأساسي  انسحاب بعض الدول من  ي الير
ز
ي العالتة فتارة تزيد وتارة تق   ومن أسلاب تناتص الموازنة ف

ز
ف

ك  وتخىلي البنك الدوىلي  وزيادة الهجرة من اخأساسي إىل الثانوي. أما أهم أسلاب زيادة عدد 
التموي  المشي 
ز ه ي بتدريب عدد ثابت سنويا  حت  لو تناتصت الموازنة  فيتم تقلي  المصاريف  المؤهلي 

ام المعهد الوطتز ز و الي 
ز حملة مؤه  تربوي من صفوف ) نامج تأهي  9-1وتعيي  (  ومن أهم التوصيات: مراجعة الموزانة المرصودة لير

طا أ بوي رسر نامج بأت  التكاليف  اعتماد التأهي  الي  ز  لتنفيذ الير سناد ساسيا عند ايتيار المعلم  إالمعلمي 
امج والمخرجات لإلدارات .وهذا  التخيطيط الموازنة لإلدارة العامة للتخطيط  لتحقيق الشمولية لجميع الير

ز 2012يتوافق مع دراسة )الريماوي   بوي  العم  عىل ايجاد ممولي 
(  بوضع نمام تقييم برنامج التأهي  الي 

ز  لتموي  برامج التأهي   و  ة الدراسة  محليي  بية  ومتابعتهم طوال في  ي كليات الي 
ز
ضع أسس اليتيار الطللة ف

 عىل تخري    ج طللة يمتلكون معارف تراغي التطور  
ز كي 
واستلعاد من يثلت عدم مالءمتهم لمهنة التعليم  الي 

 ومهارات وكفايات التعليم. 
 

ز  المعلم المؤه   الخطة  الكلمات المفتاحية:   التنفيذية  الموازنة. برنامج تأهي  المعلمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

Abstract: 

The study seeks to determine the relationship between the teacher training program and the budget 

allocated to it in the Palestinian Ministry of Education. The problem’s main question: What’s the 

relationship between the teacher training program and the budget allocated in the Palestinian Ministry 

of Education? It relied on the qualitative(comparative analytical)research method. 

By using two tools,1st:prepared data class model; and a comparison of documents, 2nd: relevant parties 

interview(Director generals of: the National Educational Training Institute, educational planning, 

administration, the assistant for education that’s responsible for basic and secondary program of the 

operational plan).To determine the study results, most important findings: The highest balance of the 

core program has been years(2014-2015)in return increasing qualified teachers for years(2014-

2020).The secondary program, there’s a fluctuation in the relationship, and less frequency. A reason 

for the decreasing core program’s budget is withdrawal of some states from co-financing, and abandon 

the World Bank, increasing immigration from basic to secondary. Important reason for increasing 

qualified number is the commitment of National Institute to train a fixed number, even if the budget 

decreases, and expenses are reduced, the appointment of qualified campaign from classes (1-9), most 

important recommendations: Audit of the budget allocated to the teacher qualification program, to 

implement it at lowest cost, adoption of educational qualification is a prerequisite when choosing 

teacher, budgetary mapping of the General Planning Department, to achieve inclusiveness of 

departmental programs. And that goes with Rimawi study, by developing the education rehabilitation 

program evaluation system, working to find local financiers, to finance rehabilitation programs, 

establish grounds for selecting students in education colleges, and follow them through school courses, 

excluding who prove inappropriate for education profession, focus on graduating evolutionary 

knowledge students. 

 : الفصل األول

 : المقدمة

بية وزارة سعت لذا بالمعلم؛ وينتهيان يلدآن جودتم مستوى ورفع التعليم تطور إن  والمؤسسات والتعليم الي 
بوية  لتأهي  ز  الي  ي  مهاراتهم وتوظيف تدريبية  بدورات بإلحاتهم مهنيا وذلك المعلمي 

ز
 التعليمية  العملية ف

بوية التعليمية النتاجات كافة لتحقيق  أفراد من يتكون اجتماغي  نسق عن علارة ف ي  وجودة  بكفاءة الي 
ز  بعضهم بعضا وفقا مع يتفاعلون ة فيها الفرد يعد إذ معينة  أهداف لللوغ بينهم السائدة للقواعد والقواني  ز  الركي 
ي  اخأساسية
 الموكلة والوظائف المهام وذلك عير  اإلنتاج  لوسائ  الرئيس المحرك كونم أهدافها تحقيق يتم بم الت 

 (. Al-Ajaz, Laouh &Ashqar, 2010 لم )
ي مع المحيط االجتماغي  ي المجتمع  من إيجاد التفاع  اإليجائر

ز
بوي ف وانطالتا من الدور الذي يؤديم النمام الي 

ي وتقوية الشعور بالمسئولي
ز
ز والثقاف ات  والتكيف مع المستجدات  أصب  تأهي  المعلمي  ي مسايرة التغي 

ز
ة ف

ي البنية المعرفية وتقنيات التعليم وطرائقم المختلفة  إذ ال يكتفز 
ز
ي تحدث ف

ورة لمسايرة المستحدثات؛ الت  ضز
ي بإصال  المناهج وإديال وسائ  حديثة للتعليم  هذا إىل جانب تعدد أساليب ونمم العالتات واخأدوار 
ز
شت   ف

بية والعلوم والثقافة )اليونسكو( عىل أهمية  مناحي العملية التعليمية  وهذا ما تؤكده منممة اخأمم المتحدة للي 
بوية  كما أنم أهم عنرص  ي العملية التعليمية الي 

ز
ي للمعلم  وتأهيلم إنما ينبع من كونم أهم عنرص ف

النمو المهتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

ات المطلوبم ع بوية حت  يمكن تحقيق أهدافها بفاعلية )للتغيي   فيجب إديال التغيي  أحمد  ىل تلك العمليات الي 
2015 .) 
ية إلعداد الرئيس المحرك التعليم يعد كما ي  المنتجة القوى البرسر

ز
ي  مردوده أثر ويمهر المجتمع  ف

ز
 شك  ف

ي جميع الملدعة والمهارات المعارف ذات العاملة القوى من مخرجات
ز
 التقدم مقياس أن كما الحياة  تطاعات ف

ه  والقدرة العلم بناصية اإلمساك من ك  بمدى يقدر والتخلف  مرتفع  عائد التعليم من فالعائد عىل تسخي 
ية الجيد التخطيط تم ما إذا النتائج مضمون يكون أن ويمكن  تمت ما وإذا إلدارتم  الالزمة والمادية لموارده البرسر
ي  كان االستثمار لذلك مستمر؛ بشك  مخرجاتم وجودة أدائم مستوى متابعة

ز
 أنواع أفض  هو التعليم ف

ي تساير منم  المرجوة اخأهداف لتحقيق الكافية اخأموال لم توافرت ما إذا االستثمار  
العالمية   المستجدات والت 
؛ للنهوض باجيال ذات تدرة عىل مواجهة العقلات  ز  (. 2003علدالودود (وتحقق تأهيال جيدا للمعلمي 

ز  أهمية الرغم من وعىل ات؛ من العديد يواجم أنم إال الدعم الماىلي لتأهي  المعلمي  موازنة  وذلك بسبب المتغي 
بية والتعليم  ز يواجم الي  ا  تحديا أيضا وأصب  تأهي  المعلمي  ي  يتمث  كبي 

ز
ي  الكلفة ضعف مشاركة ف

ز
التعليم  ف

ي  ومصادره والتموي 
ي  ياصة ( 2020التنموية )الوطلان   اخأهداف تحقيق من تحد الت 

ز  الت  ي دولة فلسطي 
ز
 ف

ي 
ي  نقص تعائز

ز
ي  وتسغ مواردها  ف

ز
ز  تعليم ذاتم إىل توفي   الوتت ف ز  وذلك عالية  وبجودة متمي  التعليم  لتأمي 

 (. 2019المناسلة )العقيىلي   والنوعية بالكم للطالب المناسب
 اإلطار النظري

ز اإلعداد والتدريب ويقترص عىل التأهيل:  بنوع من النشاط يقع بي  ي حق  الي 
ز
ية المعلم المبتدئ الذي يعم  ف

 (. 2020والتعليم وال تتجاوز مدة عملم ثالث سنوات )آل عيس والمغيدي  
ز الشك  والمضمون:   التدريب أثناء الخدمة بي 

ز فيم.  يتعرض هذا الجزء خأهمية التدريب أثناء الخدمة وأهدافم ووظائفم وأسسم وأنواعم وطرق ترغيب المعلمي 
 التفصي : وفيما يىلي 

ن أثناء الخدمة:   أهمية تأهيل المعلمي 
ي أهم الموارد وأثمنها عىل اإلطالق  ال سيما إذا كان هذا العنرص ُمسل  بالمعرفة ومؤهال تأهيال  ُيعد العنرص البرسر
ة و سليما ينىمي تدراتم وإمكاناتم وطاتتم  مما جع  تقدم اخأمم وتطورها يرتلط ارتلاطا وثيقا بمقدار ما تملكم من ثر 

ية تادرة عىل العم  واإلنتاج ويدل ذلك عىل أهمية إتقان اإلنسان للعم  الذي يقوم بم )الدويري    (. 2020برسر
ي جميع الوظائف والمهن فإنم لمهنة التعليم يشك  

ز
ورة الزمة وحقيقة واتعة ف وإذا كان التدريب أثناء الخدمة ضز

ات   إلحاحا  فالمعلم يواجم مطالب المتغي 
ورة أكير ي ضز

ز
ها  وأضخ ف المجتمعية االتتصادية والثقافية وغي 

ز جيلم وجي   حاجة ماسة لمواصلة إعداده عن طريق التدريب المستمر أثناء الخدمة  حت  ال تزداد الفجوة بي 
 وابو غاىلي  

 (. 2014تالميذه )أبو مصطفز
وريان كي يستطيع المعلمون مواجهة التحديات

يدة  ومتابعة التطورات الجد إن التجديد وإعادة التأهي  أمران ضز
ي عملية التنمية الفردية والمجتمعية والقومية. 

ز
بوي أثناء الخدمة مهم ف  كما أن التدريب الي 

بوي أثناء الخدمة أمرا هاما  ي جعلت من التدريب الي 
ات الت  وبوجم عام يمكن تلخيص أهم العوام  والمتغي 

ي النقاط الهامة التالية: االنفجار 
ز
 ف
ً
ة  سهولة تدفق  ومتطللا ملحا ز ي الذي أصب  من سمات العرص الممي 

ز
المعرف

ي العملية التعليمية )بشارة  د.ت  ص 
ز
بية  تغي  دور المعلم ف

 (. 109المعلومات  تطور مفهوم الي 
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77 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 : ن  أسباب تأهيل المعلمي 
ز أن برامج التدريب أثناء الخدمة م ز بشؤون تدريب المعلمي  ز والمهتمي  مة خأسلاب هويعتقد الكثي  من المربي 

 عديدة تد يكون من أهمها: 
 إن اإلعداد تل  الخدمة نادرا ما يكون مثاليا  ب  يص  أن يكون مقدمة لإلعداد.  -1
إن التغي  االجتماغي يجع  الممارسات المهنية غي  فعالة نسبيا بعد وتت تصي  من التخرج  وهذا ينطبق  -2

 عىل الطرق والوسائ  والمعدات والمعرفة نفسها. 
بوي مث  الرو  المعنوية والحوافز التشجيعية إن عوام  -3   متنوعة أيرى تحث عىل نشاطات التدريب الي 

ي يمكن إثارتها وإبقائها من ياللها. 
 الت 
ز بالعملية   -4 ي اخأفراد القائمي 

ز
ات مهنية وشخصية ف ي الممارسات التعليمية يتطلب تغي 

ز
إن التنسيق والمتابعة ف
بوية )الدويري وآيرون    (.  2020الي 

ز أثناء الخدمة لتمكينهم من مواكلة التطورات العلمية  لك  هذه اخأسلاب يجب العناية بتأهي  وتدريب المعلمي 
ي يشهدها عالمنا المعاض. 

 والتكنولوجية الت 
ن أثناء الخدمة:   أهداف تأهيل المعلمي 

ي 
ز
ة تتللور ف لم رفع مستوى أداء المع إن خأي عم  من اخأعمال أهدافا محددة  وللتدريب أثناء الخدمة أهدافا كثي 

ي حقلم العلىمي وزيادة تدرة المعلم عىل التفكي  الملدع والخالق 
ز
عن طريق اكتساب المهارات المعرفية والجديد ف

ي تقابلم من جهة أيرى. 
 بما يمكنم من التكيف مع عملم من جهة ومواجهة الصعوبات الت 
 ديره لمهنتم وتيمم وعملم واآلثار االجتماعيةوتنمية وتطوير االتجاهات الطبيعية السليمة للمعلم نحو تق

ي جميع مراح  
ز
ي ف  أثناء الخدمة متابعة التقدم العلىمي والتكنولوحر

ز المتعلقة بم  كذلك من أهداف تدريب المعلمي 
بوي )حليم    (. 2015المعرفة الذي يتطلب باستمرار متابعة الجديد من العلوم وعالتتها بالتخصص الي 

هداف واضحة ومحددة ومعروفة وتابلة للتحقيق وتؤدي إىل نتائج مرجوة. ومن أهداف ويجب أن تكون تلك اخأ
بية نحو المهنة وي  هدف  ي الي 

ز
ز وهو ما يطلق عليم ف بوية للمعلمي 

ز اإلنتاجية الي  التدريب أثناء الخدمة أيضا تحسي 
 أثناء الخدمة إىل التدريب عىل أساس تحليىلي ملارسر شبیم بتدريب اخأ 

ز ز داي  طلاء المقيمتدريب المعلمي  ي 
ز  المستشفيات والوغي الكام  والمسئول اخأيالتية وأيديولوجية ممارسة التعليم. وكذلك فهو يشجع العاملي 

ز مجاال أرحب التقييم أداء مرؤوسيهم من يالل  ويرفع الرو  المعنوية  ويربيهم روحيا وإيمانيا  ويمن  المسؤولي 
ي )أبو مصطفز وأبو 

 (. 2014غاىلي   حرصهم عىل النمو المهتز
ن أثناء الخدمة:   وظائف تأهيل المعلمي 

ي يقدمها التدريب تساعد المعلم والمهتم 
امج واخأنشطة الت  للتدريب أثناء الخدمة وظائف وأدوار عديدة فالير

ي جميع الجوانب الشخصية والمهنية والمعرفية. 
ز
 بالعملية التعليمية عىل التنمية الشاملة ف

ي العناض التالية: ولقد تحددت وظيفة التدريب 
ز
 وتعيد دورها وتنوعها ف

 االنتقال من اإلعداد تل  الخدمة إىل مرحلة الخدمة.  -1
2-  . ي

 النمو الشخصي والذائ 
بية.  -3  استمرارية الي 
 التنمية المهنية المستدامة.  -4
ي الوظيفة )الدويري وآيرون   -5

ز
 (2020التقويم ف

 
 
 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                   (  -  100 74) ص:  خامسالبحث ال –الثاث

 

78 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 أسس التدريب أثناء الخدمة: 
  :   مراعاتها ومن أهم هذه األسس ما يل 

بوي أثناء الخدمة أسس عامة ينبغن  إن التدريب التر
بوي أثناء الخدمة هادفة وملبية االحتياجات التدريبية وتحديد االحتياجات  -1 الفرضية: أن يكون التدريب الي 

 . ز  ينطلق منم ويعتمد عىل تحديد احتياجات المتدربي 
يب عملية مستمرة من بداية استالم المعلم لمقاليد مهنتم حت  نهاية يدمتم االستمرارية: أن يكون التدر   -2

بوية "اطلب العلم من المهد إىل اللحد".   القانونية انطالتا من القاعدة الي 
الشمولية: يجب أن يشم  التدريب جميع الجوانب الشخصية للمعلم وكذلك أمور مهنية كما يجب أن يكون  -3

بوية.  التدريب شامال لجميع جوانب ز بحق  التعليم ومن لم عالتة بالعملية التعليمية والي   فئات العاملي 
ي فصلم ومدرستم وثقافتم   -4

ز
ي تواجم المعلم ف

الواتعية: يجب أن ينطلق التدريب من المشكالت الواتعية الت 
 وأموره المعيشية. 

ز من ناحية  وحاجات وإمكان -5 ات المجتمع من ناحية المالءمة: أن يالئم التدريب حاجات وتدرات المعلمي 
 أيرى. 

ز إلشلاع حاجاتهم وبطرق   -6 الديناميكية: أن يكون التدريب مرنا بحيث يتي  الفرصة أمام جميع المعلمي 
مختلفة  كما يجب أن يكون التدريب عملية ديناميكية وحيوية مفتوحة لإلضافة والحذف والتعدي  إن لزم 

ي    (. 2004اخأمر )اللحي 
 لخدمة: أنواع التأهيل أثناء ا

  النقاط التالية:  
ن
بوي أثناء الخدمة ف ن أنواع برامج التدريب التر  يلخص بعض الباحثي 

ز الجدد.  -1 ي للمعلمي 
 برامج التدريب الملدئ 

ز العم  وزيادة المعرفة.   -2  برامج تدريبية بقصد تجديد وتطوير وتحسي 
ي تسند إليهم تل  االنتقا  -3

ي إىل مبرامج تدريبية وتوجيهية لألعمال الجديدة الت 
ستوى ل من مستوى وظيفز

 (. 2003آير )شحاتم والنجار  
بية  والتعليم الفلسطينية:    التابع لوزارة التر

  المعهد الوطنن
ن
بوي ف  برامج التأهيل التر

ي اخأساسي والثانوي  بواتع ) نامخر ي متخصص  لير
 %30( ساعة تدريبية منها  360يقوم المعهد بتنفيذ دبلوم مهتز

ي نهايتم المشارك عىل شهادة تطبيقات  %70نمرية  و
ز
ي الميدان. يمتد عىل مدار عام كام   يحص  ف

ز
عملية ف
ي التعليم. 

ز
ي متخصص ف

ي عدة برامج مقسمة بناء عىل الصفوف:  دبلوم مهتز
ز
ز ف يهدف إىل االرتقاء بكفايات المعلمي 

(  ممن يحملون -التاسع( ) العارسر -الرابع(  ) الخامس -)اخأول ي عرسر
 يوس وال يحملون مؤهال شهادة اللكالور الثائز

ية   ز تربويا. من ذوي التخصصات اخأكاديمية اللحتة )اللغة العربية  الرياضيات  العلوم  اللغة اإلنجلي 
ي  
بوية  واخأكاديمية وتعزيز العم  باللحث اإلجرائ  اتهم الي  التكنولوجيا(  وي  هدف أيضا إىل تطوير مهاراتهم  ويير

نامجوملف اإلنجاز  ة  عىل القائم التعلم يةمنهج   ويعتمد الير بعدة مراح : منها لقاءات  المشارك يمر حيث الخير
وع  ي بينهم  ويتوج بمرسر

وئز وجاهية  وحلقات تعلم لمناتشة المهام واخأنشطة المكلف بها  إضافة للتواص  اإللكي 
نامج يحص  عىل شهادة دب نامج. ومن اجتازوا متطللات الير ي الير

ز
ي لو تخرج إلتمام متطللات النجا  ف

م مهتز
ي التعليم. 

ز
 متخصص ف

ي 
ز
اكة د تسهي  عملية التعليم والتعلم المتمركز حول المتعلم. : تتمث  محاور التدريب ف اي  ويارج تفعي  الرسر

.  المتابعة والتقويم لعملية التعليم والتعلم ومخرجاتها.  المدرسة.  ي
ي ا السغي المستمر للتطور المهتز

ز
لمشاركة ف

. توفي  بيئة تعلمية فعالة  ز ة تصميم المصادر والمواد التعليمية والتعلمي وآمنة. اإلرشاد والتوجيم للمعلمي 
 وتوظيفها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 : .  معلمون أما المخرجات ف ي ي
بية والتعليم للمعلم الفلسطيتز كفايات   يمتلكون مؤهلون حسب رؤية وزارة الي 

ي المدارس الفلسطينية. 
ز
ي تحسن فرص التعلم للطللة كافة ف

ة بممارساتهم  ريقة تأملييفكرون بط التعليم الت 
ي أثناء عملهم. 

ي التطور المهتز
ز
ة  ويستمرون ف ي مجتمعات ت ويتعلمون من الخير

ز
علم ينشطون للعم  مع زمالئهم ف

ي  
بية والتعليم/ المعهد الوطتز  (. 2021فاعلة تعزز الممارسة. )منشورات وزارة الي 

بوي:   موازنة التأهيل التر
بية والتعليم حزم كي ز عل ى ع دم رب ط تج ري وزارة الي   ة من اإلصالحات ف ي مس ار التعلي م المهن ي القائ م؛ بالي 

التعلي م المهن ي بالتحصي   الدراس ي منخف ض اخأداء  واس تحداث تخصص ات جدي دة تنس جم م ع التغي ر ف ي 
 ة  ي التوجي م المهن ي لطللمتطلل ات س وق العم   للذك ور واإلناث  وزي ادة ع دد الم دارس المهني ة المتخصص ة ف

بية والتعليم من يالل  .الصف وف اخأساسية العلي ا ي تقدمها الدول المانحة مع وزارة الي 
وتتي    ه  ذه الش  راكات الت 

ز المج  ال لتحقي  ق أه  داف المرحل  ة المقلل  ة ف  ي دع  م البني  ة التحتي  ة  ي فلسطي 
ز
ز ف ي لتأهي  المعلمي 

المعهد الوطتز
لعملي  ة التعليمي  ة لرف ع س وية الخدم ات التعليمي ة عل ى المس توى القواع د التش ريعية الت ي تضم ن تحفي ز القط اع وا

اتيجيات  الخ اص ليك ون طرف وطن  ي بي  ة والتعلي  م عل  ى اسي  ز وت  د اعتم  دت وزارة الي  ي دعم تأهي  المعلمي 
ز
ف
اني  ات المتواف رة لتنفي ذ أولوي ات المرحل ة المقلل ة والت ي وبرام  ج تطويري  ة طموح  ة عل  ى ال ز رغ  م م  ن محدودي  ة المي 

ام ج والخط ط؛ باالستخدام اخأمث   كة  وتنفي ذ الير
تحت اج إىل دع م الش ركاء والمعنيي ن لتحقي ق اخأهداف المش ي 
ب وي لتحقي ق الجاهزي ة والتدابي ر الالزمة لمعالج ة للم وارد المتاح ة  وم ا ت زال هن اك تحدي ات كثي رة أم ام النم  ام الي 

 التحدي ات إلنجاز متطلل ات تطوي ر التعلي م  وتوفي ر يدم ات تعليمي ة نوعي ة ومنافس ة. 
نِمية  

َ
وِلية ِللت

 ة
سَسة الد

َ
ُمؤ
ْ
ز حيث تسغ وثيقة 2018وتد برز البنك الدوىلي من يالل )ال ي دعم تأهي  المعلمي 

ز
( ف

و  ز عىل تقديم منحة إضافية بقيمة المرسر ز دوالر إىل الضفة الغربية  3ع هذه إىل موافقة المديرين التنفيذيي  ماليي 
وع  ز )المرسر ُمَعلِمي 

ْ
اد وتأهي  ال

َ
وع إعد ُ ي لَمرسر

ز
م 111394وتطاع غزة لدعم التموي  اإلضاف

ّ
( )تموي  المعل

ي المقي   من صندوق 097315
ز
ائتمان تطاع غزة والضفة الغربية وسوف (. وسوف تدعم المنحة التموي  اإلضاف

ة  ي الفي 
ز
ذ عىل مدار ثالثة أعوام  ف

ة
 . 2018/ 12/ 31-2016/ 1/ 1ينف

اتيجية لتطوير  ي الخطة االسي 
ز
ز ف مي 

ّ
اد وتأهي  المعل

َ
ن ِإعد ي المقي   دعم تنفيذ ُمكوة

ز
سيواص  التموي  اإلضاف

بية والتعليم  والتعليم العاىلي )الخطة ا
ي وزارة الي 

ز
اتيجية لتطوير التعليم  التعليم ف (. وسوف 2019-2014السي 

 : وع وفعالية التنمية عن طريق ما يىلي
ي تعزز أثر المرسر

ي عىل وجم التحديد زيادة اخأنشطة الت 
ز
يدعم التموي  اإلضاف

اد وتأهي  
َ
وع إعد ُ ي المرحلة التجريبية )أو المرحلة اخأوىل( من َمرسر

ز
أ( ضمان اإلبقاء عىل اإلنجازات المتحققة ف

وع ليشمال المزيد من ا ي المرسر
ئز ز )بعلارة أيرى تحقيق االستدامة(  ب( تسهي  توسيع كال من ُمكوة ُمَعلِمي 

ْ
ل

ي الضفة الغربية وتطاع غزة  ج( دفع عجلة تقدم 
ز
م ف
ّ
ي برامج تدريب المعل

ز
كة ف مؤسسات التعليم العاىلي المشي 

ي الضفة والقطاع لكي تقارب الم
ز
م والتعليم ف

ّ
ي الممارسة الصحيحة  وهذا مضمار تدريب المعل

ز
ي  عايي  الدولية ف

يعتز
 نمام التعليم العاىلي والمؤسسات 

ز م بهدف الجمع بي 
ّ
ي للمعل

ي مجال التطوير المهتز
ز
وضع سياسة وطنية ف

اف  بوي والمديرية العامة لإلرسر ي للتدريب الي 
م  وال سيما المعهد الوطتز

ّ
الحكومية ذات العالتة بتأهي  المعل

ز وإ ي مرحلة التصميم. والتأهي ( تمكي 
ز
ي إلصال  مناهج التعليم اخأساسي  الذي حاليا ف

ضافة تيمة للتنفيذ النهائ 
م ومن ثم حصيلة التعلم لدى 

ّ
ز نوعية المعل ز عىل تحسي  كي 

ي المقي   من يالل الي 
ز
وسوف يسهم التموي  اإلضاف

ما الفئات المعَرضة للمخاطر  –الطللة  ي القضاء –وال سية
ز
ي هدف

ز
ا ف الرياء  عىل الفقر المدتع وتعزيز  إسهاما ملارسر

ي  اتيخر
ي التفكي  االسي 

ز
ي ذات الوتت الذي يحص  فيم تغي  كبي  ف

ز
ي ف
ز
ا  التموي  اإلضاف م اتي 

ة
ك. وكذلك يقد المشي 

ز عىل النتائج والتغلب عىل المعيقات الحالية  كي 
َعاىِلي  مث  زيادة الي 

ْ
عِليم ال

 ة
عليم  والت

 ة
ِبية والت

ارة الي  ة
َ
داي  َوز

نِمية  لت
َ
وِلية ِللت

 ة
سَسة الد

َ
ُمؤ
ْ
 (. 2018قديم الخدمة  وياصة عىل مستوى المدارس )ال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

َعاىِلي 
ْ
عِليم ال

 ة
عليم  والت

 ة
ِبية والت

ارة الي  ة
َ
تيلات الفاعلة الحالية: تلف  َوز ي المقي   من يالل الي 

ز
ينفذ التموي  اإلضاف

التنفيذ  ويحص  عن طريق الهيك  المؤسسي للوزارة إىل ومؤسسات التعليم العاىلي هي المؤسسات القائمة عىل 
سَسة 

َ
ُمؤ
ْ
ي ذلك مجاالت التوريد واإلدارة المالية )ال

ز
اف  بما ف ي اإلرشاد واإلرسر

ز
جانب الدور الرئيسي للبنك الدوىلي ف

نِمية  
َ
وِلية ِللت

 ة
 (. 2018الد

 : الدراسات السابقة

ي تركيا  هدفت الدراسة التعرف (2019دراسة العردان والعرفج ) 
ي ك  من دولت 

ز
عىل واتع تموي  التعليم ف

ي المملكة العربية السعودية وبيان أوجم الشلم وااليتالف  
ز
ز ومقارنتها بواتع تموي  التعليم ف وفلسطي 

ي المملكة العربية 
ز
ي تموي  التعليم ف

ز
شاد بها ف ي يمكن االسي 

حات الت  واستخالص بعض الطرق وتقديم المقي 
ي تحلي  البيانات اإلحصائية وجمعها لتحقيق السعودية  واعتمدت الد

ز
ي المقارن ف

راسة عىل المنهج الوصفز
الهدف العام  وتد تمت اإلجابة عىل أسئلة الدراسة من يالل جدول مقارنة يحتوي عىل وصف واتغي لتموي  

ي الدول ثالث  مرفقا بالدالئ  اإلحصائية  ومن أهم نتائج الدراسة: نق  التجارب الفلس
ز
كية طالتعليم ف ينية والي 

ي 
ز
ز  وإيرادات التشغي  الذاتية ف ي فلسطي 

ز
ي تركيا  والرسوم الدراسية ف

ز
منها: الجامعات المنتجة والوتفية ف

 . ز  فلسطي 
ن ) دراسة ي  التعليم تموي  نمام تنوي    ع مصادر كيفية عىل التعرف اىلي  الدراسة هدفت( 2019البابطي 

ز
 المملكة ف

ي  ممثلم العالمية التجارب أبرز عىلي  والوتوف  2030رؤية  لمواكلم السعودية العربية
ز
 اخأمريكية  التجربة ف

ا  ي  المنهج الدراسة استخدمت وتد .التعليم بدائ  لتموي  واتي 
ي  الوصفز

 17  المقارن بتحلي  التحليىلي  الوثائف 
ي  التعليم تموي  ان مصادر اىلي  الدراسة وتوصلت .والدراسات الحكومية والتقارير الوثائق من

ز
 حكومية المملكة ف

ي  التحديات اهم من جدا  وان ضئيلة الخاص القطاع مشاركم وان
 نسلم ارتفاع التعليم تموي  نمام تواجم الت 

ا ارتفاعا التعليم الحكومي عىل االنفاق ا عبئا يمث  مما كبي  انيم عىل كبي  ز اكة بعض القيادات ورفض الدولة مي   الرسر
حت .الخاص القطاع مع ي  تموي  نمامل بدائ  عده الدراسة واتي 

ز
ي  لتساعدها المملكة التعليم ف

ز
 اهداف تحقيق ف

ي تكاليف المشاركة ثقافم نرسر  ومنها 2030 رؤية
ز
 المن  وتقديم المنتجة  والمدرسة والجامعة التعليم ف

الكراسي  يالل من االعمال رجال مساهمم وزيادة والبنكية  الحكومية القروض من يالل الطالبية والمساعدات
عات اللحثية ي حسن يسهم بما والمحاسبية الرتابة ثقافم ملادئ وترسيخ واالوتاف  والتير

ز
 موارد استثمار ف

 .وتنميتها التعليمية المؤسسات
ي عىل   (2017دراسة الفار ووهبة )

بوي المبتز هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن فعالية برنامج التأهي  الي 
ي تطوير ك  من المعرفة البيداغوجية للمحتوى)

ز
ز ف (  والتكنولوجية البيداغوجية PCKكفايات المعلمي 

ز ومديري مدارسهم  TPACKللمحتوى) ي فلسطي 
ز
ي محافمات الضفة الغربية ف

ز
( من وجهات نمر معلىمي العلوم ف

ي التحليىلي  تم ايتيار عينة تصدية تكونت من اس
مديرين من محافمات  8معلما و 121تخدم المنهج الوصفز

بوي  واستخدمت ثالث أدوات للدراسة؛ استلانة  ومجموعات نامج التأهي  الي   الضفة الغربية ممن التحقوا بير
ز  ومقابالت معمقة لمديري المدارس  وبينت النتائج الكمية  ز وجدوا برنامج التأهبؤرية للمعلمي  ي  أن المعلمي 

ي تطوير ك  من معرفتهم البيداغوجية للمحتوى  والتكنولوجية 
ز
ة ف ي عىل الكفايات فعاال بدرجة كبي 

المبتز
ز ومقابالت  دتم البيانات النوعية من المجموعات البؤرية  للمعلمي 

ّ
البيداغوجية لمحتوى العلوم  وهو ما أك

 مديري المدارس. 
ز  وتم  (2015هلل )دراسة مطر، وعطا ز إعداد وتدريب المعلمي  هدفت الدراسة إىل دراسة أثر برنامج تحسي 

نامج  فكانت عينة دراسة اخأثر للمكون اخأول )الطللة المعلمون( تم  ز  وفقا لطبيعة الير ز مختلفي  اعتماد أسلوبي 
ز ) ب70توزي    ع استلانات عىل عينة عشوائية من الطللة المعلمي  ية العملية  أما المجموعات ( طاللا من مساق الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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  ومدراء 100البؤرية فقد عقد ) بويي 
ز الي  في  ز والمرسر ز اخأكاديميي  في  ( مجموعة بؤرية عىل عينة تصدية من المرسر

ي الجامعات  أما المالحمة الصفية فقد تم ايتيار عينة 
ز
ز ف ز والمرشدين والطللة المعلمي  المدارس والمعلمي 

ي  فقد تم عشوائية طلقية بسيطة من طللة الج
امعات ) عينة تجريبية  وعينة ضابطة(  أما عينة المكون الثائز

نامج من الجامعات  والمجموعة 222توزي    ع استلانة عىل عينة عشوائية ) ي الير
ز
ز ف ز المشاركي  ( معلما من المعلمي 

ز ومدراء ال56البؤرية ) بويي 
ز الي  في  ز والمرسر ز اخأكاديميي  في   مدارس( مجموعة عىل عينة تصدية  من المرسر

ي من يالل 
نامج عىل مكونم الثائز ز  وتم ايتيار عينة طلقية لقياس أثر الير ز والمرشدين والطللة المعلمي  والمعلمي 

ز  ي توصلت إليها الدراسة: درجة الرضا الذاتية للطللة المعلمي 
عينة ضابطة وعينة تجريبية  ومن أهم النتائج الت 
ز عن أدائهم مرتفعة بعد ان ز المتدربي  تهائهم من التدريب  ودرجة رضا مدراء المدارس عن أداء الطللة والمعلمي 

ز عالية عن أداء  في  ز المرسر ي محاور محتوى المنهاج  درجة رضا المعلمي 
ز
ز مرتفعة ف ز المتدربي  ز والمعلمي  المعلمي 

ي تنفيذ أنشطة  وإدارة السلوك داي  
ز
ز ف ز  وجود فروق دالة احصائيا لصال  الطللة المعلمي  الطللة المعلمي 
 الغرفة الصفية  توفي  بيئة آمنة وداعمة  استخدام مصادر التعلم. 

هدفت الدراسة إىل التعرض إىل الموازنة التخطيطي ة م ن يالل إب راز  (2014دراسة عريوة محاد وبوقرة رابح )
ي المحافمة عىل موارد وممتلكات الجماعات المحلية  ومعرفة دورها ك 

ز
داة أأهمي ة تطبيقها وتقييم فعاليتها ف

ز عىل الموازنة التخطيطية الصفرية ومحاول ة دراس ة وات ع  كي 
للتخط يط والتنسيق والرتابة وتقييم اخأداء  مع الي 

 . ي القطاع العمومي المحىلي
ز
ي تؤثر عىل كفاءة استخدامها ف

تطبيقه ا  والوتوف عىل المعوتات أو العوام  الت 
ي 
ز
ي النفقات  وتوصلت الدراسة إىل إن تطبيق الموازنة الصفرية ف

ز
الللديات سيؤدي حتما إىل تحقيق الرشد ف

 والحفاظ عىل الموارد والمكتسلات. 
ز من  ( AL-Shibli, 2012دراسة )  ي برامج التنمية المهنية للمعلمي 

ز
هدفت إىل استقصاء أثر الجودة الشاملة ف

ة  حيث استخدمت ات الجنس والمؤه  العلىمي وعدد سنوات الخير ي المنهج الوص وجهة نمرهم تلعا للمتغي 
فز

معلمة  كما توصلت نتائج الدراسة أن أغلب  48معلما و 60التحليىلي ووزعت أداة الدراسة عىل عينة مكونم من 
ي 
ز
ي عملية التعليم وتلة االمكانات المادية ف

ز
برامج التنمية المهنية تل  الخدمة تركز عىل الجانب الكىمي لتؤثر ف

ي الوزارة وعدم من  المكافآت مالية وعدم رب فيعات وأظهرت وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغي 
طها بالي 

ة.   المؤه  العلىمي وعدد سنوات الخير
ة  (Robinette, 2011دراسة ) ي الفي 

ز
ي والية تينسي ف

ز
هدفت اىل مقارنم أداء وتموي  المدارس ذات اخأداء الجيد ف

ز عام  ي المقارن  وتكونت وفق معايي  تانون )التعليم للجميع(  وتم استخ 2009 - 2007بي 
دام المنهج الوصفز

ي مستوى التموي  )فيدراىلي إتليىمي  130عينم الدراسة من 
ز
مدرسة. وأظهرت الدراسة وجود ايتالفات جوهرية ف

ز المدارس بناء عىل اخأداء ( بي  ي نسلم االنفاق عىل  –محىلي
ز
الجيد وفق المعايي   كما كشفت عن عدم وجود فروق ف

ي 
ي المدارس الت 

ز
ز ورواتبهم تزيد الطالب حت  ف   إضافة لذلك فقد كانت حوافز المعلمي 

 تحص  عىل تموي  أكير
ة وليس بمستوى تحصي  الطللة.   بناء عىل سنوات الخير

اتيجية إعداد  (2012دراسة الريماوي ) هدفت الدراسة إىل الخروج بأداة تياس مطورة لمتابعة وتقويم اسي 
ز   ي فلسطي 

ز
ز وتأهيلهم ف ج اللحث المسخي التطويري  اعتمادا عىل أداة طورتها اللاحثة  باستخدام منهالمعلمي 

ز  برامج إعداد وتد ضمت يمسة محاور  اتيجية  وهي )الرؤية للمعلمي 
تمث  مجاالت العناض الخمسة لالسي 

ز  مهنة التعليم  إدارة نمام تأهي   امج  برامج تأهي  المعلمي  ي تقدم هذه الير
ز والمؤسسات الت  المعلمي 

) ز ز المعلمي  اتيجية إعداد المعلمي 
  ومجتمع الدراسة هو عنقوديا يضم جميع الفئات القائمة عىل بناء اسي 

(  ومن أهم %66.2( بما نسبتم )584( وعدد اللذين استجابوا لألداة اخأولية هم )882وتأهيلهم  حيث عددهم )
ي الدراسة كجزء من نمام المتابعةالتوصيات هو اعتماد أداة 

ز
اتيجية إعداد  القياس المطورة ف والتقويم السي 

ز  تطوير أدوات تياس من شأنها تياس درجة توافر أو ممارسة ك  مؤرسر من  ي فلسطي 
ز
ز وتأهيلهم ف المعلمي 
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بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

اتيجية  حة لمتابعة اسي  ات مجاالت محاور اخأداة  االفادة من مصادر التحقق من مصادر التحقق المقي  مؤرسر
ز وتقويم ي فلسطي 

ز
ز وتأهيلهم ف  ها. إعداد المعلمي 

 التعقيب عل الدراسات السابقة: 

ي مختلف التخصصات 
ز
ز ف ي تأهي  المعلمي 

ز
امج التدريبية ف اعتمدت الدراسات السابقة الذكر عىل كشف دور الير
ي أهداف الدراسات دراسة الفار ووهلة )

ز
ز ف ز وذلك كما تبي  ( إىل الكشف عن فعالية برنامج 2017للمرحلتي 
بوي و دراسة مطر   ز 2015وعطاهلل )التأهي  الي  ز إعداد وتدريب المعلمي  ( هدفت إىل دراسة أثر برنامج تحسي 

ز باإلضافة إىل AL-Shibli, 2012ودراسة ) ي برامج التنمية المهنية للمعلمي 
ز
ي أثر الجودة الشاملة ف

ز
( بحثت ف

ي بحثت بالتموي  للعملية التعليمية واهمية الموازنة مث   دراسة العردان والعرفج
ي 2019) الدراسات الت 

( الت 
( ز ز ودراسة اللابطي  ي تركيا وفلسطي 

ي ك  من دولت 
ز
( هدفت 2019هدفت إىل التعرف عىل واتع تموي  التعليم ف

ي المملكة العربية السعودية. أما دراسة الريماوي فركزت 
ز
التعرف عىل كيفية تنوي    ع مصادر نمام تموي  التعليم ف
. عىل الخروج بأداة تياس مطورة لمتابعة وتقويم اسي   ز ي فلسطي 

ز
ز وتأهيلهم ف  اتيجية إعداد المعلمي 

ت الدراسة الحالية عن  ز ز  وهو ما تمي  بوي للمعلمي 
ز التموي  والتأهي  الي  ولم تجمع أي من الدراسات السابقة بي 

ي وزارة 
ز
ز والموازنة المخصصة لم ف ز برنامج تأهي  المعلمي  الدراسات السابقة   فقد تناولت موضوع العالتة بي 

بية و  ه من اللحوث اخأيرى كونم يقيس وجهة نمر الي  ز أيضا عن غي  التعليم الفلسطينية )دراسة تحليلية  وتد تمي 
ز أسلاب تقلص  ز  من يالل اجراء مقابالت تبي  ي التخطيط وبرنامج التأهي  المعلمي 

ز
اخأطراف ذوي العالتة ف
نامج اخأساسي  وتذببها بالير  2020-2014الموازنة عىل مدار االعوام  نامج الثانوي  لذا ف ي تعد الدراسة بالير

ي يمكن لهذه الدراسة أن 
ز  وهذه اإلضافة النوعية الت  ي تأهي  المعلمي 

ز
ي ف
ي طلقت عن المعهد الوطتز

االوىل الت 
ي 
ز
ي المجال. كما تشي  اللاحثتان إىل أنها أفادت من الدراسات السابقة ف

ز
ي المنشور ف تقدمها لإلنتاج الفكري العرئر

ي إعداد اخأداة ومجاالتها وفقراتها  ومناتشة النتائج  تنميم الدراسة عىل
ز
نحو عام  وتحديد المنهجية المالئمة  وف

 وعرضها  والتوصيات. 
 : مشكلة الدراسة

ي مع التوجهات الحديثة  اال 
ز وتأهيلهم ليكونوا تادرين عىل التماسر امج إعداد المعلمي  بالرغم من ك  االهتمام بير

امج  باخأيص من الناحية المادية والموازنة المخصصة  ي تلك الير
ز
ان الدراسات تشي  إىل انم ال يزال هناك تصورا ف
ي الكثي  من اخأحيان عىل الجوانب 

ز
النمرية أكير من الجوانب التطبيقية العملية  مما يؤدي إىل لها  كما تركز ف

تكوين فهم يطأ لدى معلىمي تل  الخدمة حول تضايا التعليم والتعلم  ويعتقد الكثي  منهم أن التعليم الفعال 
ي يقدمونها لطلبتهم  ومما هو جىلي أن المعلم عنرص 

ي والنشاطات التعليمية الت 
ي الضلط الصفز

ز
ي النجا  ف

يعتز
ي العملية التعليمية  فهو صاحب سياسات تعليمية وتربوية عىل علم ودراية ووغي بأهدافها ويططها أساسي 
ز
 ف

ي التعليم؛ فلدون دعم المعلم ماديا ليكون تادرا عىل انشاء جي  صاعد فإن 
ز
الشاملة والوسائ  والكتب الالزمة ف

ي مشاركة المعلم الفعالة تصب  بال معتز وال فائدة  فالجانب المادي 
ز
ز ف والموازنة المخصصة لدعم المعلمي 

ي اللحث وهذا يؤثر عىل االمكانيات المقدمة 
ز
بوي بدأت باالنخفاض وفقا لالحصائيات الواردة ف برامج التأهي  الي 

بوي ومن هذا المنطلق يمكن االشارة إىل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي 
 للمعلم حت  يجتاز مرحلة التأهي  الي 

  : ي
بية والتعليم الفلسطينية؟ما العالاآلئ    وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   قة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 أسئلة الدراسة: 

 تسغ هذه الدراسة االجابة عن التساؤالت االتية: 

ي  -
ز
بية والتعليم الفلسطينية ف ي وزارة الي 

ز
ز والموازنة المخصصة لم ف ز برنامج تأهي  المعلمي  ما العالتة بي 

؟ نامج اخأساسي  الير

ي  -
ز
بية والتعليم الفلسطينية ف ي وزارة الي 

ز
ز والموازنة المخصصة لم ف ز برنامج تأهي  المعلمي  ما العالتة بي 

نامج الثانوي؟  الير

بية  - ي وزارة الي 
ز
ز والموازنة المخصصة لم ف ز برنامج تأهي  المعلمي  ما أسلاب العالتة )طردية أو عكسية( بي 

 والتعليم الفلسطينية؟
 أهمية الدراسة:  1.4

 :  
ر
ة فيما يأث  للدراسة أهمية كبت 

ز من  -  ز المؤهلي  ي مقارنة نسلة المعلمي 
ز
ي إيجاد مرجعية وإطار واض  لوضع اللبنة اخأساسية ف

ز
ستسهم الدراسة ف

ي تقرير المتابعة والتقييم  وذلك عام )
ز
ز ف ز المؤهلي  ( وحت  عام 2014بداية العم  عىل مؤرسر نسلة المعلمي 

. (  ورب2020) ز نامج تأهي  المعلمي  ي الخطة التطويرية لير
ز
 طها بالموازنة ف

ي   - 
ز
بوية وجودة التعليم  ف ي تلحث ف

ي القيادة الي 
ز
ة ف كما أنها تتناول موضوعا علميا حديثا  وذو أهمية كبي 

ز ونسلة ازديادهم من اخأعوام  بية لتأهي  المعلمي 
ز مخصصات موازنة الي    حيث من 2020-2014المقارنة بي 

ز ال ي تطوير نمام تأهي  المعلمي 
ز
بية والتعليم ف ي وزارة الي 

ز
ممكن أيضا أن تفيد هذه الدراسة صانغي السياسات ف
ي الخطة التطويرية. 

ز
 بالمقارنة والموازنة المرصودة لهم ف

ي إجراء بحوث مستقللية ذات صلة.  - 
ز
ز آيرين ف   كما أن هذه الدراسة تد تفيد باحثي 

 أهداف الدراسة: 
: تسغ هذه   الدراسة إىل تحقيق مجموعة أهداف، وه 

بية والتعليم  - ي وزارة الي 
ز
ز والموازنة المخصصة لهم ف ز برنامج تأهي  المعلمي  التعرف عىل العالتة بي 

 الفلسطينية 

ي الخطة التطويرية من العام  -
ز
ز ف وحت  العام  2014تشخيص واتع الموازنة المخصصة لتأهي  المعلمي 

نامج اخأساسي 2020 ي الير
ز
 والثانوي.   ف

ز من العام  - ز المؤهلي   . 2020وحت  العام  2014تشخيص واتع تغي  نسلة المعلمي 

ي الخطة التنفيذية.  -
ز
ز والموازنة المخصصة لهم ف ز نسلة تأهي  المعلمي   التعرف عىل أسلاب العالتة بي 

 : حدود الدراسة

 :  تمثلت حدود الدراسة بما يل 
ة الدراسة من تاري    خ  الحدود الزمانية:   . 2021/ 7/ 5  وانتهت بتاري    خ 2021/ 5/ 15امتدت في 
ية:  ز   الحدود البشر ي الخطة وبرنامج تأهي  المعلمي 

ز
طلقت أداة الدراسة )المقابلة(عىل اخأطراف ذوي العالتة ف

بوي  مدير عام الشؤون اإل  بوي  ومدير عام التخطيط الي  ي للتدريب الي 
ارية  دوهم: مدير عام المعهد الوطتز

ي الخطة التنفيذية. 
ز
 والوكي  المساعد للشؤون التعليمية وهو مسؤول عن برنامج اخأساسي والثانوي ف

ز  الحدود الموضوعية:  اتترصت مفاهيم الدراسة الرئيسية عىل موضوعات اللحث )برنامج تأهي  المعلمي 
بية والتعليم الفلسطينية(.  ي وزارة الي 

ز
 والموازنة المخصصة لم ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 الدراسة: مصطلحات 

 اشتملت الدراسة عل المصطلحات االتية: 
اتيجية  تهدف إىل  الخطة التنفيذية:  ة المدى  مشتقة من الخطة االسي  عرف إجرائًيأ  بأنها يطة سنوية تصي 
ُ
ت

اتيجية  من يالل مخرجات محددة وبنود مالية واضحة  ومقسمة إىل ستة  تحقيق غايات وأهداف الخطة االسي 
ي  الحوكمة(.  برامج  وهي )رياض

 اخأطفال  اخأساسي  الثانوي  غي  النمامي  التعليم المهتز
بوي:    للتدريب التر

ي كاف المعهد الوطنن
ز
بية والتعليم العاىلي ف

ي وزارة الي 
ز
ية ف ة انطلق بهدف تنمية الموارد البرسر

ي إحداث 
ز
بوية بما يساهم ف ز فيها اإلدارية والفنية والي  ي تغيي  نالمستويات  وتطوير تدرات العاملي 

ي عمليت 
ز
وغي ف

ي الوزارة 
ز
ي تزويد متخذي القرار ف

ز
ي عىل النتائج  واإلسهام من يالل برامجم ف

ي نمام اإلدارة المبتز
ز
التعليم والتعلم وف

بية والتعليم(.  بوية  )الموتع الرسىمي لوزارة الي 
ي تطوير السياسات الي 

ز
ي تساعد ف

 بالمعلومات الت 
 : ن ي مجموعة برامج تدري تأهيل المعلمي 

ز اخأداء المهتز ي المؤسسات التعليمية لتحسي 
ز
ز ف بية ياصة لتأهي  المعلمي 

ات المهنية ورفع كفاءتم اإلنتاجية ومستوى عملية  ي مهنتم بالحصول عىل مزيد من الخير
ز
حيث يساعد الفرد ف

 (. 2020التعليم والتعلم من يالل تأهيلهم بطريقة فاعلة تربويا )الدويري وآيرون  
ز وتطوير اخأداء ويعرف إجرائيا:  إعدادهم وتأهيلهم وفق برامج تدريبية تل  الخدمة وأثناء الخدمة لتحسي 

ي ضوء الكفايات المهنية. 
ز
ي ف
 الوظيفز

ي للتدريب  أو حاص  عىل دبلوم  المعلم المؤهل: 
هو المعلم الحاص  عىل دبلوم تأهي  تربوي من المعهد الوطتز

. )وزارة تأهي  تربوي بشك  منفص   أو يحم  شهادة جامعي
ً
ة بتخصص ُيعتير ضمن التخصصات المؤهلة تربويا

بية والتعليم    (. 2017الي 
بوي ال  يتضمن : برنامج التأهيل التر ي التدريب عىل كفايات المعلم الفعة

ز
عة أنشطة مجمو برنامج متخصص ف

لقاءات تدريبية وجاهية تخصصية تنت ي بمهمات  لتطوير هذه الكفايات من يالل وفعاليات تدريبية مخططة
م 
ّ
ي حلقات تعل

ز
ي السياتات الصفية والمدرسية  ينقسم بعدها المعلمون إىل مجموعات مصغرة تجتمع ف

ز
تطبق ف

ي تم تطبيقها )الفار  وهلة  
 (. 2017لمناتشة المهمات الت 

ن  بوي للمعلمي 
ز من المالية بم: "مجموع الموارد ُيقصد : تمويل التأهيل التر  الموازنة المخصصة لتأهي  المعلمي 

عات أو الهلات مث   اخأيرى المصادر بعض أو للدولة العامة  المحلية أو المعونات الطالبية الرسوم أو التير
ة يالل التعليم أهداف تحقيق بهدف بفاعلية وإدارتها والخارجية ي   "زمنية في   (. 2004)اللحي 

ي )منهجية الدراسة 
 وإجراءاتها(الفص  الثائز

ن من أجل اإلجابة عل أسئلة الدراسة:   يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة واألداة، المستخدمي 

 منهج الدراسة: 

:  )التحليل  المقارن(البحث النوع  اعتمدت الدراسة الحالية عل منهج  ن  بطريقتي 

بية والتعليم )كتاب تباالستناد إىل الكتب الصادرة عن دراسة الوثائق الرسمية والبيانات،  - قرير وزارة الي 
ذه باعتلاره أنسب وأيرس صور التحلي  المقارن  ومناسبتم له المتابعة والتقييم  والخطة النفيذية السنوية(

ز نسلة زيادة عدد الدراسة   الذي يقوم عىل عملية المقارنة اعتمادا عىل التحلي  الفكري  لتحديد العالتة بي 
ز المع ز المؤهلي  بية والتعليم  المعلمي  ي تقرير المتابعة والتقييم الذي يصدر سنويا عن وزارة الي 

ز
تمدة ف

  وهي العام الذي تم اللدء بم بقياس مؤرسر 2014ومقارنتها بالموازنة المرصودة بالخطة التنفيذية من عام 
ي تقرير المتابعة والتقييم  وحت  عام 

ز
ز ف  أو عكسية.   للتحقق إن كانت عالتة طردية 2020نسلة المؤهلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 استخدام أسلوب المقابلة  لمناتشة نتائج تحلي  الوثائق والبيانات  مع اخأطراف ذوي العالتة المقابلة:  -
بوي  مدير عام الشؤون اإلدارية   بوي  ومدير عام التخطيط الي  ي للتدريب الي 

)مدير عام المعهد الوطتز
ي الخطة التنفيذية(والوكي  المساعد للشؤون التعليمية وهو مسؤول عن برنامج اخأ 

ز
  ساسي والثانوي ف

حات  ز والموازنة المخصصة لهم  للخروج بمقي  ز نسلة المؤهلي  رات العالتة العكسية أو الطردية  بي  ومير
 تطويرية لتحقيق الشمولية للدراسة. 

  : أدوات الدراسة
ن وهما ن المستخدمي  ن للمنهجي  ن مناسبتي   :تم استخدام أداتي 

ز من اخأعوام  األداة األوىل:  - ز نسلة المؤهلي    2020-2014نموذج تم إعداده لتصنيف البيانات؛ وللمقارنة بي 
ي الخطة التنفيذية. 

ز
 والموازنة المرصودة لهم ف

ي مقابلة اخأطراف  األداة الثانية:  -
ز
مجموعة أسئلة )نتائج الدراسة وتحلي  البيانات والوثائق( الستخدامها ف

بوي  مدير عام الشؤون )مدير عام المعهد  ذوي العالتة بوي  ومدير عام التخطيط الي  ي للتدريب الي 
الوطتز

ي الخطة 
ز
اإلدارية  والوكي  المساعد للشؤون التعليمية وهو مسؤول عن برنامج اخأساسي والثانوي ف

ز ارتفاع   لمناتشة النتائج التنفيذية( رات العالتة العكسية بي  ز والوتوف عىل مير وانخفاض  نسلة المؤهلي 
حات تطويرية. الموازنة المخصصة لهم  لل تيمة  خروج بتوصيات ومقي 

 الفص  الثالث )عرض نتائج ومناتشتها( 

ز والموازنة  ز برنامج تأهي  المعلمي  ي أسفرت عنها الدراسة  حول العالتة بي 
يتضمن هذا الفص  عرضا للنتائج الت 

بية والتعليم الفلسطينية.  ي وزارة الي 
ز
 المخصصة لم ف

 نتائج تحليل السؤال األول 
  وزارة ولإلجابة عن السؤال األول، وهو 

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي  ما العالقة بي 

؟ نامج األساس    التر
ن
بية والتعليم الفلسطينية ف  التر

نامج األساس  1جدول رقم )   التر
ن
ن ف ن الخطة التنفيذية وموازنة برنامج تأهيل المعلمي  بي 

ُ
ام من لألعو  ( ي

(2014-2020) 
 

الغاية  العام
اتيجية  االستر

التكلفة  البنود المخرج الهدف
 المالية $

زيادة نسلة  2014
ز  المؤهلي 

والمؤهالت من 
الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 

الحكومية من  
(40.5% - 

ي   48.5%
ز
( ف

معلم من  8%
-1معلىمي الصفوف 

ي 4
ز
  تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 
للمعلم بالتعاون مع 

 الجامعات

مشاري    ع  أجور ال
اكات  استشارات  اشي 

نت ووكاالت  اللعثات  اني 
العلمية والدورات 

ي مهات 
ز
التدريبية  السفر ف
 رسمية دايلية  

662.700 

معلم من  400
-5معلىمي الصفوف 

ي  10
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 

استشارات  ترطاسية  
عدد وأدوات  حاسوب 
ي مهات 

ز
وتوابعم  السفر ف

262.600 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 40.5%)
ز
( ف

إىل  2013العام 
ي 88.5%)

ز
( ف

العام نهاية 
2019 

نهاية  العام  
2014 
 

والمعايي  المهنية 
 للمعلم

رسمية دايلية  ضيافة 
ية.   وفود نير

 885300     المجموع 

زيادة نسلة  2015
ز  المؤهلي 

والمؤهالت من 
الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

ي 40.5%)
ز
( ف

إىل  2013العام 
ي 88.5%)

ز
( ف
نهاية العام 
2019 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 

الحكومية من 
(40.5% -

ي 48.5%
ز
( ف
نهاية العام 
2014 

معلم من  8%
-1معلىمي الصفوف 

ي 4
ز
  تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

 تعاون معللمعلم بال
 الجامعات

أجور المشاري    ع  
اكات  استشارات  اشي 

نت ووكاالت  اللعثات  اني 
العلمية والدورات 

ي مهات 
ز
التدريبية  السفر ف
 رسمية دايلية  

622.700 
 

معلم من  400
-5معلىمي الصفوف 

ي  10
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

 للمعلم

استشارات  ترطاسية  
ي عدد 

ز
وأدوات  السفر ف
مهات رسمية دايلية  
ية.   ضيافة وفود نير

262.600 
 

 885300     المجموع
زيادة نسلة  2016

ز  المؤهلي 
والمؤهالت من 

الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

ي 40.5%)
ز
( ف

إىل  2013العام 
ي 88.5%)

ز
( ف

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 

الحكومية من 
(33.1 % -

ي 39.2%
ز
( ف
نهاية العام 
بمعدل  2016
معلم  3640)

معلم من  800
-1معلىمي الصفوف 

ي 4
ز
  تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
 ةوالمعايي  المهني

للمعلم بالتعاون مع 
 650الجامعات )
 غزة(  150ضفة  

استشارات  ترطاسية  
ي مهمات رسمية 

ز
السفر ف

دايلية  طلاعة الكتب  
رواتب المشاري    ع  السفر 
والمهمات الرسمية 

الخارجية  أدوات وأجهزة 
مهنية متخصصة  عدد 
وأدوات  ضيافة وفود 

ية  نير

500.000 

معلم من  750
-5معلىمي الصفوف 

ي  10
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

استشارات  ترطاسية  
ي 
ز
عدد وأدوات  السفر ف
مهمات رسمية دايلية  

ية  ضيافة وفود نير

219.000 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                   (  -  100 74) ص:  خامسالبحث ال –الثاث

 

87 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

نهاية العام 
2019 

مدير  350
 30مدرسة  

 مرشد تربوي(

ضفة  450للمعلم )
القدس  200و
 غزة(  100و

 719000     المجموع
زيادة نسلة  2017

ز  المؤهلي 
 والمؤهالت من

الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

ي 40.5%)
ز
( ف

إىل  2013العام 
ي 88.5%)

ز
( ف
نهاية العام 
2019 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 

الحكومية من 
(39.2 % -

ي % 46.6
ز
( ف

ية العام نها
2017 
 

معلم من  600
-1معلىمي الصفوف 

ي  4
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 
للمعلم بالتعاون مع 

 560الجامعات )
القدس  15ضفة  
 غزة(  25

رواتب المشاري    ع  
ي 
ز
استشارات  السفر ف
مهمات رسمية دايلية  
ترطاسية  ضيافة وفود 

ية  نير

58600 

معلم من  400
-5الصفوف معلىمي 
ي  10

ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

 320للمعلم     )
غزة    60ضفة و 
  القدس (  20

اجورالمشاري    ع  ترطاسية  
ي 
ز
عدد وأدوات  السفر ف
مهمات رسمية دايلية  

ية  ضيافة وفود نير
 

153600 

 212200     المجموع
زيادة نسلة  2018

ز  المؤهلي 
والمؤهالت من 

الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

ي 40.5%)
ز
( ف

إىل  2013العام 
ي 88.5%)

ز
( ف

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 

كومية من الح
(46.6 % -

ي 51.7%
ز
( ف
نهاية العام 
2018 

معلم من 1300
-1معلىمي الصفوف 

ي  4
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 
للمعلم بالتعاون مع 

 1200الجامعات )
القدس  50ضفة  
 غزة( 50

رواتب مشاري    ع  
استشارات  ترطاسية  

ية  السفر  ضيافة وفود نير
ي مهمات دايلية  

ز
ف

  إيجارات

1364750 

معلم من  600
-5معلىمي الصفوف 

ي  10
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

 للمعلم

استشارات  ترطاسية  
حاسوب وتوابعم  السفر 
ي مهات رسمية دايلية  

ز
ف

ية   ضيافة وفود نير
 مطبوعات

641550 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

نهاية العام 
2019 

 2006300     المجموع

2019 

 

زيادة نسلة 
ز  المؤهلي 

والمؤهالت من 
الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

ي 60.4%)
ز
( ف

إىل  2017العام 
ي  75.4%

ز
ف
نهاية العام 
2022 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 
الحكومية 
 %4بمعدل 
 سنويا

معلم من 150
-1ىمي الصفوف معل
ي  4

ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 
للمعلم بالتعاون مع 

 الجامعات 

رواتب المشاري    ع  
ترطاسية  ضيافة وفود 
ي مهمات 

ز
ية  السفر ف نير

اكات  رسمية دايلية  اشي 
اني  نت ووكاالت  بريد 

وبرق وهاتف  مطبوعات  
اتامة فنادق وضيافة 
وفود  يدمات ترجمة 

ا وطلاعتها  وتحريره
اعالنات وبطاتات  رواتب 

المشاري    ع  ااجور 
ي  مصاريف تدتيق يارحر
 المشاري    ع  ايجار لمكتب

110260 

معلم من  600 
-5معلىمي الصفوف 

ي  10
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

ي الضفة للمعلم 
ز
ف
 فقط 

استشارات  ترطاسية  
ترطاسية  حاسوب 
ي 
ز
مات مهوتوابعم  السفر ف

رسمية دايلية  ضيافة 
ية  وفود نير

38850 
 

 149110     المجموع

زيادة نسلة  2020
ز  المؤهلي 

والمؤهالت من 
الطواتم 
التعليمية 

والمساندة لهم 
وفق 

اتيجية  اسي 
ز  إعداد المعلمي 
والمعلمات 
وتأهيلهم من 

ي 68.3%)
ز
( ف

إىل  2017العام 

زيادة نسلة   
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 
الحكومية 
لتشم  

( مديرا 9275)
فا    معلما ومرسر

معلم من معلىمي  75
تم  4-1الصفوف 

ي ضوء 
ز
تأهيلهم ف

الكفايات والمعايي  
 المهنية للمعلم 

ي 
ز
ترطاسية  السفر ف

ية دايلية  مهمات رسم
ية  ضيافة وفود  نير

 مطبوعات

2528 

معلم من  500
-5معلىمي الصفوف 

ي  9
ز
تم تأهيلهم ف
ضوء الكفايات 
والمعايي  المهنية 

 للمعلم 

ي 
ز
ترطاسية  السفر ف

مهمات رسمية دايلية  
ية  ضيافة وفود  نير

 مطبوعات

103600 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 81.8%)
ز
( ف
نهاية العام 
2022 

ي نهاية العام 
ز
ف

2020 
 

 106128     المجموع
ي كانت السنوات )يالحظ من الجدول أن أعىل موازنة 

ز
نامج اخأساسي ف ( حيث بلغت 2015و 2014للير

نت ووكاالت  اللعثات ( دوالر  وأن بنود المرصوفات كانت )885300) اكات اني  أجور المشاري    ع  استشارات  اشي 
ي مهات رسمية دايلية  ترطاسية  عدد وأدوات  حاسوب وتوابعم  ضيافة 

ز
العلمية والدورات التدريبية  السفر ف

نامج اخأساسي كانت عام ) وفود  ي الير
ز
ية( أما أت  موازنة ف ( دوالر  حيث كانت بنود المرصوفات 106128نير

ية مطبوعات(.  ي مهمات رسمية دايلية  ضيافة وفود  نير
ز
 )ترطاسية  السفر ف

نامج اخأساسي لألعوام من ) ي الخطة التنفيذية للير
ز
ز ف ز موازنة برنامج تأهي  المعلمي  (  2020-2014وللمقارنة بي 

بية  ي تقارير المتابعة والتقويم الصادرة سنوًيا عن وزارة الي 
ز
ي ك  عام كما وردت ف

ز
ز  ف ز المؤهلي  ونسلة المعلمي 

 (: 2والتعليم الفلسطينية  تم تصنيفهم بالجدول رتم )
  تقرير المتابعة والتقييم الصاد2جدول رقم )

ن
، كما وردت ف نامج األساس  ن للتر ن نسبة المؤهلي   ر ( مقارنة بي 

  الخطة التنفيذية
ن
، والموازنة المخصصة لهم ف نامج األساس    التر

ن
 عن الوزارة، ف

  الخطة التنفيذية  المرحلة األساسية السنة
ن
الموازنة المخصصة ف

 بالدوالر
كال  اإلناث الذكور 

ن   الجنسي 
 

2014 49.9% %40.2 44.2 885300 

2015 43% 66.0% %54.5 885300 

2016 44.2 59.3% %51.75 719000 
2017 62.7 71.9% 68.3 212200 

2018 65.1% 75.1% 70% 200630 
2019 66.5% 78.3% 72.3% 149110 

2020  %67.8 80.3 % 74% 106128 

ز بشك  عام من السنوات ) ز المؤهلي  ( وعند المقارنة 2020-2014نالحظ من الجدول ارتفاع نسلة المعلمي 
نامج؛ نجد   ( ثم بدأت بالتناتص. 2015  2014أن الموازنة ثبتت عام ) بالموازنة المخصصة لهذا الير

  
ن
 نتائج تحليل السؤال الثاث
 :  
ن
بية لإلجابة عن السؤال الثاث   وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي  ما العالقة بي 

نامج الثانوي؟   التر
ن
 والتعليم الفلسطينية ف

 
 
 
 
 
 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                   (  -  100 74) ص:  خامسالبحث ال –الثاث

 

90 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

  برنامج الثانوي( الخطة التنفيذية 3جدول رقم )
ن
ن ف نامج تأهيل المعلمي   والموازنة لتر

اتيجية العام التكلفة  البنود المخرج الهدف الفرع   الغاية االستر
 المالية $

ز  2014 زيادة نسلة المؤهلي 
والمؤهالت من 
الطواتم التعليمية 
والمساندة لهم وفق 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
وتأهيلهم من 

ي 40.5%)
ز
العام ( ف

إىل  2012/ 2013
ي نهاية  88.5%

ز
ف
 2018/ 2019العام 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
المدارس 
اخأساسية 

الحكومية من 
(40.5% -

ي نهاية 48.5%
ز
( ف

 2014العام 

معلم ومعلمة  150
تم تأهيلهم من غي  

ز   المؤهلي 

استشارات  
ترطاسية  عدد 
سفر وأدوات  ال

ي مهات رسمية 
ز
ف

دايلية  ضيافة 
ية   وفود نير

 رسوم

510.600 
 

ي ) 2014  12برنامج تدريتر
مجمع تدريب( 
ي عىل منخ 

مبتز
الكفايات تم 

تصميمم لتدريب 
معلىمي المرحلة 

 الثانوية. 

استشارات  
ترطاسية  السفر 

ي مهمات 
ز
ف

رسمية دايلية  
ضيافة وفود 

ية    نير

26.310 

 536.910     المجموع

ز  2015 زيادة نسلة المؤهلي 
والمؤهالت من 
الطواتم التعليمية 
والمساندة لهم وفق 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
وتأهيلهم من 

ي العام 40.5%)
ز
( ف

إىل  2012/ 2013
ي نهاية  88.5%

ز
ف
 2018/ 2019العام 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف
 المدارس
اخأساسية 

الحكومية من 
(40.5% -

ي نهاية 48.5%
ز
( ف

 2014العام 

معلم ومعلمة  150
تم تأهيلهم من غي  

ز   المؤهلي 

استشارات  
ترطاسية عدد 
وأدوات  السفر 
ي مهات رسمية 

ز
ف

دايلية  ضيافة 
ية   وفود نير

 رسوم

510.600 
 

ي ) 2015  12برنامج تدريتر
مجمع تدريب( 
ي عىل منخ 

مبتز
الكفايات تم 

تصميمم لتدريب 
معلىمي المرحلة 

 الثانوية. 

استشارات  
ترطاسية  
ضيافة وفود 
ي 
ز
ية  السفر ف نير
مهات رسمية 
 دايلية  

26.310 

 536910     المجموع
ز  2016 زيادة نسلة المؤهلي 

والمؤهالت من 
الطواتم التعليمية 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 

معلم ومعلمة  150
تأهيلهم من غي   تم

ز حسب  المؤهلي 

ترطاسية  السفر 
ي مهمات 

ز
ف

رسمية دايلية  

45600 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

والمساندة لهم وفق 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
وتأهيلهم من 

ي العام 40.5%)
ز
( ف

إىل  2012/ 2013
ي نهاية  88.5%

ز
ف
 2018/ 2019العام 

والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف

المدارس الثانوية 
الحكومية من 

(33.1 % -
ي نهاية 39.2%

ز
( ف

 2016العام 
 670بمعدل 
مدير  95معلم  
 25مدرسة  

 مرشد تربوي. 

معايي  تأهي  
ز  وتدريب المعلمي 
والمجمعات 

التدريبية المعتمدة 
( 12-10للصفوف )

معلم ضفة   100)
ي غزة( 50
ز
 ف

ضيافة وفود 
ية  نير

ز  2017 زيادة نسلة المؤهلي 
والمؤهالت من 
الطواتم التعليمية 

لهم وفق والمساندة 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
وتأهيلهم من 

ي العام 40.5%)
ز
( ف

إىل  2012/ 2013
ي نهاية  88.5%

ز
ف
 2018/ 2019العام 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف

المدارس الثانوية 
الحكومية من 

(39.2 % -46.6 
ي نهاية العام %
ز
( ف
2017 

معلم ومعلمة  100
تم تأهيلهم من غي  
ز حسب  المؤهلي 
معايي  تأهي  

ز  وتدريب المعلمي 
والمجمعات 

التدريبية المعتمدة 
( 12-10للصفوف )
ي الضفة 

ز
  70ف

وغزة  10القدس 
20 

ترطاسية  السفر 
ي مهمات 

ز
ف

رسمية دايلية  
ضيافة وفود 

ية  نير

30.400 

ز  2018 زيادة نسلة المؤهلي 
والمؤهالت من 

لتعليمية الطواتم ا
والمساندة لهم وفق 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
وتأهيلهم من 

ي العام 40.5%)
ز
( ف

إىل  2012/ 2013
ي نهاية  88.5%

ز
ف
 2018/ 2019العام 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف

المدارس الثانوية 
الحكومية من 

(46.6 %-
ي نهاية 49.1%

ز
( ف

 2018لعام ا

معلم ومعلمة 25
تم تأهيلهم من غي  
ز حسب  المؤهلي 
معايي  تأهي  

ز  وتدريب المعلمي 
والمجمعات 

التدريبية المعتمدة 
( 12-10للصفوف )

معلم ضفة  75)
ي غزة( 25
ز
 ف

استشارات  
ترطاسية  السفر 

ي مهمات 
ز
ف

رسمية دايلية  
ضيافة وفود 
ية  طلاعة  نير
 الكتب  

14.240 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 
نامج الثانوي لألعوام من ) ي الخطة التنفيذية للير

ز
ز ف ز موازنة برنامج تأهي  المعلمي  (  2020-2014وللمقارنة بي 

ز  بية ونسلة المعلمي  ي تقارير المتابعة والتقويم الصادرة سنوًيا عن وزارة الي 
ز
ي ك  عام كما وردت ف

ز
ز  ف المؤهلي 

 (: 2والتعليم الفلسطينية  تم تصنيفهم بالجدول رتم )
  تقرير المتابعة والتقييم الصادر عن 4جدول رقم )

ن
نامج الثانوي، كما وردت ف ن للتر ن نسبة المؤهلي  ( مقارنة بي 

  الخطة التنفيذية بعملة الدوالرالوزارة، 
ن
 والموازنة المخصصة لهم ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز زيادة نسلة  2019  المؤهلي 
والمؤهالت من 
الطواتم التعليمية 
والمساندة لهم وفق 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
سنويا حت   %9بنسة 

 2022نهاية العام 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف

المدارس الثانوية 
الحكومية بنسلة 

 سنويا  9%

معلم ومعلمة 25
يلهم من غي  تم تأه

ز حسب  المؤهلي 
معايي  تأهي  

ز  وتدريب المعلمي 
والمجمعات 

التدريبية المعتمدة 
( 12-10للصفوف )

ي الضفة فقط
ز
 ف

استشارات  
ترطاسية  السفر 

ي مهمات 
ز
ف

رسمية دايلية  
ضيافة وفود 
ية  طلاعة  نير
 الكتب 

37.22 

ز  2020 زيادة نسلة المؤهلي 
والمؤهالت من 
الطواتم التعليمية 
والمساندة لهم وفق 
اتيجية إعداد  اسي 

ز والمعلمات  المعلمي 
سنويا حت   %9بنسة 

 2022نهاية العام 

زيادة نسلة 
ز من  المؤهلي 
ز  المعلمي 
والمعلمات 
والمديرين 

ي 
ز
والمديرات ف

المدارس الثانوية 
الحكومية بنسلة 

 سنويا 9%

معلم ومعلمة  100
تم تأهيلهم من غي  
ز حسب  المؤهلي 
معايي  تأهي  

ز و  تدريب المعلمي 
 ( 12-10للصفوف )

استشارات  
ترطاسية  السفر 

ي مهمات 
ز
ف

رسمية دايلية  
ضيافة وفود 

ية  مطبوعات  نير
تربوية  حاسوب 

 وتوابعم

114.690 

  الخطة  المرحلة الثانوي السنة
ن
الموازنة المخصصة ف

 التنفيذية بالدوالر

كال  اإلناث الذكور 
ن   الجنسي 

 

2014 17% 20% 19% 536910 

2015 22.2% 25.9% 24.05% 536910 

2016 22.6% 25.9% 24.25% 45600 
2017 %36 41% 38.8% 30400 

2018 37.2% 42.8% 39.6 % 14.240 

2019 38.2% 44.5% 39.6 % 37220 
2020 39.5% 46.3 % 42.5% 114690 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 نتائج تحليل السؤال الثالث
 

ن نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث وهو:  ن برنامج تأهيل المعلمي  ما أسباب العالقة )طردية أو عكسية( بي 
بية والتعليم الفلسطينية؟    وزارة التر

ن
 والموازنة المخصصة له ف

ي للتدريب اخأطراف ذوي العالتة   لإلجابة عىل السؤال الثالث  تم عم  مقابلة مع
)مدير عام المعهد الوطتز

بوي بوي1الي    والوكي  المساعد للشؤون التعليمية وهو 3مدير عام الشؤون اإلدارية  2  ومدير عام التخطيط الي 
ي الخطة التنفيذية

ز
مسؤول عن برنامج اخأساسي والثانوي ف

ي   (4
ز
لمعرفة أسلاب نتائج تحلي  البيانات والوثائق ف

ي  
ز اخأول والثائز ز بنسلة السؤالي  ج تأهي  ذوي العالتة بالخطة التنفيذية وبرناممن  %90فقد اجمع الملحوثي 

ي يمكن تصنيفها 
نامج الثانوي  الت  نامج اخأساسي  والمتذبذبة للير  إىل أسلاب نتيجة العالتة العكسية لير

ز المعلمي 
 إىل عدة مكونات  

،فالمكون األول هو التحديات  ن   تواجه واضغ  موازنة تأهيل المعلمي 
ز ان  النر من اجابات  %80حيث تبي 

ي 
ز
ز أن أهم التحديات  تمثلت ف : اخأولويات  فمن أولويات الوزارة مثال افتتا  العام الدراسي  توفي  الكتب الملحوثي 

. ومن التحديات الضائقة  ز ي تطوير وتأهي  المعلمي 
المدرسية  والغرف الصفية  ومقاعد  وصفوف  ثم يأئ 

 المالية  فالدول المانحة تلصت بشك  كبي  التموي  للوزارة  حيث أن بعض المشاري    ع لم تحص  عىل حصة
ي الموازنة للتطوير  ولكن اآلن غي  تادرة عىل أن تقوم بذاتها.  

ز
نهائيا وكان رصيدها بالموازنة )صفر( خأن اخأص  ف

ز وبنسلة  ك   %100كما اجمع كافة الملحوثي  عىل انم من التحديات انسحاب بعض الدول من التموي  المشي 
ز  ك  وتد نقصت المي 

( مما كانت عليم. ومن %60-%40انيات )فمثال يرجت بلجيكا من سلة التموي  المشي 
ي 
ز
نامج  ومن ثم تخىل البنك الدوىلي مما جع  الوزارة التفكي  ف ام البنك الدوىلي لإلنفاق عىل الير

ز التحديات أيضا الي 
ز الطللة هو مرٍض   ي تأهي  المعلمي 

ز
ام الجامعات ف ز نامج. ومن التحديات أيضأ  أن الي  اللحث عمن ينفق عىل الير

. مما يكلف الو  ز ز بعد التعيي   زارة تأهي  المعلمي 
ات  ومنها  50% ز بينت أن دور التخطيط أصب  حاليا عملية رصد للبيانات والمؤرسر من استجابات الملحوثي 

ي تفاصي  هذه 
ز
نامج اخأساسي والثانوي  وال تتدي  اإلدارة العامة للتخطيط ف  للير

ز ز المؤهلي  مؤرسر نسلة المعلمي 
ات  ومن يحدد الموازنة امج  ودور اإلدارة العامة للتخطيط  المؤرسر أيضا هو لجنة السياسات ومن ثم مديرو الير

 متابعة الخطط وإصدار التقارير لمدى تحقيق الخطة فيما بعد. 
من االجابات اجمعت عىل أهم التحديات بأن الموازنة آير ثالثة أعوام كانت محدودة جدا  ولكن عىل  %30و

ي التدريب  ومن
ز
التحديات أيضأ تعدد الجهات الداعمة  وتعدد بنود الرصف تلعا للمللغ  المعهد االستمرار ف

ك جهة معينة مث   نامج عادة يتم عىل موازنة سلة التموي  المشي  المرصود  والجهة الداعمة  حيث أن هذا الير
USAD  JAF  البنك الدوىلي  القطرية .... الخ  وك  جهة تقدم عروض مختلفة عن اآليرين  ف ي غي  ثابتة   

ز  أما  ف ي توفر البتوب للمعلم  مما وضع المعهد  USADفمثال البنك الدوىلي لم يكن يوفر البتوب للمعلمي 
ز  مرتلطات بالجهة الممولة ز للمعلمي  ز مختلفتي  ي إشكالية بوضع موازنتي 

ز
ي ف
الموازنة    وأيضا تذبذبالوطتز

نامج بأت   ي الير
ز
نامج  مما اضطر الوزارة إىل السي  مضيا ف المرصودة  وتوتف بعض الجهات الداعمة من تموي  الير

ي مواتف 
ز
ي ُيعرف عنها بعد الرصف  مما وضعنا ف

التكاليف  وتحوي  بند االستشارات إىل وزارة المالية  والت 
ز بعدم ز الخارجيي   المقدرة عىل دفع مستحقاتهم.  محرجة مع المدربي 

                                                           
ي بتاري    خ 1 

 2012/ 6/ 23مقابلة مع مدير عام المعد الوطتز
بوي بتاري    خ 2   2021/ 6/ 23مقابلة مع مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط الي 
 2021/ 6/ 23مقابلة مع مدير عام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية بتاري    خ 3 
ي اخأساسي 4   2021/ 6/ 23والثانوي بتاري    خ مقابلة مع مدير برنامخر
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بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ك  مديرية  منهج  %30و 
ز
ز ف ز غي  المؤهلي  من االجابات اجمعت عىل ان كثي  من تحديات أعداد المعلمي 

ي بعض اخأحيان يكون 
ز
ي ك  مديرية  وف

ز
المعهد أيذ المديريات بشك  كام   والتدريب عىل تخصصات محددة ف

ز تلي  وغي  كاٍف ل ز غي  المؤهلي  نامج مثال )عدد المعلمي  ز  5-3تنفيذ الير ي ك  مديرية بتخصص معي 
ز
ز ف ( معلمي 

 مما يزيد من صعوبة التخطجيط ووضع موازنة لهم   وتقدير الموازنة لهم. 
  فهو طرق ومنهجية تجاوز هذه التحديات: 

ن
 أما المكون الثاث

كت  ي ره لجنة السياسباإلجابات بأنم يمكن تجاوز التحديات بالعم  عىل اخأولويات  حسب ما تق %70واشي 
ز
ات ف

 الوزارة )الوزير والوكي   والوكالء المساعدون  واإلدارة العامة للتخطيط(. 
ز بنسلة  ي الخطة  وإذا أرادت الجهة الداعمة  %35واجمع الملحوثي 

ز
امج ف أن اعتماد البنود اخأساسية لجميع الير
ء آير فهو يعو  ي

د لهم  فنحن نضع الحد اخأدئز إضافة بنود أيرى لها ذلك  مث  دعم الب توبات أو أي سر
ي التدريب  )ضيافة  ترطاسلة  طلاعة  مواصالت( نحن نوفر تدريب نوغي ولكن تم إلغاء بند 

ز
المطلوب توفره ف

ز من عام  ي تدريب المعلمي 
ز
ي   2018االستشارات ف

ي المعهد الوطتز  اآلن  وكان اللدي  هو االعتماد عىل مدرئر
وحت 

ي بعضواالستعانة بالمديريات عند الحا
ز
ين ف ز ز المتيمي  بويي 

ز الي  في  ز كانت الفكرة باالعتماد عىل المرسر  جة لمدربي 
ز من هذه  في  ي منطقة جنوب الخلي   ويطا  حيث تم توفي  مرسر

ز
ية ف ز التخصصات مثال اللغة العربية واإلنجلي 

ي التدريب  وم
ز
ي ف
ي يعتمدها المعهد الوطتز

ي ن ثالمديريات ذو مهارات عالية وتدريبهم عىل اآللية الت 
ز
م ساعدوا ف
ز  ز  وتوفي  مواصالت يروج المدربي  في  التدريب  وبذلك تم تقليص الموازنة  ومنها أيضا تم تطوير تدرات المرسر
ي تقلي  الموازنة تم 

ز
ي تقلي  الموازنة. ومن اإلجراءات أيضا ف

ز
ي ساهم أيضا ف

وئز من رام هللا  ووجود التعليم اإللكي 
يفف من الحاجة إىل الوجلات وتقلي  من القرطاسية حيث كنا سابقا  تقسيم اللقاء الوجاهي إىل لقاءين مما 

ونيا    ز الكي  نسحب المواد التدريبية جميعها وتسليمها ورتَيا للمعلم  أما اآلن نستخدم منهجية إرسالها للمعلمي 
 ك  هذه اإلجراءات ساعدت عىل تقليص الموازنة. 

: وكان المكون الثالث هو الجهة المسؤولة عن تحديد مب ن  لغ الموازنة لتأهيل المعلمي 
ي الوازارة تحدد  %70واتفقت 

ز
من االجابات عىل ان الجهة المسؤولة عن تحديد المللغ  هي لجنة السياسات ف

امج  الوكالء المساعدون( لتوزي    ع  ي دور لجنة التخطيط والموازنة  وهي لجنة فنية تضم )مدراء الير
اخأولويات  ويأئ 

قرة  ومناتشة اخأنشطة وتيمة الملالغ المخصصة لألنشطة واخأولويات مع اإلدارات الموازنة حسب اخأولويات الم
امج والتخطيط.   العامة ذات العالتة  ومن ثم يتم إترار الموازنة من الوزير والوكي  ومدراء الير

ز بنسلة  نا %35كما اجمع الملحوثي  ي الموازنة  مدير الير
ز
مج سواء أن المعهد يضع الحد اخأدئز من االحتياجات ف

ى إن كانت تتوافق والنسلة الممكنة ضمن الموازنة الشاملة  اخأساسي أو الثانوي يقوم بمراجعة الموازنة  لي 
نامج العام  وممكن أن يطلب تخفيض بعض البنود مثال بنسلة ) ( ويتم مراجعة البنود لتخفيض الموازنة %30للير

نامج  مث  تخفيض عدد اللقاءات  ي السؤال السابق  ولكن حت  تالءم موازنة الير
ز
ه من اإلجراءات المذكورة ف أو غي 

نامج ولجنة  ي يقرها مدير الير
اخأهم أن المعهد هو من يحدد الموازنة  لكن يجب أن تنسجم  والموازنة الت 

 الموازنة. 
 : ن ن المؤهلي    حيت تزايد نسبة المعلمي 

ن
، ف نامج األساس   المكون الرابع: أسباب تناقص موازنة التر

ز ان ز من يحم  مؤه  تربوي من صفوف ) %35 تبي  ي اخأساسي يعود إىل تعيي 
ز
( 9-1من االجابات أن التناتص ف

ز أت  من السابق.   أساليب تدريب  وتربية ...الخ  فأصلحت الحاجة إىل تأهي  المعلمي 
ي التناتص هو زيادة الهجرة من اخأساسي  %35كما اظهرت نتائج تحلي  المقابالت ان 

ز
إىل من أهم اخأسلاب ف

بوي ينتق  لتعليم الثانوي  إىل جانب  الثانوي  حيث يتم تعيينم عىل اخأساسي  وبعد الحصول عىل التأهي  الي 
االعتماد عىل تعريف المؤه  بمن يحم  شهادة طرق تدريس أو أساليب أو تربية  فاخأص  عدم االعتماد عىل 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                   (  -  100 74) ص:  خامسالبحث ال –الثاث

 

95 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 يحملون شهادة مؤه  تربوي ع ز  وال يملكون الكفايات الالز مسىم الشهادة فقط  فلعض المعلمي  مة  ند التعيي 
ز يملكون الكفايات والمهارات الالزمة دون شهادة مؤه  تربوي  مما يشتت الجهود.   وهناك أيضا معلمي 

ز بنسلة  ز سنويا  ومن سياسة المعهد  %30اجمع الملحوثي  نامج ثابت بالمعهد ويتم تدريب عدد معي  أن الير
و تناتصت الموازنة  فإنم يتم تقلي  المصاريف  فإن كانت تكلفة المعلم الواحد المحافمة عىل هذا العدد  حت  ل

ي ويدعم $200( فإنم اآلن ال يكلف )$1000مثال ) شيد  وأيضا إذا كان داعم يارحر
( وذلك بسبب سياسة الي 

 بالبتوب فإن ذلك يزيد الموازنة المرصودة  ولكن نحن نحافظ دوما عىل الموجود. 
نامج الثانوي: المكون الخامس:   سبب انخفاض ثم ارتفاع موازنة التر

ز بنسلة  ز عادة يكون تخصص   %100اجمع الملحوثي  أنم أن السبب يعود فت  التموي  للتعليم الثانوي  والتعيي 
ياء  رياضيات  ... الخ(  مما أصلحت الحاجة إىل توفي  موازنة أكير لتأهي  هذه الفئة.  ز ية  في  ز مثال )لغة انجلي 

بية(  لمتقدمي التعليم اخأساسي  وأضاف أنم يتم وكذلك تخ
فيف وزن المؤهالت العليا )ماجستي  ودكتوراة الي 

ز لوظيفة معلم للصفوف من  : للمتقدمي  ي
( عالمات  8) 4-1وضع التعام  مع حامىلي شهادة الدكتوراة كاآلئ 

ز لتدريس صفوف ) ز للمرحلة الث7( فيتم رصد )9-5والمتقدمي  ( عالمات. أما 6انوية )( عالمات  والمتقدمي 
ز لتدريس الصفوف ) ز للمرحلة 6( فإنم يتم رصد )4-1حامىلي شهادة الماجستي  والمتقدمي  ( عالمات  والمتقدمي 

ز لمرحلة الثانوية )5( )5-9)  حامىلي الشهادات العليا 4( عالمات  والمتقدمي 
ز ( عالمات  وذلك لتشجيع المعلمي 

 قل  من الحاجة إىل برامج التأهي  لهم. التقدم لتدريس المراح  اخأساسية  مما ي
ي ذلك أن اخأعوام ) %35كما اظهرت نتائج تحلي  المقابالت ان 

ز
( 2017-2014من توافق االجابات ان السبب ف

انيات المرصودة تل  ذلك هي تحضي  للتدريب وتهيئة 
ز ز عىل برنامج الثانوي  والمي  لم يكن تدريب للمعلمي 

نامج  ومستشارين وورشات ع ز  واستشارات مع جامعة يوماس  وتد بدأ للير اء من يارج فلسطي  م  ويير
ز     ويمكن بعض هذه الملالغ رصدت ولم تنفذ سابقا. 2020-2018التدريب الفعىلي للمعلمي 

 : ن بوي للمعلمي 
  التخطيط لموازنة التأهيل التر

ن
 المكون السادس: الفجوة الرئيسة ف

ي تحديد الفجوة ال
ز
ز  فقد تبيانت إجابة ذوي العالتة ف بوي للمعلمي 

ي التخطيط لموازنة التأهي  الي 
ز
رئيسة ف

من االجابات تشي  إىل أن نوعية التأهي  لها دور كبي   ما يحدث أن  %35اظهرت نتائج تحلي  المقابالت ان 
وط التأهي  وهي االنسجام والحاجات والمستحدثات 

نامج  دون مراعاة رسر ز يخضعون لنفس الير جميع المعلمي 
ف(  مما يستلزم دراسة معمقة الحتياجات  والرغلات  )المدير والمرسر من ِتل  المعلم والمسؤول الملارسر

نامج ك  معلم حسب حاجاتم  بتفاوت عدد الساعات المعطاة لك  منهم  مما  ز  ومن ثم تنفيذ الير المعلمي 
 يخفف العبء عن الوزارة  ويحقق الهدف من التأهي . 

ز بنسلة  ز أن الفجو  %35اجمع الملحوثي  ة مرتلطة بالتحديات  منها تذبذب الموازنة المرصودة بناء عىل المانحي 
ات  أما التدريب  والموازنة بالمالية  وبالتعليم الثانوي لم يتم التأهي  عدة أعوام  وإنما الرصف عىل التحضي 

تحديدها بناء    والفجوة اخأهم عدم وجود موازنة سنوية مرصودة للتدريب  وإنما يتم2018الفعىلي فقد بدأ عام 
ة تمكنا من تحديد ورصد الحد اخأدئز للرصف  الذي ال يمكن التنازل عنم.   عىل المستجدات  والسنوات اخأيي 

كت  ي  % 70واشي 
ز
ز ف بوي  خأن غالبية المؤهلي 

ز الموازنة والتأهي  الي  باالجابات عىل ان أنم ال توجد عالتة بي 
ة  ملادرات ذاتية  حيث يحص  ا ز وذلك اخأعوام اخأيي  لمعلمون عىل تأهي  تربوي أو ماجستي  تربية  تل  التعيي 

بية  كونم يتم إضافة عالمات لمن يحم  شهادة تأهي  تربوي أو ماجستي  تربية  مما 
ي الي 
ز
لزيادة فرصة تبولهم ف
 . ز  يزيد عدد المؤهلي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 الفصل الرابع

 )مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات(

ي 
ز
ي من يالل ما ورد ف

ز
الفص  السابق من تحلي  خأسئلة الدراسة ظهرت مجموعة من النتائج واالستنتاجات وف

 هذا الجزء من اللحث سيتم بفسي  النتائج ومن ثم الخروج باستنتاجات وتوصيات مناسلة. 

 مناقشة نتائج واستنتاجات األسئلة

 مناقشة نتائج السؤال األول والذي نصه 

ن برنامج تأهيل الم   ما العالقة بي 
ن
بية والتعليم الفلسطينية ف   وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف علمي 

؟ نامج األساس   التر
ي السنوات 

ز
نامج اخأساسي كانت ف ي الجداول السابقة أن أعىل موازنة للير

ز
ز من يالل مقارنة النتائج ف لقد تبي 

نامج اخأساسي كانت عام (؛ أما 2015و 2014) ي الير
ز
ز ن   بالرغم م2020أت  موازنة ف ارتفاع نسلة المعلمي 
ز بشك  عام من السنوات ) نامج؛ نجد أن 2020 -2014المؤهلي  ( وعند المقارنة بالموازنة المخصصة لهذا الير

ز 2015  2014الموازنة ثبتت عامي ) ( ثم بدأت بالتناتص  وتعزو اللاحثتان هذه النتيجة إىل أن الكثي  من المعلمي 
ز لوظيفة معلم يحملون شهاد بية والتعليم أصلحت تنتهج المتقدمي  أو تأهي  تربوي  كما ان وزارة الي  ة الماجستي 

ز  ز للوظيفة حيث ك  فئة عمرية محددة لها معلمي  ز المتقدمي  ي تقسيم التعيينات للمعلمي 
ز
منهجا جديدا ف

: أي أن المعلم ُيَسكن حسب شهادتم  ز يحملون شهادات تناسب هذه المرحلة  وهو ما يسىم بنمام التسكي 
ز يدرس الصفوف من الجا ي تخصص معي 

ز
أما حملة الشهادات  9-5معية فإذا كان يحم  شهادة اخأساليب ف

ي 
ز
االيتصاصية فيدرسون المرحلة الثانوية وكذلك المرحلة اخأساسية العليا  باإلضافة إىل العجز الذي حص  ف

ت بمروف اتتصادية تاسية أد موازنة الدولة بشك  عام؛ مما أثر عىل موازنة التعليم بشك  عام فقد مرت الدولة
 . 2020-2018إىل تقشف الحكومة يالل السنوات الثالث السابقة 

ي 
 مناتشة نتائج السؤال الثائز

  
ن
بية والتعليم الفلسطينية ف   وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي  ما العالقة بي 

نامج الثانوي؟  التر
ز الذين ُيدرسون يلدو من الجداول الخاصة بهذا  ز المؤهلي  ز نسلة المعلمي  ي العالتة بي 

ز
السؤال أن هناك تذبذبا ف

ز  فتارة تزيد الموازنة وتارة تق ؛ وهذا يرجع إىل  نامج تأهي  المعلمي  المرحلة الثانوية؛ والموازنة المخصصة لير
ز المؤه نامج  بينما يزيد عدد المعلمي  ي حجم موازنة الدولة والدول المانحة لدعم الير

ز
ي ذكرت ف

ز لألسلاب الت   لي 
ي أثناء التوظيف 

ز
تفسي  السؤال السابق حيث نجد أن العديد منهم أصب  يلحث عن التأهي  تل  الوظيفة  أو ف

وذلك لرفع المستوى اخأكاديىمي  وحت  يتمكن المعلم من الحصول عىل الوظيفة بشك  أرسع؛ كما أن الوزارة تتي  
تدريس المرحلة اخأساسية وبالعكس. وما دامت هذه الطريقة تانونية ولو كانت لمعلىمي المرحلة الثانوية االنتقال ل

تفع  حت  لو كان  ز بالمرحلة الثانوية سي  ز المؤهلي  مي 
ّ
  فإن العدد اإلجماىلي للمعل

ز مي 
ّ
تؤثر عىل عدد تلي  من المعل

ز ايتيارهم من حملة الشهادات المتخصصة.   من أسس التعيي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 الثالثمناقشة نتائج السؤال 

بية    وزارة التر
ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي  ما أسباب العالقة )طردية أو عكسية( بي 

 والتعليم الفلسطينية؟
ز والموازنة  ي ارتفاع نسلة المؤهلي 

ز
ي أظهرت نتائج التحلي   بوجود عالتة عكسية ف

وللوتوف عىل اخأسلاب الت 
نامج اخأساسي  ي الير

ز
ز  المخصصة لهم ف ز ارتفاع نسلة المؤهلي  ي حي 

ز
ي برنامج التعليم الثانوي ف

ز
 وتذبذب الموازنة ف

ي أجريت معهم  
ي المقابالت الت 

ز
ي استنتجت من إجابات اخأطراف ذوي العالتة ف

ظهرت مجموعة من اخأسلاب الت 
 :  وهي

 : ن   تواجه واضغ موازنة تأهيل المعلمي 
 التحديات النر

 :  
ر
  أظهرتها نتائج التحليل، ما يأث

 أهم التحديات النر

   اخأولويات  فمن أولويات الوزارة مثال افتتا  العام الدراسي  توفي  الكتب المدرسية  والغرف الصفية
 . ز ي تطوير وتأهي  المعلمي 

 ومقاعد  وصفوف  ثم يأئ 

   ىل حيث بعض المشاري    ع لم تحص  عالضائقة المالية  فالدول المانحة تلصت بشك  كبي  التموي  للوزارة
ي الموازنة للتطوير  ولكن اآلن غي  تادرة عىل أن 

ز
حصة نهائيا وكان رصيدها بالموازنة )صفر( خأن اخأص  ف

 تقوم بذاتها. 

  .ك  انسحاب بعض الدول من التموي  المشي 

  .نامج ي اللحث عمن ينفق عىل الير
ز
؛ مما جع  الوزارة تفكر جديا ف  تخىلي البنك الدوىلي

  ز . الي  ز ز بعد التعيي  ز الطللة هو مرٍض  مما يكلف الوزارة تأهي  المعلمي  ي تأهي  المعلمي 
ز
 ام الجامعات ف

  .ومن التحديات أيضا الموازنة آير ثالثة أعوام محدودة جدا 

   نامج بأت ي الير
ز
نامج  مما اضطر الوزارة إىل السي  مضيا ف وتوتف بعض الجهات الداعمة من تموي  الير

ي  التكاليف  وتحوي 
ز
ي ُيعرف عنها بعدم الرصف؛ مما وضع الوزارة ف

بند االستشارات إىل وزارة المالية  والت 
ز بعدم القدرة عىل دفع مستحقاتهم.  ز الخارجيي   مواتف محرجة مع المدربي 

  ي التنسيق
ز
امج  حيث كان دورها سابقا يتمث  ف تحييد دور اإلدارة العامة للتخطيط  وتسليم الدور لمديري الير

ز جميع امج والموازنة.  بي   الير

   نامج بأت ي الير
ز
نامج  مما اضطر الوزارة إىل السي  مضيا ف توتف بعض الجهات الداعمة من تموي  الير

ي مواتف 
ز
ي ُيعرف عنها بعد الرصف  مما وضعهم ف

التكاليف  وتحوي  بند االستشارات إىل وزارة المالية  والت 
ز بعدم المقدرة عىل د ز الخارجيي   فع مستحقاتهم. محرجة مع المدربي 

 : نامج األساس  ن تزداد بالرغم من تناقص موازنة التر ن المؤهلي   نسبة المعلمي 

 ( ز من يحم  مؤه  تربوي من صفوف : تعيي  نامج اخأساسي  ( أساليب تدريب  وتربية. 9-1تناتص الير

   ي بتدريب عدد ثابت سنويا  حت  لو تناتصت الموازنة  فإنم يتم تقلي
ام المعهد الوطتز ز لمصاريف  وليس االي 

 العدد. 

  بوي زيادة الهجرة من اخأساسي إىل الثانوي  حيث يتم تعيينم عىل اخأساسي  وبعد الحصول عىل التأهي  الي 
 ينتق  لتعليم الثانوي. 

  .االعتماد عىل تعريف المؤه  بمن يحم  شهادة طرق تدريس أو أساليب أو تربية 
نامج الثانوي:   إنخفاض ثم أرتفاع موازنة التر

  .ز عادة يكون تخصص  السبب يعود فت  التموي  للتعليم الثانوي  والتعيي 

  . بية(  لمتقدمي التعليم اخأساسي
 تخفيف وزن المؤهالت العليا )ماسي  ودكتوراه الي 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                   (  -  100 74) ص:  خامسالبحث ال –الثاث

 

98 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 ذلك أن اخأعوام
ز
ز عىل برنامج الثانوي  والموازنات 2017-2014كما ان السبب ف ( لم يكن تدريب للمعلمي 

اء من يارج المرصودة تل  ذلك  نامج  ومستشارين وورشات عم  ويير هي تحضي  للتدريب وتهيئة للير
ز   فلسطي 

 : ن بوي للمعلمي 
  التخطيط لموازنة التأهيل التر

ن
 الفجوة الرئيسة ف

  وط نامج  دون مراعاة رسر ز يخضعون لنفس الير نوعية التأهي  لها دور كبي   ما يحدث أن جميع المعلمي 
 ت والمستحدثات والرغلات. التأهي  وهي االنسجام والحاجا

  ز والموازنة بالمالية  وبالتعليم الفجوة مرتلطة بالتحديات  منها تذبذب الموازنة المرصودة بناء عىل المانحي 
ات  أما التدريب الفعىلي فقد بدأ عام   . 2018الثانوي لم يتم التأهي  عدة أعوام  وإنما الرصف عىل التحضي 

 : التوصيات

: بعد الخروج بالنتائج وم  
ر
 ناقشة االستنتاجات توص  الدراسة بما يأث

نامج بأت  التكاليف  وتحقيق  -1 ز  حيث يمكن تنفيذ الير نامج تأهي  المعلمي  مراجعة الموزانة المرصودة لير
 الهدف المرجو. 

ي  -2
ز
ز ف ي أسس ايتيار المعلم؛ بأن يحم  مؤهال تربويا  مما يخفف من نسلة غي  المؤهلي 

ز
طا أساسيا ف اعتماد رسر

 الوزارة. 
امج  -1 إسناد التخيطيط وتحديد الموازنة لإلدارة العامة للتخطيط  لضمان النمرة الشمولية لجميع الير

 والمخرجات لك  إدارة  بما يتوافق والموازنة الشاملة  والمصلحة العامة. 
اتهم  وعدم -2 ز  ويير بوي؛ وتطويرها بحيث تالءم احتياجات المعلمي 

يتيارهم ا إعادة تقييم برامج للتأهي  الي 
(  بوضع نمام تقييم برنامج التأهي  2012فقط حسب الشهادة.وهذا يتوافق مع دراسة ) الربماوي  

بوي.   الي 
ز  لتموي  برامج التأهي .  -3 ز محليي   العم  عىل ايجاد ممولي 
ة الدراسة  واستلعاد من يثلت  -4 بية  عىل أن يتم متابعتهم طوال في  ي كليات الي 

ز
وضع أسس اليتيار الطللة ف
 عدم مالءمتهم لمهنة التعليم. 

ي  -5
ز
التواص  مع الجامعات لضمان إعداد الطالب المعلم  وتزويده بجرعة كافية من المعرفة الكافية  السيما ف
اتيجيات التدريس والتقويم وكيفية توظيفها   مجال التخصص مراعية التطورات الحديثة؛ إضافة السي 

 ليتمكن من أداء مهنتم بكفاءة وفاعلية. 
ز  -6 الجامعات عىل الجوانب التطبيقية وتطوير المهارات للطالب المعلم  لتخري    ج طللة يمتلكون كفايات  تركي 

اف ومدة التدريب  مما يخفف من نفقة الوزارة عىل  بية العملية من حيث التنميم واإلرسر التعليم  والسيما الي 
 تأهيلهم. 

حات مستقبلية:   مقتر
بية والتعليم إجراء االمزيد من الدراسات حول مقارنة ا ي وزارة الي 

ز
ي الخطة التنفيذية ف

ز
لموزانة بعدة برامج مدرجة ف

 الفلسطينية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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   

 

 المراجع

  نمىمي عودة  وأبو غاىل  عطاف محمود. )
: (. 2014أبو مصطفز  

مصادر ضغوط العمل لدى المعلم الفلسطينن
  جامعـة 

ن
ن ف   برنامج تأهيل المعلمي 

ن
ن ف ن والمعلمات الملتحقي  دراسة ميدانية عل عينة من المعلمي 

  1ع  15مج فيص   الملك جامعة واإلدارية:  اإلنسانية العلوم-فيص  الملك لجامعة العلمية المجلة. األقىص
149 –111  . 

ن عل مؤهل (. 2015أحمد  نجا  رحومة. ) ن غت  الحاصلي  ن أداء المعلمي    تحسي 
ن
إسهام برنامج التأهيل ف

ي  العلىمي  اللحث مجلة. تربوي من وجهة نظرهم
ز
بية:  ف ز  جامعة الي   والعلوم لآلداب البنات كلية- شمس عي 

بية   .  312-342  4ج  16ع والي 
   (. 2020)آل عيس  عىلي محمد علد الرحمن  والمغيدي  الحسن بن محمد. 

ن
ن ف واقع تأهيل وتدريب المعلمي 

: دراسة ميدانية  .  159-184  157ع  20س التنمية  أج  من الثقافة جمعية والتنمية:  الثقافة. تعليم عست 
ز  ي  اللابطي 

   التعليم تمويل مصادر تنويــــع( 2019أحمد. ) أمائز
ن
 تطلعات لمواكبه العربية السعودية المملكة ف

   2030 رؤية
ن
،  التجربة ضوء ف  . 70- 5 (9) 8 الت رب وي ة الم تخصصة الم    جل     ة ال   دول  يةاألمريك 
ي     الجامغ   التعليم . تمويل2004)محمود ) السيد السيد اللحي 

ن
   مرص ف

ن
ات ضوء ف  واالتجاهات المتغت 

ي  للتدريب العامة للمؤسسة التقرير السنوي
.  التقتز ي

 والمهتز
ائي . )د. ت(.  ن أثناء الخدمة مفهومة أهدافه اتجاهاته المستقبلية بشارة  جير تمر اخأول . المؤ تدريب المعلمي 

. بنغازي ليبيا.  ز ي للمعلمي 
 حول التدريب المهتز
ي مسعد. ) تأثت  كل من القيادة التحويلية كما يدركها المعلمون وفاعلية الذات االبتكارية (. 2015حليم  شي 

ن بكلعل سلوك العمل االبتكاري لدى عينة م بويي 
بوي لغت  التر

نامج التأهيل التر ن بتر ن الملتحقي  ية ن المعلمي 
بية جامعة الزقازيق.  بية  كلية-الزتازيق جامعة ونفسية:  تربوية دراسات التر  .  167-226  88ع الي 

ز  واإلبراهيم  عدنان بدري رزق. ) ز  الخصاونة  أنيس صقر حسي  درجة (. 2020الدويري  شيماء محمد أمي 
ن من وجهة نظر مديري مدارس لواء قصبة إربدفاعلية    تأهيل المعلمي 

ن
 المجلة . برامج أكاديمية الملكة رانيا ف

بوية للدراسات الدولية  .  697-711  3ع  8مج واخأبحاث  للدراسات رفاد  مركز  والنفسية:  الي 
اتيجية إعداد المعل(. 2012الريماوي  صوفيا  )   تطوير أداة قياس لمتابعة وتقويم استر

ن
ن وتأهيلهم ف مي 

ن     أطروحة دكتوراه غي  منشورة  الجامعة اخأردنية/ كلية الدراسات العليا/ إدارة تربوية. فلسطي 
ن (. 2019العردان أم : العرفج  نوره )   الدول العربية وغت  العربية تركيا وفلسطي 

ن
اإلنفاق عل التعليم ف

بية دراسة مقارنة-والسعودية  . 2020( يناير 11النوعية  المجلد الرابع  العدد )  المجلة العربية للي 
  القطاع (2014عريوة  محاد  و بوترة  راب   )

ن
. دور الموازنة التخطيطية الصفرية كأداة للرقابة وتقييم األداء ف

،  . 1مجلة العلوم االتتصادية والتسيي  والعلوم التجارية  العدد  العموم  المحل 
( .   ألمانيا والمملكة العربية السعودية/ . ا(2019العقيىلي  عليا بنت عىلي

ن
  وتمويله ف

 لتعليم العاىل  والمهنن
بوية والنفسية. مج.  دراسة مقارنة.   (. 51-30ص ص). 2019  أغسطس 17  ع. 3مجلة العلوم الي 

  تطوير كل  (. 2017الفار  شهناز  ووهلة  دعاء. )
ن
ن ف   عل كفايات المعلمي 

بوي المبنن فاعلية برنامج التأهيل التر
  لمعلم  الضفة الغربية المعرفة البيداغوجية للمحتوى والتكنولوجية البيداغوجية لمحتوى العلوممن 

( ي التعليم العاىلي
ز
 (. 254-229  ص )1العدد  1( / 37مجلة اتحاد الجامعات العربية لللحوث ف

سَسة 
َ
ُمؤ
ْ
نِمية )ال

َ
وِلية ِللت

 ة
ي ِبِقيمة 2018الد ِ

وق االئِتَمائز
ُ
ند   ِلمنحِة الصُّ

ُمقي َ
ْ
ِ ال ي
ز
اف
َ
ُمَوي  اإِلض

 ة
ة َحول الت

َ
 3.0( َوِثيق

لطة الفل ة( ِلَصال  السة ز ة
َ
اع غ
َ
رِبية َوِتط

َ
غ
ْ
فة ال
ِ
ِفلسِطينية )الض

ْ
حَرير ال

 ة
مة الت

َ
م
َ
مة ِلُمن

َ
د
َ
مَريكي ُمق

َ
ر أ
َ
وَل
ُ
طينية سمليون د



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
   العدد  – العاشر المجلد 

 
 م 2021 – آب  – 15                                                                   (  -  100 74) ص:  خامسالبحث ال –الثاث

 

100 
بية والتعليم "ا              سالمة و أشتية              وزارة التر

ن
ن والموازنة المخصصة له ف ن برنامج تأهيل المعلمي   حليلية("الفلسطينية )دراسة تلعالقة بي 

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  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 أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 لِ  مي 
ِّ
ُمَعل
ْ
اد َوتأهي  ال

َ
ز ِإْعد حسي 

َ
وع ت ُ ول   17تموي  َمرسر

ُ
ْيل
َ
ق 2015أ

عليم الرسر ة
 ة
ي َمجال الت ِ

ز
وِلية ف

 ة
ُمَماَرَسات الد

ْ
  ال

َريِقيا. 
ْ
َمال ِإف

َ
 االوَسط َوش

ن للقسائم التعليمية (. 2020الوطلان  هند علد هللا علد العزيز. ) وع معي    مشر
ن
واقع تطبيق تمويل التعليم ف

بوية والنفسية. مج. زارة التعليم بالمملكة العربية السعوديةبو    يوليو 17  ع. 4  المجلة العربية للعلوم الي 
  (. 382-345ص ص). 2020

بية والعلوم والثقافة  ن ( 2015) منممة اخأمم المتحدة للي   (. 36  )صدليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلمي 
بية والتعليم العاىلي  

بية والتعليم العام.  (2017)وزارة الي   قانون التر
بية والتعليم العاىلي )

بوي. تقرير المتابعة والتقييم،  ( 2014وزارة الي   اإلدارة العامة للتخطيط الي 
بية والتعليم العاىلي )

بوي.  تقرير المتابعة والتقييم، ( 2015وزارة الي   اإلدارة العامة للتخطيط الي 
بية والتعليم  بوي. ، تقرير المتابعة والتقييم(2016العاىلي )وزارة الي     اإلدارة العامة للتخطيط الي 

بية والتعليم العاىلي )
بوي.  تقرير المتابعة والتقييم، ( 2017وزارة الي   اإلدارة العامة للتخطيط الي 

بية والتعليم  ) بوي تقرير المتابعة والتقييم، ( 2018وزارة الي   . اإلدارة العامة للتخطيط الي 
بية والتعليم  ) بوي تقرير المتابعة والتقييم، ( 2019وزارة الي   . اإلدارة العامة للتخطيط الي 
بية والتعليم  ) بوي.  تقرير المتابعة والتقييم، ( 2020وزارة الي   اإلدارة العامة للتخطيط الي 

ي  )
بية والتعليم  المعهد الوطتز .  ( 2021وزارة الي   
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