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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية والتعليم الفلسطينية] ي وزارة التر
 
 [تحديات موازنة التعليم الجامع ف

ى البدوي]  [/ جامعة القدسبشر

 [عريب الوعري / الجامعة العربية االمريكية]

اف   منرص عبد الكري الدكتور: إشر

 : ملخص
ي  هدف هذا البحث اىل التعرف

بية والتعليم  اىل التحديات الت  ي وزارة الي 
ز
تواجه موازنة برنامج التعليم الجامع ف

بية والتعليم الفلسطينية ي وزارة الي 
ز
ي لموازنة برنامج جامع ف اح الحلول لتكون بمثابة دليل منهخ   . الفلسطينية. واقي 

ي التحليىلي 
ي ومر  " باستخدام االستبانة كاداة لجمع البيانات منتم اتباع المنهج "الوصفز

ي اكز اموظفز
ز
لمسؤولية ف
ي ومراكز 

بية والتعليم الفلسطينية وشملت جميع موظفز ي وزارة الي 
ز
بية الخاصة ف االدارة العامة لالرشاد والي 

بية الخاصة والبالغ عددهم ) ( موظف االدارة 22( موظف موزعة )104المسؤولية االدارة العامة لالرشاد والي 
بية والتعلي82العامة، ) م المحافظات الفلسطينية واستجاب عليها بالفعل العينة المكونة ( موظف مديريات الي 

ز انمركز مسؤولية وموظف( 90من ) بية الخاصة ال ترتبط باألهداف المراد  ، تبي  نفقات االدارة العامة لالرشاد والي 
ز و  بية الخاصة والموازنات يبدو أنه ال زال تلقائيا تبي 

ز برنامج الي  ودصعوبات مؤسسية جتحقيقها. ويبدو ان الربط بي 
وادارية تحول دون تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامع بشكل كفؤ. إن اتمام عملية تطبيق موزانة برنامج التعليم 
ز بشكل فعال وناجز تتطلب ترتيب برنامج التعليم الجامع كأولوية لغرض  ي فلسطي 

ز
بية والتعليم  ف ي وزارة الي 

ز
الجامع ف

بية و  ي مراكز المسؤولية المختلفة. تخصيص إنفاق وزارة الي 
ز
 التعليم ف

امج، موازنة برنامج التعليم الجامع، التعليم الجامع، االدارة العامة لالرشاد  الكلمات المفتاحية:  الموازنة، موازنة الي 
بية الخاصة، برنامج التعليم الجامع  . والي 

Abstract: 

The aim of this research is to identify the challenges facing the budget of the inclusive education program in the 

Palestinian Ministry of Education. And suggest solutions to serve as a methodological guide for balancing an 

inclusive program in the Palestinian Ministry of Education. The "analytical descriptive" approach was followed 

by using the questionnaire as a tool for collecting data from employees and responsibility centers in the General 

Administration of Consoling and Special Education in the Palestinian Ministry of Education. It included all 

employees and responsibility centers of the General Administration of Consoling and Special Education, which 

numbered (104) employees distributed (22) public administration employees, (82) employees of the Palestinian 

governorates directorates of education, and the sample consisting of (90) responsibility centers and employees 

actually responded. It was found that the expenditures of the General Administration of Guidance and Special 

Education are not related to the objectives to be achieved. It seems that the link between the special education 

program and budgets seems to be still automatic. It turns out that there are institutional and administrative 

difficulties that prevent the efficient application of the budget of the inclusive education program. The completion 

of the process of implementing the budgeting of the inclusive education program in the Ministry of Education in 

Palestine in an effective and efficient manner requires arranging the inclusive education program as a priority for 

the purpose of allocating the expenditure of the Ministry of Education in the various centers of responsibility. 

Keywords: Budget, Program budget, Inclusive education program budget, Inclusive education, General 

administration for guidance and special education, Inclusive education program. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
 :المقدمة

ي 
ز
مما ال شك فيه أن التعليم هو جوهر الحياة، فمن خالله تزدهر الحضارات وتتقدم األمم، ونرى أهمية التعليم ف

ي زماننا هذا. 
ز
ي الحاصل ف

ي واالنفجار المعلومائ   مدى التقدم التكنولوج 
ام الدول المختلفة بتوفي  المطلوب؛ من  ز

ي فالتعليم حق لكل إنسان، يتطلب الي 
ز
العالم عىل  أجل حصول كل طفل ف

بوية والتعليمية للسغي إىل توفي  تعليم نوغي ذي جودة عالية لجميع  هذا الحق، ودعوة المؤسسات الحكومية الي 
الطلبة، بما يضمن رفاه الطفل وتلبية احتياجاته عىل مستوى أوسع ليشمل الصحة والتغذية والرفاه، وذلك لتستثمر 

عت الدول بسن األنظمة الدول كل القدرات واإلم  كانات الموجودة عند الطلبة بما يسىم "التعليم الجامع". لذلك رسر
ية متخصصة، وبرامج جامعية، وموازنة وغي   ؛ لتوفي  متطلبات ذلك من أبنية وموارد، وكوادر برسر ز والقواني 

 ، ز  (. 2019ذلك)حسي 
ي عام 

ز
 يىمي السائد الذي شهد استبعاد العديد من، تحدى المؤتمر العالىمي للتعليم للجميع النموذج التعل1990ف

بية المرنة  مجة والي  األطفال عىل مستوى العالم من الحصول عىل التعليم المناسب. كانت رسالتهم هي أن الي 
والمصممة خصيًصا ستسمح لجميع الطالب بالوصول إىل التعليم بنجاح ، بغض النظر عن العرق أو الدين أو 

 (. UNESCO, 1990ية واالقتصادية أو القدرة )الجنس أو المكانة االجتماع

( هذا المفهوم إىل أبعد من ذلك، حيث عزز فكرة أن  UNESCO, 1994بعد أرب  ع سنوات ، حمل بيان ساالمانكا )
 ، ز ي الفصول الدراسية العادية داخل مدارسهم المحلية. منذ ذلك الحي 

ز
جميع الطالب يجب أن يتلقوا التعليم ف

(. كان هذا، وال يزال، استجابة لفهم IEظهور حركة عالمية تناض قضية التعليم الشامل ) شهد العقدان الماضيان
اض االختالف، وهي ممارسة ثبت أنها ذات  وقبول أن النظم التعليمية كانت وال تزال تستبعد الطالب عىل افي 

ي التعليم الهادف )
ز
ي وصول الطالب والمشاركة ف

ز
ة ف  (. Waitoller and Artiles,2013أهمية كبي 

ي المدارس دون تطوير أساليب تعليمية لهم، إىل مفهوم 
ز
وقد تطور مفهوم التعليم الجامع من مصطلح دمج الطلبة ف

ز والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، ثم الوصول إىل  ز الطلبة العاديي  المدرسة الخاصة والمدرسة العامة للفصل بي 
 وتطوير األنظمة التعليمية لتلبية احتياجاتهم، التعليم الشامل أو الجامع الذي يعتز بفهم حاجا

ً
ت الطلبة جميعا

وقد بدأ العمل عىل مفهوم الدمج والتعليم الخاص والتعليم الجامع منذ اإلعالن العالىمي لحقوق اإلنسان سنة 
ي العمل عىل تطوير مفهوم التعليم الجامع حت  يومنا هذا، حيث ظهر مفهوم التعليم الجامع حدي1948)

  ث(، وبف 
ً
ا

ي التعليم الجامع عام )
بية والتعليم قرار بتبتز ، فقد اتخذت وزارة الي  ز ي فلسطي 

ز
( باالتفاق 1997كمصطلح تربوي ف

 (. 2018والمساهمة من منظمة اليونسكو )مهنا، 
 ألهمية التعليم الجامع فإنه كان محل اهتمام الكثي  من المؤتمرات والدراسات، فقد عقدت منظمة األمم 

ً
ونظرا
بية )المتحد بية والعلم والثقافة المؤتمر الدوىلي للي 

ي جنيف "التعليم الجامع: طريق المستقبل"، 2008ة للي 
ز
( ف

ي السياسة 2013ودراسة جرادات )
ز
(  واىلي تناولت وجهات نظر مسؤوىلي لجنة التعليم الجامع بالمدارس الحكومية ف

بية ( إىل ت2011المدرسية المتبعة فيها، وكذلك هدفت دراسة جرادات ) عرف واقع مرشدي التعليم الجامع والي 
 (. 2016الخاصة سلوكيات وممارسات )العطل، 

ي تحديات 
ز
وبناًء عىل أهمية موضوع التعليم الجامع لكل من الطالب والمعلم إن هذه الدراسة قد أتت لتبحث ف

بية.  ي الي 
ز
 موازنة التعليم الجامع ف

 مشكلة الدراسة 1/ 1
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ألهمية الموضوع من خالل
ً
(، ومن خالل 2016االطالع عىل الدراسات السابقة ونتائجها كدراسة )عبدالكريم،  نظرا

ورة  ز مع فئة ذوي اإلعاقة واطالع الباحثة االخرى عىل موازنات المدارس فقد جاءت الضز عمل احد الباحثتي 
: ال الللبحث والتعرف عىل برنامج التعليم الجامع  وموازنته، قد تمثلت مشكلة الدراسة من خالل السؤ  ي

 رئيس اآلئ 
بية والتعليم الفلسطينية؟" ي وزارة الي 

ز
 "ما التحديات لموازنة برنامج التعليم الجامع ف

 أهداف البحث 2/ 1
 يسغ هذا البحث إىل تحقيق األهداف التالية: 

بية والتعليم الفلسطينية.  التعرف ي وزارة الي 
ز
ي تواجه موازنة برنامج التعليم الجامع ف

 اىل التحديات الت 

بية والتعليم الفلسطينية.  ي وزارة الي 
ز
ي لموازنة برنامج جامع ف اح الحلول لتكون بمثابة دليل منهخ   اقي 

 أهمية البحث 3/ 1

بية والتعليم  ي وزارة الي 
ز
يكتسب البحث أهميتة من أهمية الموضوع الذي يتناولة وهو"واقع موازنة التعليم الجامع ف

ي ظل أعباء االزمة االقت
ز
ي ظل سعيهالفلسطينية "، ف

ز
ز وخاصة بعد جائحة كورونا وف ي منها فلسطي 

ي تعائز
ا صادية الت 

، لذلك تأمل هذه الدراسة أن تعود بالنفع والفائدة  2030اىل تحقيق التعلم الجيد والمنصف للجميع حت  عام 
بية الخاصة، وعىل ز الي  ز ال سيما معلمي  ، وعىل المرشدين و المعلمي  ز ي فلسطي 

ز
ولياء االمور أ عىل المدارس العامة ف

 والطالب. 

   : ي
ز
 كما وتكمن أهمية الدراسة ف

ي سيتم التوصل إليها. 
 توفي  معلومات جديدة عن موازنة التعليم الجامع  للجهات المسؤولة من خالل النتائج الت 

ي تطوير برنامج  التعليم الجامع. 
ز
ا لمخططي الموازنة العادة صياغة ووضع خطط تمويلية جديدة تساهم ف  مؤرسر

 
 مصطلحات البحث 4/ 1

ي المستقبل" )عبد اللطيف والعزي،  الموازنة: 
ز
 (. 792: 2015هي "عرض بشكل رقىمي لما تنوي المؤسسة تنفيذه ف

امج:    موازنة التر
ً
وعات محددة، فطبقا ي شكل برامج ومرسر

ز
 عنها ف

ً
ا هي خطة توضح األهداف المحددة للوحدات معي 

امج يتم تبويب الموازنة حسب الوظائف األسا امج المدرجة تحت كل وظيفة للي  سية للوحدات ثم تحديد الي 
 
ً
، ثم يتم التبويب طبقا

َ
 واحدا

ً
ويجوز أن تنفذ اإلدارة الواحدة أكير من برنامج كما يجوز أن تنفذ أكير من إدارة برنامجا

 لطبيع
ً
امج وعليه تدرج إعتمادات كل برنامج طبقا ها تلطبيعة النفقة أي عند التنفيذ البد من تمويل الي 

 ، ي
 (. 2007واهميتها)سلوم والمهايتز
ي العام ) برنامج التعليم الجامع: 

ز
بية والتعليم ف ( يستند إىل مبدأ حق التعليم لجميع 1996هو "برنامج تبنته وزارة الي 

ز التعليم  الطالب بغض انظر عن الجنس أو الدين أو الطائفة أو اإلعاقة ويحق لكل إنسان يقيم عىل أرض فلسطي 
ي المدارس الحكومية" )جرادات والجمل، 

ز
 (. 7: 2020ف

ي بيئة طبيعية متشابهة التعليم الجامع: "مفهو 
ز
م التعليىمي الذي يعتمد عىل أحقية العيش الطبيغي لجميع الطلبة ف

ي بيئة مدرسية نظامية واحدة 
ز
ي الظروف وتوفي  البيئية النفسية، لتعليم جميع الطلبة حسب قدراتهم وامكانياتهم ف

ز
ف

 (Unisco, 1994, p11) .ومناهج مدرسية متشابهة"
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية الخاصة: االدارة العامة لالرشاد وا بوية وجعل المدرسة بيئة  لتر ز العملية التعليمية والي  تهدف اإلدارة إىل تحسي 
محببة لكل الطلبة وتنفيذ مبدأ المدرسة للجميع وتحقيق الصحة النفسية للطلبة وحماية الطلبة من العنف 

ي كافة أمكان تواجدهم
ز
بية الخاصة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ف ة المدرسية ، وتكييف البيئوتقديم خدمة الي 

 ومساعدة الطلبة عىل حل مشاكلهم النفسية والدراسية واالجتماعية
ً
 ومعنويا

ً
بية . )االدارة العامة لالرشاد والماديا تر

 (2021الخاصة، 

بوي والدراسات السابقة:  2  االدب التر

ز عليها عنسيتناول هذا الجزء من البحث موضوع الموازنة من حيث المفهوم واألهداف  كي 
ي يجب الي 

د واألمور الت 
راته ومكوناته وسياسة  إعداد الموازنة، كذلك سيتم تناول موضوع التعليم الجامع من حيث مفهومه وأهدافه ومي 
 سيتم التطرق إىل الدراسات 

ً
، أيضا ز ي فلسطي 

ز
بية والتعليم ومؤسسات التعليم العاىلي ف

التعليم الجامع لدى وزارة الي 
ي ت
 .ناولت موضوغي الموازنة والتعليم الجامعالسابقة الت 

بوي 1/ 2  االدب التر
 للموازنة مجموعة من التعاريف ومنها:  مفهوم الموازنة 

 لتحقيق   −
ً
ز النفقات العامة واإليرادات العامة ويحدد العالقة بينهما ويوجهها معا هي "تنظيم ماىلي يقابل بي 

 (. 6: 2018)تالحمة،  "السياسة المالية
ز أنها "خطة سنوية تتضمن تخصيصات مالية تتمكن الجامعات من خاللها من 6: 2014أما )العزي،  − ( فقد بي 

ي هي بحاجة لها سواء كانت رواتب ومخصصات 
تحقيق أهدافها المعلنة وسد حاجتها من اللوازم الت 

 رسر وموجودات ثابتة وتحقيق مجال البحث العلىمي من بعثات دراسية ومؤتمرات وتدريب كوادر وطبع كتب ون
ها وإنجاز مشاري    ع تكون بحاجة لها."  بحوث وغي 

 
 أهداف الموازنة: 

 (2018يمكن تقسيم أهداف الموازنة العامة إىل األهداف التالية: )تالحمة، 
ي تخصص لها، 

ز بالتفصيل واردات الدولة ونفقاتها واألغراض الت  : األهداف المالية: إن الموازنة وثيقة مالية تبي 
ً
أوال

 توازن المو 
ً
ي سالمة المركز الماىلي للدولة. إذا

 ازنة يعتز
: األهداف االقتصادية: إن أحد أهداف الموازنة العامة للدولة هو تحقيق االستقرار االقتصادي للدولة، وهنا 

ً
ثانيا

 الكساد والتضخم، فمن خالل عجز الموازنة أو فائضها لتحقيق التوازن االقتصادي القومي عند 
ز تي 

الحديث عن في 
ات الرواج االقتصادي عندما تزداد قوى التضخم يستخدم فائض الموازنة مستوى التشغ ي في 

ز
يل الكامل، ف

ات الكساد  ي في 
ز
ايد. أما ف ز ائية للحد من الطلب الفعىلي المي  )اإليرادات أكي  من النفقات( لسحب قدر من القوة الرسر

ائية القتصادي بمزيد من القوة الرسر فيستخدم التمويل بالعجز )النفقات أكي  من اإليرادات( وذلك لرفد النشاط ا
 وذلك من أجل الحد من انخفاض الدخل القومي والقضاء عىل االنكماش االقتصادي. 

: األهداف االجتماعية: وذلك من خالل استخدام الموازنة العامة إلعادة توزي    ع الدخل القومي من خالل فرض 
ً
ثالثا

ائب لتم ة، واستخدام حصيلة هذه الضز ائب المبارسر ي يستفيد منها المجتمع،الضز
 ويل بعض أنواع النفقات الت 

ي والخدمات الصحية المجانية. 
ة، مثل التعليم المجائز  دعم الفئات االجتماعية المهمشة والفقي 

ً
 وخصوصا

كت   عليها إعداد موازنة
ي يجب التر

 : األمور التر
ي 
ز
ي إعداد الموازنة خاصة ف

ز
ز عليه ف كي 

ي يجب الي 
بية والتعليم، ومنها: )هناك مجموعة من األمور الت  العزي وزارة الي 

 (2015وعبد اللطيف، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية والتعليم بالطلب من الكليات واألقسام  − ي وزارة الي 
ز
توفر المعلومات حيث يجب أن تقوم الجهات المعنية ف

ي مؤسسات التعليم توفي  المعلومات عن اإليرادات والنفقات المتوقعة للعام القاد
ز
 موالمراكز واألقسام األخر ف

 المدير الماىلي ومسؤوىلي الكليات والمراكز والمدارس التابعة لها واألقسام 
ز من خالل عقد االجتماعات بي 

 األخرى. 
ز النسخة المبدئية من   − مشاركة جميع المستويات اإلدارية بإعداد الموازنة من خالل عقد اجتماعات لتجهي 

. وال شك أن مبدأ الم
ً
ي إعداد الموازنة يؤدي إىل نجاح تنفيذ الموازنة لتكون نتيجة لجهودهم جميعا

ز
شاركة ف

ز  الموازنة عىل أن تكون المشاركة فعلية ال صورية، أي أن تؤخذ كافة اآلراء المطروحة من قبل المدراء الماليي 
ي كافة 

ز
وعمداء الكليات ومدراء األقسام األخرى بالحسبان وأن يكون هناك قناعة بالموازنة وتقديراتها ف

 رية. المستويات اإلدا
 الغرض من موازنة الحكومة:  

ة الموازنة.  1 . الموازنة هي خطة الحكومة من أجل استخدام الموارد المالية بما فيها اإليرادات والمصاريف خالل في 

 إلعداد التقارير المالية المرفوعة إىل مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المانحة 
ً
كما تعتي  الموازنة أساسا

 . ز   والمواطني 

ي توزي    ع المصادر المحدودة عىل أولويات متنافسة. 2
ز
 . فالموازنة هي أداة فعالة ف

 :  تشتمل موازنة الحكومة عىل ما يىلي

امج والمشاري    ع والخدمات ●  أنشطة الي 

 تقديرات المصادر واإليرادات المتوفرة ●

 تقديرات اإلنفاق العام  ●

ي إدارة اإلنفاق 
ز
ي التحكم ف

ز
 العام ذات األهداف التالية: كما أن الموازنة أداة قوية ف

 الحفاظ عىل انضباط ماىلي أي التحكم بالمجاميع من خالل تحديد سقف إنفاق ●

 ألولويات الحكومة وتحويل المصادر من أولويات قديمة إىل أولويات جديدة.  ●
ً
 تخصيص المصادر وفقا

ز )دليل  اعداد الموازنة،  ●  (2010فعالية ونجاعة تقديم الخدمات للمواطني 

ز  ( عام United States General Accounting Officeالتقرير الصادر عن مكتب المحاسب العام )قد بي 
امج واألداء يجب القيام باإلجراءات التالية:  2003  أنه عند إعداد موازنة الي 

 نشاط التعليم(.  -
ً
 تحديد النشاط العام )مثال

-  .) ، والتعليم الجامغي  تحديد األنشطة الفرعية )التعليم المدرسي
ي كل نشاط فرغي ووضع مبلغ كمخصص له بالتفصيالت.  -

ز
امج ف  تحديد الي 

-  . اتيجية لألنشطة كمعايي 
 تحديد األهداف العامة واألهداف التفصيلية واإلسي 

ز التقرير انه من األهمية وضع معايي  أداء مستهدفة وربطها مع الموازنة )أي أن  - صياغة مقاييس لألداء، وبي 
 المعايي  واألهداف المرسومة(. الموازنة مصممة لتحقيق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز جودة الرقابة والوصول إىل  ي تحسي 
ز
ام بتطبيق الخطوات سابقة الذكر من شأنه المساهمة ف ز ز التقرير أن االلي  وبي 

امج واألداء هي وسيلة مثالية لتقييم األداء وتحويل  األهداف المنشودة، وكذلك أشار التقرير إىل أن موازنات الي 
 طن كفاءة . مواطن الخلل إىل موا

 
 التعليم الجامع: 

 مفهوم التعليم الجامع: 
  :  تعددت تعاريف التعليم الجامع ونذكر منها ما يىلي

ي الظروف البيئية نفسها،  −
ز
ي بيئة طبيعية متشابهة ف

ز
"هو التعليم الذي يكفل العيش الطبيغي لجميع الطلبة ف

ي بيئة م
ز
سي درسية نظامية واحدة ومنهاج مدر وتوفي  التعليم لجميع الطلبة حسب قدراتهم وامكانياتهم ف

ي احتياجات جميع الطلبة 2016(. وذكر العطل )8: 2018متشابه" )مهنا، 
ز
( بأنه " عملية االستجابة للتنوع ف

ي السياق 
ز
ي التعليم واالندماج ف

ز
ز والراشدين والعمل عىل تلبيتها من خالل زيادة المشاركة ف األطفال واليافعي 

، وكذلك  ي واالجتماغي
ز
ي التعليم ومن التعلم". الثقاف

ز
 الحد من ظاهرة االستبعاد ف

 
رات التعليم الجامع  متر

ي نادت بظهور التعليم الجامع ومنها: )العطل، 
رات الت   (2016هناك مجموعة من المي 

ي  . 1
ر تربوي: إذ أن واجب المدارس تعليم جميع األطفال، وعليه يجب أن نستحدث أساليب للتعليم الت  مي 

 رق الفردية. تستجيب لجميع الفوا
، ممهدة بذلك  . 2

ً
: بوسع المدارس أن تغي  المواقف تجاه الفواق عن طريق تعليم كل األطفال معا ر اجتماغي مي 

 . ز  لمجتمع عادل خال من التميي 
 أدئز من  . 3

ً
ر اقتصادي: فمن المرجح أن تكون تكاليف إنشاء وإدارة مدارس تقدم التعليم لجميع األطفال معا مي 

ي تعليم فئات معينة من الطلبة. تكاليف نظام تعليىمي م
ز
 مختلفة من المدارس المتخصصة ف

ً
 تشعب يشمل أنواعا

ي فلسطي   
 
بية والتعليم العالي ف

 سياسة التعليم الجامع لدى وزارة التر
 
ً
ز نوعية التعليم باعتباره حقا بوية، وتحسي 

بية والتعليم العاىلي منذ نشأتها للنهوض بالعملية الي 
سعت وزارة الي 

 
ً
ي عام )إنسانيا

ز
 Educationم( )التعليم للجميع1994غي  قابل لالنتقاص، ولم تغفل الطلبة ذوي اإلعاقة إذ تبنت ف

for All( ي عام
ز
( المهتم بجميع الطلبة خاصة Inclusive Educationم( التعليم الجامع  )1997(، وتبنت ف

ز للجنس أو الصعوبة أو اإلعاقة، وبتحديد أكير  ز منهم دون تميي  ي فإن التعليم الجامع " تعليم ال يبالمهمشي 
ستثتز

ط مراعاة الفروق الفردية وتلبية   من الطلبة بغض النظر عن الصعوبة أو اإلعاقة أو الجنس أو اللون رسر
ً
أحدا

ات جذرية لنظام التعليم تماشًيا مع مبادئ متفق عليها عالمًيا، وتلبية  االحتياجات، وهذا يتطلب إجراء تغيي 
ز كوادر)مرشدي تعليم جامع(، وتطوير قدراتهم و لمتطلبات إنجاح العم ل بالتعليم الجامع، بادرت الوزارة لتعيي 

 (. 2018قدرات معلىمي المدارس والهيئات اإلدارية جنًبا إىل جنب مع تهيئة األبنية المدرسية الستقبال الطلبة )مهنا، 
نامج التعليم الجامع 1  األهداف العامة لتر
بية والتعليم والمديريات مع ضمان تطوير سياسات تنحو  -أ باتجاه التعليم للجميع وذلك عىل صعيدي وزارة الي 

ي هذا المجال. 
ز
 االستمرارية ف

ي المدارس التابعة لها.  -ب
ز
بويةالخاصة ف بية والتعليم عىل تطوير مفهوم االحتياجات الي   بناء قدرات مديريات الي 

ز الوزارة والمؤسسات وا -ج لمنظمات األخر ى لمساعدةودعم األطفال والشباب من ذوي إرساء أسس التعاون بي 
 االحتياجات الخاصة. 

 تحقيق تكافؤ الفرص من خالل المدرسة الجامعة لكل فئات الطلبة -د
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نامج التعليم الجامع 2  األهداف الخاصة لتر
ي قاعة الدراسة.  -أ

ز
ز للتعامل مع االحتياجات الخاصة ف  تطوير قدرات المعلمي 

يائية التيتسمح لجميع فئاتالطلبة بدخولها.  تطوير وتأهيل -ب ز  المدارس المشاركة وتزويدها بالتسهيالت الفي 
ز الطلبةوملبًيا الحتياجاتهم.  -ج ز عىل تطوي    ع المناخ ليتناسب مع الفروق بي   تطوير قدرات المعلمي 
 تطوير طرق وأساليب تعليمية تناسب وتالئم جميع الطلبة ملبية لالحتياجاتالخاصة بهم.  -د
ز الطلبة.  -ه  تطوير وسائل تعليمية تراغي الفروق الفردية بي 
 العمل عىل تعديل االتجاهات نحو سياسة التعليم حق للجميع.  -و

بية والتعليم الفلسطينيةز. العمل ضمن مبدأ أن كل شخص لديه احتياجات تربوية خاصة )   1999).،وزارة الي 
 

 الدراسات السابقة:  2/ 2
 دراسات تتعلق بالموازنة  1/ 2/ 2

ي الدول التابعة لمنظمة التعاون Rose,2003 هدفت دراسة )
ز
( لتقييم عملية إعداد الموازنات الحكومية ف

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ،)االقتصادي والتنمية 
ي هذه الدو 

ز
ل تركز عىل كل من المدخالت والمخرجات عند إعداد وبينت الدراسة بان عملية إعداد الموازنة ف

امج، وأنها  امج وبالتاىلي فإن هذه الدول تطبق موازنة األداء والي   و االهتمام بأداء الي 
ز كي 

الموازنة. ويقود هذا اىل الي 
ي دفعت ه

ه ذتخلت عن استخدام موازنة البنود لكونها تركز فقط عىل الرقابة. وكان هناك عدد من األسباب الت 
ز األغراض  امج واألداء تبي  ي أن موازنة الي 

ز
امج واألداء وهذه العوامل تتمثل ف الدول المتقدمة إىل استخدام موازنة الي 

نامج لتحقيق تلك األهداف. أنها تنتج  ي من أجلها طلب التمويل. أنها توضح التكاليف المتعلقة بالي 
واألهداف الت 

ي تستخدم إلعداد موازنة بيانات كمية تمكن من قياس االنجاز لكل ب
 بينت هذه الدراسة اإلجراءات الت 

ً
رنامج. وأيضا

: برمجة وتقسيم موازنة الحكومة ألغراض معلوماتية إىل برامج وأنشطة متناسقة. تحديد/  امج واألداء وهي الي 
مج. قياس اتعريف األهداف التشغيلية لكل برنامج أو نشاط لسنة الموازنة. توضيح اإليرادات والنفقات لكل برن

 
ً
المخرجات واألداء لكل برنامج. استخدام المخرجات إلنشاء معايي  لغرض تقييم التكاليف المستخدمة، وأيضا
امج  تقييم األداء ولمعرفة فيما إذا استخدمت موارد الحكومة بكفاءة. وبينت الدراسة أن عملية تطبيق موازنة الي 

حاجة إىل تعريف األهداف بشكل دقيق لكل نشاط. التغلب عىل واألداء تتطلب بدقة وجود المقومات التالية: ال
ية مدربة. وجود مقاييس لألداء.   مقاومة اإلدارات للتغيي  من خالل وضع نظام حوافز ومكافآت. وجود موارد برسر

ي )
 Ontario( أهداف وطرق إعداد الموازنة الحكومية لمقاطعة اونتاريو Tassonyi,2002تناولت دراسة تاسوئز

Municipal Budget  ي  النظام المحاست 
ز وذلك من خالل دراسة وتحليل الواقع فيها. وتناولت الدراسة العالقة بي 

امج. وبينت الدراسة أن موازنة البنود التقليدية  ي تطبيق موازنة الي 
ز
ي تقود إىل نجاح ف

ونظام الموازنة، والخطوات الت 
ل من اإلنفاق، وأنها ال تقود إىل توزي    ع الموارد المتاحة بشكتحقق فقط الرقابة عىل اإلنفاق، وأنها ال تقيم المنافع 

امج واألداء بدعم وظيفة التخطيط وفعالية اإلدارة وتقييم األنشطة بدقة وتخصيص  ، بينما تهتم موازنة الي  ي
عقالئز

: أنها تحدد  امج واألداء تتمتع بعد خصائص وهي ألهداف ا الموارد بأفضل شكل ممكن. وبينت الدراسة بان موازنة الي 
نامج. أنها تستخدم تحليل  ات األداء لقياس مخرجات الي  ي تحقق تلك األهداف. أنها تستخدم مؤرسر

امج الت  والي 
امج -المنفعة ي إعداد الموازنة )الي 

ز
ي األساليب الحديثة ف

التكلفة وأساليب تحليل مختلفة. وبينت الدراسة أن تبتز
ز دور النظام ال ز وتحسي  ي دعم وظائف اإلدارة المختلفة، بينما يضعف نظام واألداء( يؤدي إىل تمكي 

ز
ي ف محاست 

 . ي  موازنة البنود التقليدي دور وفاعلية النظام المحاست 
حيث هدفت الدراسة إىل إجراء دراسة تحليلية إلعداد الموازنات التخطيطية ووصف  (2014دراسة إسماعيل )

ي نظام الموازنة التخطيطية بالمعهد الف
ز
ي اإلجراءات المتبعة ف

ي والتاريخز
، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفز ي

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

لدراسة وتحليل موضوع البحث من خالل أدوات وطرق تمكنه من تحقيق فرضيات البحث. كما استخدم الباحث 
أداة االستبيان لجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة. ومن أهم النتائج تم إثبات جميع فرضيات البحث وكانت 

 إيجابية. 
ً
 إجماال

امج هدفت اىل ( 2016اما دراسة عبد الكريم ) ي عملية التحول إىل موازنة الي 
ز
تقييم التطور أو التقدم الذي حصل ف

ي مراكز المسؤولية المختلفة. لتحقيق االهداف المنشودة للدراسة، تم 
ز
واعتماد منهجية اإلنفاق متوسط المدى ف

، تم اجراء مقابلة مع تصم ي التحليىلي
مقابالت يم استمارة بحثية استنادا إىل نتائج المراجعات والاتباع المنهج الوصفز

ي السلطة الوطنية الفلسطينية. وشملت العينة، المكونة 
ز
ي تم توزيعها عىل عينة من مراكز المسؤولية ف

المنفذة والت 
صده ر  مركز مسؤولية، أهم الوزارات ومراكز المسؤولية، توصلت الدراسة انه بالرغم من التقدم الذي يمكن 15من 

ي 
ز
امج، إال أنه يمكن القول أن هذا التقدم سار ببطء ف من واقع الوثائق عىل صعيد منهجية التحول إىل موازنة الي 
ي 
ز
، وكما يمكن االستنتاج بأنه ال زال هناك ضعف ما ف ز تي  ز االخي  ي السنتي 

ز
المرحلة االوىل من التطبيق ولكنه تسارع ف
ي عىل

ض أن يقود تلقائيا لتخطيط أفضل للنف وظيفة التخطيط الكىلي والقطاغي المبتز امج والذي من المفي  قات. الي 
وري  ط ضز  وهو رسر

ً
وكما أن الموازنة بقيت تعد بدون االستناد إىل إطار اقتصادي وماىلي متوسط المدى مقر رسميا

ية والمادية المتاحة. وربما كان هذا ا من  عدإلطار يُ إلنجاح عملية ربط األهداف المنشودة بالموارد المالية والبرسر
وقت آلخر لكن بدون مناقشة وإقرار من قبل مجلس الوزراء، وبدون أن يشكل األساس إلعداد الموازنة السنوية. 
ويبدو أن توزي    ع موازنة أي مركز مسؤولية عىل برامج وانشطة منسجم مع خطة مركز المسؤولية هذا أو ذاك من 

امج ناحية إدارية، ولكنه ال يعكس أوزان مساهمة هذه ا ز الي  ي تحقيق أهداف المركز وأولوياته. فالربط بي 
ز
امج ف لي 

امج. كما ان آلية  ورة سياساتيا كما تدعو إليه موازنة الي  والموازنات يبدو أنه ال زال ميكانيكيا ورياضيا وليس بالضز
ة منها عىل  غي  المبارسر

ً
امج المختلفة  التوزي    ع معظم البنود االساسية لنفقات مركز المسؤولية االجمالية وخصوصا ي 

 ال زالت غي  ناضجة بعد. 
 دراسات تتعلق بالتعليم الجامع 2/ 2/ 2

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أبعاد ممارسات التعليم الجامع التطويرية  (2020دراسة جرادات وعبد الحمل )
ي شمال الخليل، 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ز ف بويي 

)السياسات والممارسات والثقافات( من وجهة نظر المرشدين الي 
ي وتم استخدام االستبانة أداة للدراسة، وبلغ حجم عينة الدراسة )

( مرشد 31اتبعت الدراسة المنهج الوصفز
ي مدارس تربية شمال الخليل متوسطة،  

ز
ومرشدة. وقد أشارت النتائج إىل أن ممارسات التعليم الجامع التطويرية ف

ي الممارسات α≥ 0.05كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ز
( ف

ي مدارس تربية شمال الخ
ز
بويون حسب موقع المدرسالتطويرية نحو التعليم الجامع ف ة، ليل كما يراها المرشدون الي 

بوي.   وجنس المدرسة، وجنس المرشد الي 
( إىل التعرف عىل مدى استعداد مدارس الدمج للتوجه نحو التعليم الجامع وتحديد 2019هدفت دراسة باعامر )

ي مدارس الدمج بجدة وعال ي قد تحول دون تنفيذه من وجهة نظر منتست 
ات العمالمعوقات الت  ر قتها بمتغي 

ة. . وشمل مجتمع العينة ) بية الخاصة والعامة. وأظهرت النتائج أن جاهزية 71وسنوات الخي   من معلىمي الي 
ً
( فردا

ز  مدارس الدمج للتوجه نحو التعليم الشامل كانت معتدلة. باإلضافة إىل عدم وجود فروق من حيث الجاهزية بي 
بي بية الخاصة ومعلىمي الي  ز الفئات معلىمي الي  ي مستوى الجاهزية بي 

ز
ة العامة. توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

ز دون  تهم عن خمس سنوات.  30العمرية لصالح المعلمي   سنة الذين تقل خي 

ي مدارس  (2016دراسة العطل )
ز
ز للمنخ الجامع للتعليم ف ي هدفت إىل التعرف عىل درجة ممارسة المعلمي 

والت 
، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري  ي التحليىلي

وكالة الغوث الدولية، حيث استخدم المنهج الوصفز
ي محافظات غزة والبالغ عددهم )

ز
باالستبانة والمقابلة، (، وتمثلت أداة الدراسة 257ومديرات وكالة الغوث الدولية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وقد أشارت النتائج إىل أن درجة ممارسة معلىمي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للمنخ الجامع 
ز أفراد عينة الدراسة لدرجة الممارسة  ة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  للتعليم والتعلم بلغت نسبة كبي 

، نوع ال ات المؤهل العلىمي ز أفراد عينة الدراسة لدرجة تعزى لمتغي  مدرسة، توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 
 سنوات.  5الممارسة تعزى لمتغي  سنوات الخدمة لصالح الفئة أقل من 

ي مض، استخدم الباحث  (2015دراسة شهاب )
ز
ي هدفت إىل التعرف عىل واقع التعليم الجامع المدرسي ف

والت 
ة، واستخدمت االستبانة المنهج المقارن، كما تكون مجتمع الدرا ز ي القاهرة والجي 

ي محافظت 
ز
ز ف سة من المعلمي 

والمقابلة الشخصية كأداة للدراسة، وقد أشارت النتائج إىل أن التعليم الجامع اشتمل عىل أنواع االعاقة بدرجاتها 
ي كافة المدارس الحكوم

ز
ي مض يالمختلفة حيث جاء بدرجة موافقة متوسطة، كما أن تطبيق التعليم الجامع ف

ز
ة ف

 جاء بدرجة موافقة متوسطة. 
ي  (  (Das & Desai, 2013دراسة داس وديساي 

هدفت إىل التعرف إىل المهارة الحالية لمعلىمي المدارس  والت 
ي بيئات التعليم الجامع، حيث 

ز
ي الهند من أجل تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة ف

ز
ي دلهي ف

ز
االبتدائية والثانوية المنتظمة ف

، وقد شملت عينة الدراسة )استخدم المنهج الو  ي التحليىلي
( من 13( من معلىمي المدارس االبتدائية و )223صفز

ي مجال 
ز
معلىمي المدارس الثانوية، استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات. وقد أشارت النتائج إىل أنه ف

بية الخاصة أن )  أي % 70الي 
ً
ي تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة، ( من معلىمي المدارس العادية لم يتلقوا تدريبا

ز
ة ف خي 

ز لم يحصلوا عىل تقديم الدعم المناسب داخل صفوفهم، وال توجد فروق ذات داللة % 78وأن ) ( من المعلمي 
 . ز ز مستويات المهارة لدي المعلمي   إحصائية بي 

ي دمج اإل 2010هدفت دراسة جرادات )
ز
بية والتعليم الفلسطينية ف لجسدية عاقات ا( االطالع عىل برامج وزارة الي 

ي برنامج 
ز
بية والتعليم الت ي دخلت ف ي الفصول شمل مجتمع الدراسة المدارس الحكومية التابعة لوزارة الي 

ز
والحركية ف

م، وتعتمد الدراسة المالحظة المقصودة ب  الرجوع ال ى الس جالت والتق ارير 2007 -م1997التعليم الجامع من
ي الخليل من والوثائق والكتب الصادرة عن وزارة ال

ز
بي ة والتعليم ف بية والتعليم الفلس طينية مديري ة الي   -1997/ 3/ 3ي 

. توصلت الدراسة اىل مجموعة من النتائج أهمها ضم برنامج التعليم الجامع ضمن الهيكلة 2007/ 10/ 20م 

ي العام 
ز
بية الخاصة ف بوي والي  هيكليةاإلدارة العامة م بعد أن ك ان ض من 2006-2005الجديدة اىل دائرة االرشاد الي 

ز بغض النظر ع ن الجنس أو الدين أو  للتعليم العام. حق التعليم االساسي لكل مواطن يقيم عىل أرض فلسطي 
ي منهم أحدا وخاصة الطلبة 

الطائفة أو الملة أو العرق أو نوع االعاقة، والمدرسة مفتوحة لجميع الطلبة وال تستثتز
ي مداخل المدرسة القابلون للتعلم. تأهيل المدارس من 

ز
يقية والبنية التحتية بعمل شواحط وممرات ف ز الناحية الفي 

ي الوح دة الص حية، فكل مدرسة تبتز من جديد يتوفر فيها هذه 
ز
والمرافق العامة وكذلك بناء حمام خاص ف

 .  التعديالت والعمل عىل تعديل المدارس القائمة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحىلي
ي تحول دون تنفيذ التعليم (Zwane, S.L. &Malale, M.M., 2018وماىلي  بحثت دراسة زوين

ي العوائق الت 
ز
( ف

ي  ي فرع جيخ 
ز
ي المدارس الثانوية ف

ز
، سوازيالند ، بهدف إيجاد حلول دائمة لتنوير البحث والسياسة Gegeالشامل ف

ي فرع مدا
ز
ية نوعية تعتمد عىل مدارس مختارة ف . تم الحصول Gegeرس الحكومية. عن طريق دراسة حالة تفسي 

ز  عىل البيانات من خالل المقابالت البحثية شبه المنظمة وتحليل الوثائق. تمت معالجتها وتحليلها من خالل ترمي 
ي 
ز
البيانات وتوحيدها وتصنيفها وظهور الموضوعات، خلصت الدراسة اىل اهم النتائج منها االفتقار إىل المرافق ف

ي فصولهم المدارس الحكومية وعدم كفاءة المع
ز
ز الذين يواجهون تحديات التعلم ف ي تحديد المتعلمي 

ز
ز ف لمي 

ي تحول دون الشمولية، كذلك أن هناك حاجة لتدريب وزارة التعليم لصياغة منهج 
الدراسية بعض العوائق الت 

ي المدا
ز
ز ف س ر جامع يتماسر مع السياسة الجامعة من أجل تلبية االحتياجات التعليمية المتنوعة لجميع المتعلمي 

ز أثناء الخدمة وقبل الخدمة،  العادية. ُيعتقد أن قيام وزارة التعليم والتدريب بوضع برنامج تدريب حيوي للمعلمي 
ي الفصول الدراسية الجامعة سلًبا عىل كفاءتهم. 

ز
ز إىل مستوى ال يؤثر فيه التدريس ف يد من قدرة المعلمي  ز  سي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عية عىل تنفيذ التعليم الشامل لألطفال ذوي ( جهود الحكومة إلض Efend, 2018بينت دراسة  ايفند )  فاء الرسر
ي إىل التعليم الثانوي، زادت فرص توسيع 

اوح من التعليم االبتدائ  ي تي 
ي المدارس العادية الت 

ز
االحتياجات الخاصة ف

الفرص لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من أجل الحصول عىل خدمات تعليمية جيدة. هذه الدراسة وصف 
ي إندونيسيا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. نوغي للحقائ

ز
ز توقعات وواقع تنفيذ التعليم الشامل ف ق التجريبية بي 

ي واستخدام المصادر األولية والمصادر الثانوية للحصول عىل  لذلك، يستخدم هذا البحث تصميم البحث األدئ 
ي جمع البيانا

ز
ت من خالل مواد جمع بيانات البحث. بمعتز آخر، يحد بحث المكتبة من أنشطتها ف

ي تنفيذها، تتعلق سلسلة األنشطة البحثية لهذه 
ز
. ف ي

نت(، دون الحاجة إىل بحث ميدائز المكتبات)الكتيبات واإلني 
ي عدد األطفال ذوي 

ز
المكتبة بطريقة جمع مكتبة البيانات وقراءة وتسجيل ومعالجة نتائج األبحاث. مع الزيادة ف

ز أ ي حي 
ز
ن المؤسسات التعليمية الخاصة المتاحة محدودة. يمكن أن يؤدي تنفيذ االحتياجات الخاصة كل عام، ف

ي تنفيذه، تم 
ز
نموذج التعليم الشامل إىل توسيع وصول األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إىل خدمات التعليم. ف
ا ، ال سيما الموار 

ً
المحدودة  د دعم نموذج التعليم الشامل من قبل أصحاب المصلحة، لكن واقع تنفيذه ال يزال مقيد

ي 
ز
واالستجابات البيئية للمدرسة لم تكن مستجيبة بشكل كامل. لم تتلق االحتياجات الخاصة لتعليم األطفال ف

 المدارس الجامعة خدمات تعليمية مناسبة بناًء عىل احتياجاتهم. 

ميع ( اىل توفي  التعليم للج(Boer, Anke,Srivastava, Meenakshi&Pijl, 2013هدف دراسة بور واخرون 
ي سياق البلدان النامية ، يتم استبعاد هذه المجموعة من الطالب  2015بحلول عام 

ز
يشمل الطالب ذوي اإلعاقة. ف

ي 
ي الخدمات التعليمية. تقدم هذه الدراسة لمحة عامة عن األدب من أجل تحديد المشاري    ع الت 

ز
أكير من إدراجها ف

ي تقوم بها الحكومات تم تنفيذها ودعم دمج الطالب ذوي اإلعاقة. الهدف األو 
ل هو دراسة المشاري    ع الت 

ي هو دراسة آثار هذه المشاري    ع من 
ي التعليم العادي، والهدف الثائز

ز
والمنظمات الدولية إلدراج هذه المجموعة ف

ز عىل  كي 
ي المدارس العادية. تم إجراء تحليل لألدبيات من خالل الي 

ز
حيث زيادة عدد الطالب ذوي اإلعاقة ف

ي 
ز
ز وأولياء األمور. تم اختيار خمسة عرسر  المشاري    ع بما ف ذلك العوامل األربعة التالية: الخارجية والمدرسة والمعلمي 

دراسة / تقريًرا تجريبًيا تم فيها اإلبالغ عن العديد من المشاري    ع المنفذة. ركزت المشاري    ع المنفذة بشكل رئيسي 
ناقشة النتائج من خالل معالجة نهج المشاري    ع عىل عوامل المدرسة والمعلم. ذكرت دراستان فقط آثارهما. تتم م

ي البلدان النامية. 
ز
ي تنفيذ التعليم الشامل ف

ز
ة ف  المنفذة والثغرات الخطي 

( نتائج دراسة بحثية استخدمت المقابالت Graham &Spandagou, 2011تناقش دراسة جراهام وسبانداجو )
ي نيو ساوث ويلز، أسي  شبه المنظمة الستكشاف وجهات نظر مديري المدارس االبتدائي

ز
اليا. ة حول التعليم الشامل ف

ي هندسة الممارسات 
ز
يشي  تحليل محتوى بيانات النص إىل أن مواقف المديرين تجاه التعليم الشامل ونجاحهم ف

ة من  الشاملة داخل مدرستهم تتأثر بشكل كبي  بمفهومهم الخاص لما يعنيه "الدمج"، تمت دعوة عينة صغي 
ا يمثلون ثمانية من أصل  K-6لحكومية االبتدائية مديري المدارس ا

ً
ي البحث. شارك ثالثة عرسر مشارك

ز
للمشاركة ف

ي  10
ز
 120دقيقة)متوسط  150إىل  60عي  مقابالت متعمقة ومفتوحة تدوم من  NSWDETمناطق مدرسية ف

ز ا : عىل لكىلي و دقيقة(. يشي  تحليل نصوص المقابلة إىل أن التعليم الشامل يتم تصوره عىل المستويي  ي
الجزئ 

. قام المدراء باستدعاء اللغة الفوقية لالستفادة  ز مستوى المدرسة/ المجتمع ككل، و/أو عىل مستوى أفراد معيني 
ي تؤثر عىل قدرة المدرسة عىل "الشمولية". وتشمل هذه تقييم الطالب، والمنافسة 

ة" الت  من قضايا "الصورة الكبي 
، و/ المشاركة والدور المتغي  وتنظيم المدارس المدرسية، واختيار الوالدين، والحر  ي

ز
، والتنوع الثقاف مان االجتماغي

ي يعملون فيها، يبدو أن 
وقيود التمويل. عىل الرغم من أن المديرين يجلبون تصوراتهم وفهمهم إىل المدارس الت 
ات األداء األكاديىمي واألنظمة الحالية لتخصيص الموارد تعز  عض، مما ز تصورات البمتطلبات نظام التعليم لمؤرسر

 " ز ". يتضح من البيانات أن "التضمي  ز ز إىل "التضمي  يؤدي إىل شحذ عدسة التشخيص عىل األفراد المحتاجي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

عت الفلسفات األصلية  ي نيو ساوث ويلز. ما الذي رسر
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ء اآلن ف ي

و"التكامل" يعنيان نفس السر
ي حالة التكامل، تم تحدي

ز
ي تحقيقه ولماذا، ف

ز
ز ونشطاء اإلعاقة وأولياء  ف البناء النظري من قبل المنظرين النقديي 

 األمور والطالب. 

 التعليق عىل الدراسات السابقة: 

ي المناطق المختلفة 
ز
ركزت الدراسات السابقة عىل التعليم الجامع والدمج، والسياسات الخاصة به، وتطبيقاته ف

الجامع، وكانت االدوات والنتائج متفاوته، فمثال دراسة جراهام من العالم، ونسبة توافق المجتمعات مع التعليم 
( نتائج دراسة بحثية استخدمت المقابالت شبه المنظمة Graham &Spandagou,2011وسبانداجو ) 

اليا. كان مواقف  ي نيو ساوث ويلز، أسي 
ز
الستكشاف وجهات نظر مديري المدارس االبتدائية حول التعليم الشامل ف

ي هندسة الممارسات الشاملة داخل مدرستهم تتأثر بشكل كبي  المديرين تجا
ز
ه التعليم الشامل ونجاحهم ف

ي مثل 
راسة دبمفهومهم الخاص لما يعنيه "الدمج"، كذلك استخدمت الدراسات مناهج مختلفة كالمنهج الوصفز

 (. Efend, 2018والنوغي كدراسة ايفند )( 2016العطل )
( هدفت اىل توفي  التعليم (Boer,Anke,Srivastava,Meenakshi&Pijl, 2013اما دراسة بور واخرون  

، استخدمت تحليل االدبيات السابقة لمعرفة المؤثرات المختلفة عىل التعليم الجامع، 2015للجميع بحلول 
ي تحول دون تنفيذ التعليم (Zwane, S.L. &Malale, M.M., 2018ودراسة زوين وماىلي 

ي العوائق الت 
ز
( بحثت ف

ي 
ز
ي الشامل ف ي فرع جيخ 

ز
، سوازيالند استخدمت دراسة الحالة، وهكذا يبدو اختالف Gege المدارس الثانوية ف

ي البيئة واالدوات والمنهجية فمنها الذي اعتمد عىل االستبانه والمقابلة والمالحظة ومنها الذي 
ز
الدراسات السابقة ف

امج ة أن عملية التحول إىل أسلوب موازنة الي  اعتمد عىل تحليل االدب ودراسة الحالة. يستنتج من الدراسات السابق
 فان 

ً
واألداء يحتاج إىل إجراء تقييم لعملية التحول من حيث مدى توافر المتطلبات الالزمة قبل البدء بذلك، وأيضا

ة متوسطة  ي عىل عدد محدد من مراكز المسؤولية او التكلفة لفي 
ي جزئ  ي البداية تتطلب تحول تجريت 

ز
عملية التحول ف

ي األج ي حال كون التقييم ايجائ 
ز
ية والفنية وف ل وتقييم التجربة وتصحيح نقاط القصور الخاصة بالمتطلبات البرسر

ز من دراسة )عبدالكريم،  حيث هدفت الدراسة إىل  (2014إسماعيل )(. اما دراسة 2016يتم التحول الكىلي كما تبي 
ي نظام الموازنةإجراء دراسة تحليلية إلعداد الموازنات التخطيطية ووصف اإلجراء

ز
 . ات المتبعة ف

ي )
( أهداف وطرق إعداد الموازنة الحكومية لمقاطعة اونتاريو، بينت الدراسة Tassonyi,2002اما دراسة تاسوئز

امج واألداء تهتم بدعم وظيفة التخطيط وفعالية اإلدارة وتقييم األنشطة بدقة وتخصيص الموارد  أن موازنة الي 
ي الدول Rose,2003 وز )بأفضل شكل ممكن. اما دراسة ر 

ز
( هدفت لتقييم عملية إعداد الموازنات الحكومية ف

ي هذه الدول تركز عىل كل من 
ز
التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبينت أن عملية إعداد الموازنة ف

امج .  ز و االهتمام بأداء الي  كي 
 المدخالت والمخرجات عند إعداد الموازنة. ويقود هذا اىل الي 

ي تطوير االستبانة لتقصي واقع وتحديات برنامج التعليم الجامع 2016عبد الكريم ) دراسةتم االستفادة من 
ز
( ف

ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة وموازنته ي بناء االدب النظري، قد تتمي 
ز
، كذلك ف ي

، واستخدم المنهج الوصفز
ي 
ز
ي كونها تقدم معلومات حول برنامج التعليم الجامع ف

ز
كز عف بية والتعليم الفلسطينية، كذلك سي  ىل برنامج وزارة الي 

حديد من خالل ت المتطلبات الالزمة إلنجاح التحول إىل موازنة برنامج التعليم الجامعالتعليم الجامع من خالل 
نامج واالهداف العامة  والفرعية بالتخطي  طالتحديات الداخاية والخارجية وتحديد االطار العام لسياسة الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الطريقة واالجراءات 1/ 3
 منهجية البحث 1/ 1/ 3

 لطبيعة البحث الحاىلي ومشكلته وتساؤالته
ً
ي التحليىلي ولتحقيق أهدافه وفقا

، حيث أن ، تم اتباع المنهج "الوصفز
ي الواقع، وي  هتم 

ز
، مهذا المنهج يعتمد عىل دراسة الواقع، أو دراسة الظاهرة كما توجد ف

ً
 دقيقا

ً
ي بوصفها وصفا

ما يعتز
:  تحديد الظروف والعالقات، والمقارنات.  ي هذا السياق، تم تنفيذ عدد من االجراءات المتكاملة عىل النحو التاىلي

ز
 وف

مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع. وشملت هذه المراجعة الدراسات والتقارير الدولية 
بية والتعليم بشأن موازنة برنامج التعليم الجامع، والمحلية وخصوصا تلك  الصادرة عن وزارة المالية  ووزارة الي 

بية والتعليم. وكانت هذه  ي وزارة الي 
ز
ي تهتم بمتابعة التطورات عىل اإلدارة المالية العامة ف

والمؤسسات الدولية الت 
ي نهج برنامج التعليم الجامع، المراجعات مهمة لرصد مسار برنامج التعليم الجامع. مراجعة تجارب ب

ز
عض الدول ف

ات قياس التقدم  ي تحديد متطلبات ومؤرسر
ز
وكذلك المعايي  والمتطلبات النموذجية. وهذه المراجعات كانت مفيدة ف

ي برنامج التعليم الجامع. 
ز
  ف

امج مع تحديد2016سيتم استخدام أداة )عبد الكريم، اداة البحث:  2/ 1/ 3 انية الي  ز ها لموازنة ( للتحول اىل مي 
بية والتعليم، ستشتمل عىل ثالث مجموعات من األسئلة المغلقة )باستخدام  ي وزارة الي 

ز
برنامج  التعليم الجامع ف

 :  عدة مستويات لالجابة عىل مقياس ليكرت( أال وهي

انية برنامج التعليم الجامع ز  المجموعة األوىل: أسئلة حول تقييم مي 

ي كفاءة توظيف وأسئلة حول خطة موازنة برنامج التع
ز
ي أداء برنامج التعليم الجامع سواء ف

ز
ليم الجامع ومدى التقدم ف

ي يقوم بتقديمه للمستفيدين. 
ي جودة الخدمات الت 

ز
 الموارد المخصصة له أو ف

ي التحول اىل نهج التعليم الجامع 
ز
بية والتعليم ف ي تواجه وزارة الي 

المجموعة الثانية: أسئلة حول الصعوبات الت 
ز هما: صعوبات مؤسسية/إدارية وفنية داخلية، وصعوبات خارجية الفاعل. وهذ ه الصعوبات تنقسم إىل قسمي 

ي بيئة العمل وعالقات برنامج التعليم الجامع مع الجهات الخارجية كالمجتمع المحىلي ومجالس أولياء 
ز
تتمثل ف

ي مجال ذوي االعاقة. 
ز
ي تعمل ف

 االمور والمؤسسات االجنبية الت 

ي سياسة الوزارة اىل نهج التعليم الجامع الجهات المسؤولة المجموعة الثالثة: 
ز
أسئلة حول متطلبات إنجاح التحول ف

 عن تطبقها. 

االداة تم استخدام اداة محكمة وصادقة للبيئة الفلسطينية وتناسب طبيعة الدراسة واهدافها صدق وثبات  3/ 1/ 3
امج لعبد الكريم  )  (. 2016وهي اداة التحول اىل الي 

 المعالجة االحصائية 2/ 3

ي إطار األهداف المحددة لهذا 
ز
تمت معالجة اإلجابات كميا عىل أسئلة اداة البحث وتحليل المخرجات المعالجة ف

ها )إعطائها أرقاما معينة(، وذلك البحث،  ز ونيا والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترمي 
داد االستبانات الكي  بعد اسي 
ائية المناسبة، وتم تحليل البيانات وفقا لبيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة تمهيدا إلجراء المعالجات اإلحص

اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، وذلك 
 . (Statistical Package For Social Sciences)( SPSSباستخدام الرزم اإلحصائية )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحليل مخرجات االستبانة 3/ 3
 فيما يىلي عرض لنتائج الدراسة الميدانية

 وصف عينة الدراسة 1/ 3/ 3
( والذي بدوره اعدها باالستناد إىل مراجعة الدراسات السابقة واإلطار النظري 2016تم تطبيق استبانة عبد الكريم )

ي ومراكز 
ونيا عىل موظفز ي االدارة العامة لالرشاد و والمقابالت المنفذة. تم اطالق االستبانة الكي 

ز
بية المسؤولية ف الي 

ي ومراكز المسؤولية االدارة العامة لالرشاد 
بية والتعليم الفلسطينية وشملت جميع موظفز ي وزارة الي 

ز
الخاصة ف

بية الخاصة والبالغ عددهم ) ( موظف مديريات 82( موظف االدارة العامة، )22( موظف موزعة كالتاىلي )104والي 
بية وال مركز مسؤولية وموظف،  90تعليم المحافظات الفلسطينية واستجاب عليها بالفعل العينة المكونة من الي 

دة   . %90استبانة، أي بنسبة ارتجاع مقدارها  90اي بلغ عدد االستبانات المسي 
 

، 1، ولتحديد االتجاهات تم البدء بأول فئة بالرقم 5-4-3-2-1واستخدم بهذا البحث مقياس ليكرت الخماسي 
 4، وتم قسمة الناتج 4وكان الناتج  1من بداية أول فئة وهي  5وطول الفئة يحدد من خالل طرح أعىل قيمة وهي 

ي المقياس 
ز
ها حسب أسئلة الدراسة   0.8، ونتج طول الفئة وهي 5عىل أعىل قيمة ف وبذلك تصبح االتجاهات وتفسي 

 :  كما يىلي
ي تقدم م 1.8إىل  1.0االتجاه األول: من 

 أو مستبعد بشدةوهذا يعتز
ً
 تدن جدا

: من  ي
ي تقدم متدن أو مستبعد 2.6إىل  1.81االتجاه الثائز

 وهذا يعتز
ي تقدم مقبول أو ال أعلم  3.4إىل  2.61االتجاه الثالث: من 

 وهذا يعتز
ي تقدم عال أو أوافق  4.2إىل  3.41االتجاه الرابع: من 

 وهذا يعتز
ي تق 5.0إىل  4.21االتجاه الخامس: من 

 دم عال جدا أو أوافق بشدهوهذا يعتز
 

 مفتاح التصحيح
ي   الدرجة الوسط الحسابر

 عال فما فوق 3.5

 مقبول  3.5أقل من 2.5 

 متدن 2.5أقل من 
 

 نتائج التحليل 2/ 3/ 3
ي العينة، 

ز
ز ف جعة من أفراد المجتمع المشمولي 

ي أدناه إىل مخرجات االستبيانات المسي 
يستند التحليل اإلحصائ 

 المجاالت الرئيسة ألسئلة االستبانة. ومقسم إىل 
 

ي التحول إل موازنة برنامج التعليم الجامع 
 
 أ. تقييم التقدم ف

ي تطبيق موازنة برنامج 1يعرض الجدول رقم )
ز
بية والتعليم ف ( اإلحصاءات الخاصة بتقييم مدى تقدم وزارة الي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية1جدول  ي تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامع : تقدم وزارة التر
 
 والتعليم الفلسطينية ف

 وسط الفقرات 
انحرا
 ف

مست
وى  
التقد
 ير

1 
االستناد إل الخطط الوطنية والقطاعية والسياسات المنبثقة عنها 

ات قياس كمية ي تعكس أولويات تنموية بمؤشر
ي إعداد وتنسيق   والتر

 
ف

 الموازنة

 عال 0.63 4.48

ابط بي    2  عال 0.72 4.42 السياسات العامة واألهداف المركزية والقطاعية التر

 عال 0.79 4.19 ترجمة األهداف القطاعية إل برامج ومشاري    ع وفق األولويات 3

4 
ي صياغة 

 
المشاركة الداخلية بي   دوائر مركز المسؤولية المختلفة ف

 برنامج التعليم الجامع وتخصيص الموارد لها 
 عال 0.72 3.87

5 
ي إعداد الموازنة

 
ي مراكز  المشاركة والتشاور ف

 
بي   اإلدارات المعنية ف

 المسؤولية المختلفه. 
 عال 0.90 3.71

 مقبول 0.77 3.45 تحسي   كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومحاسبة المسئولية 6

7 
ية والمادية عىل برنامج التعليم الجامع  تخصيص الموارد البشر

 األولويةواألنظمة ذات 
 مقبول 0.93 3.26

8 
ي ال تضيف قيمة وإبقاء األنشطة المتصلة 

الحد من األنشطة التر
 بتنفيذ برنامج التعليم الجامع وتحقيق أهدافها 

 مقبول 1.06 3.13

9 
أنظمة المعلومات المحاسبية واإلدارية ما يشمل )دليل الحسابات 
ي تحكم الرصف، ونظام اإلقرار المالي 

وتصنيفها، اإلجراءات المالية التر
 )  واإلفصاح، والتقييم ومتابعة أداء الموظفي  

 مقبول 0.94 2.90

 
ي تطبيق موازنة برنامج 

 
بية والتعليم الفلسطينية ف تقدم وزارة التر

 الجامع. الدرجة الكلية: التعليم 
 عال 0.90 3.71

( الذي يعي  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 1يالحظ من الجدول )
ي تطبيق موازنة ابرنامج التعليم الجامعالدراسة عىل مجال 

ز
بية والتعليم الفلسطينية ف ن المتوسط أ تقدم وزارة الي 

ي ل ي تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامعتقدم الحسائ 
ز
بية والتعليم الفلسطينية ف ( وانحراف معياري 3.71) وزارة الي 

ي تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامع( وهذا يدل عىل أن درجة 0.90)
ز
بية والتعليم الفلسطينية ف  تقدم وزارة الي 

 جاء بدرجة عالية. 

ي الجدول رقم )
ز
( 6،7،8،9( جاءت بمستوى عال، والفقرات )1،2،3،4،5لفقرات )( أن ا1كما وتشي  النتائج ف

ي بمستوى مقبول . وحصلت الفقرة " 
االستناد إىل الخطط الوطنية والقطاعية والسياسات المنبثقة عنها والت 

ات قياس كمية ي إعداد وتنسيق الموازنة  تعكس أولويات تنموية بمؤرسر
ز
ي  )  ف (، 4.48" عىل أعىل متوسط حسائ 

ز السياسات العامة واألهداف المركزية والقطاعيةفقرة " ويليها  ابط بي 
ي ) الي  (. وحصلت 4.42" بمتوسط حسائ 

ي تحكم الفقرة " 
أنظمة المعلومات المحاسبية واإلدارية ما يشمل )دليل الحسابات وتصنيفها، اإلجراءات المالية الت 

( الضف، ونظام اإلقرار الماىلي واإلفصاح، والتقييم ومتابعة أدا  ز ي )ء الموظفي  (، 2.90" عىل أقل متوسط حسائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ال تضيف قيمة وإبقاء األنشطة المتصلة بتنفيذ برنامج التعليم الجامع وتحقيق  يليها الفقرة "
الحد من األنشطة الت 

ي أهدافه   . (3.13)" بمتوسط حسائ 

امج با ي تطبيق موازنة الي 
ز
المتوسط  لمتوسط حيث بلغويستنتج من النتائج أن هناك إجماع عىل أن هناك تقدم ف

ي التحول إىل موازنة برنامج التعليم الجامع )
ز
ي المرجح لمتغي  التقدم ف ( تم حسابه كمتوسط لمعدل 3.71الحسائ 

ي جدول رقم )
ز
(، ويدل ذلك عىل أن هذا التقدم جيد ولم يرق إىل المستوى المطلوب بعد. وتشي  1اإلجابات ف

 إىل أن مستوى التقدم ل
ً
ي كل الفقرات. البيانات أيضا

ز
 ف
ً
 م يكن متماثال

ي )دليل إعداد الموازنة، 
ز
ز أن من أهداف التحول 2010وهذه النتيجة ال تنسجم تماما مع ما أشي  إليه ف (  الذي بي 

امج التغلب عىل السلبيات والوصول بشكل أمثل إىل اإليجابيات المشار إليها بالجدول رقم  بالنقاط  1إىل موازنة الي 
 (Rose, 2003)بمستوى مقبول، وأيضا ال تتسق هذه النتائج ونتائج دراسة  9وى عال، اىل بمست 5إىل  1من 

ي دراسة جرادات )
ز
بية والتعليم 2010ولكنها تتسق مع ما أشي  إليه ف ي مدارس وزارة الي 

ز
( لتقييىمي البيئة الجامعة ف

ء غريب  (2016العطل )الفلسطينية. و دراسة  ي
ي الدول النامية مثل مض كما ومحدودية التقدم الكامل ليس بسر

ز
ف

ي دراسة  
ز
ز مقبول إذا ما الحظنا بأن دولة مثل كوريا ال زالت (2015شهاب )ف . وقد يستدل أن التقدم بفلسطي 

ي التقدم بتطبيق هذا األسلوب 
ز
 ، (Kim and Park, 2007)تواجه مشكلة ف

 
ي تواجه إعداد موازنة برنامج التعليم ب

بية والتعليم _الصعوبات و التحديات التر ي وزارة التر
 
الجامع ف

 الفلسطينية
ي وزارة 

ز
بية الخاصة ف ي تواجه مديرية االرشاد والي 

جاء هذا الجزء من البحث لتحديد  الصعوبات والتحديات الت 
ز هما: صعوبات  ي التحول إىل موازنة برنامج التعليم الجامع. وهذه الصعوبات تنقسم إىل قسمي 

ز
بية والتعليم  ف الي 

ي بيئة العمل وعالقات هذه المراكز الخارجية وخصوصا  مؤسسية/ 
ز
إدارية وفنية داخلية، وصعوبات خارجية تتمثل ف

ي حول هذا 
بية والتعليم. وفيما يىلي نتائج التحليل اإلحصائ 

ي وزارة الي 
ز
مستوى التنسيق مع مراكز المسؤولية ف

 المجال. 
ي تواجه عملية تط2جدول 

 بيق أسلوب موازنة برنامج التعليم الجامع: اإلحصاءات الخاصة بالصعوبات التر
 

 وسط الفقرات 
 
انحرا
 ف

درجة 
 التقدير

1 
ي إعداد الموازنات أداة تخطيطية طويلة األجل 

كون هذا النمط فز
ي تفاصيل 

تهتم بالدرجة األوىل بالمستوى القومي دون االهتمام فز
 التخطيط والتنفيذ ومواجهة المشاكل اليومية لعمليات التنفيذ

 عال 0.75 3.90

 عال 0.86 3.84 ال یناسب هذا النظام جميع أوجه النشاط الحكومي  2

3 
ي  ضعف المعرفة بهذا النوع من الموازنات لدى الكادر البرسر

ز  ي الخاص بالموظفي 
ي موائمة اإلطار القانوئز

ي فز
 المعتز

 عال 0.94 3.71

4 
عدم وجود نظام محاسبة مرن ومالئم لتطبيق هذا النوع من 

 الموازنات
 عال 0.66 3.65

ات قياس األداء لبعض األنشطة 5  عال 0.70 3.81 صعوبة تحديد مؤرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

6 
وجود مقاومة من الوحدات الحكومية للتحول إىل أسلوب موازنة 

 برنامج التعليم الجامع واألداء
 عال 0.81 3.58

7  
ً
 دقيقا

ً
امجية تحديدا  مقبول 0.87 3.32 صعوبة تحديد األهداف للوحدات الي 

8 
امج واألنشطة الحكومية  ة للي  صعوبة قياس اآلثار غي  المبارسر
ي تمثل عنضا مهما من عناض التقييم الشامل للتكلفة والعائد 

والت 
 من تلك برنامج التعليم الجامع

 مقبول 0.78 3.16

9 
ية حسب احتياجات برنامج التعليم  إعادة توزي    ع الموارد البرسر

ز ويصطدم   بالثقافة السائدةالجامع يتعارض مع القواني 
 مقبول 0.98 2.97

10 
لم يتم مراجعة وتقييم برنامج التعليم الجامع واألنشطة 
الحكومية الجاري تنفيذها من األعوام السابقة والتحقق من مدا 

 جديتها ومنفعتها

 مقبول 0.94 2.90

11 
ز الناظمة للخدمة المدنية إلعادة توزي    ع  عدم مالئمة القواني 

ية   عىل برنامج التعليم الجامع بشكل سلسالموارد البرسر
 مقبول 0.83 2.81

بية والتعليم تتخذ منهج المركزية بشكل كامل  12  مقبول 1.11 2.65 وزارة الي 

 مقبول 0.81 2.90 لم تصمم اإلدارة المركزية للموازنة نظام حوافز ومكافئات فعال 13

 متدن 0.67 2.21 البياناتعدم وجود برمجيات إلدارة الموازنة مستندة لقواعد  14

15 
ي القيام بوظيفة 

ضعف قدرة وكفاءة األجهزة الرقابية المركزية فز
 التنسيق وتقييم األداء عىل أساس شامل

 مقبول 0.91 2.36

16 
بية بتحديد المسئوليات اإلدارية لمدير كل  لم تقم وزارة  الي 

 برنامج. 
 متدن 0.99 . 241

17 
ي لدائرة  ام بالضف حسب النشاط الرقائ  ز الموازنة يركز عىل االلي 

نامج ز واألنظمة وليس للوصول للهدف المنشود من الي   القواني 
 مقبول 0.97 2.63

ي فعال إلدارة الموازنة 18
وئز  متدن 0.57 2.21 عدم وجود نظام ماىلي الكي 

ي تواجه عملية تطبيق أسلوب : الدرجة الكلية 
الصعوبات التر

 الجامعموازنة برنامج التعليم 
 عال 0.70 3.05

 
ي 2يعرض الجدول رقم )

( اإلحصاءات الخاصة بالصعوبات المؤسسية )اإلدارية والفنية الداخلية والخارجية(  الت 
ي المرجح لمتغي   ي تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامع، إذ يتضح أن المتوسط الحسائ 

ز
تواجه مراكز المسؤولية ف
ي أن هناك صعوبات مؤسسية تعيق تطبيق أسلوب موازنة برنامج التعليم  ( ما 3.05الصعوبات المؤسسية بلغ )

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ز قد أجمعوا عىل أن النقاط التالية تعتي  صعوبات مؤسسية تحد من تطبيق  ومن المهم اإلشارة إىل أن المستجوبي 

بية ي المديرية العامة لالرشاد والي 
ز
 الخاصة:  أسلوب موازنة برنامج التعليم الجامع ف

ي إعداد الموازنات أداة تخطيطية طويلة األجل تهتم بالدرجة األوىل بالمستوى الوزاري دون  (1
ز
كون هذا النمط ف

 االهتمام بتفاصيل التخطيط والتنفيذ ومواجهة المشاكل اليومية لعمليات التنفيذ
ب (2  ية الخاصة. ضعف المعرفة بهذا النوع من الموازنات لدى كادر االدارة العامة لالرشاد والي 
ات قياس األداء لبعض األنشطة.  (3  صعوبة تحديد مؤرسر
ي تمثل  (4

بية واالنشطة والت  ي االدارة العامة لالرشاد والي 
ز
نامج التعليم الجامع ف ة لي  صعوبة قياس اآلثار غي  المبارسر

امج.   من عناض التقييم الشامل للتكلفة والعائد من تلك الي 
ً
 مهما

ً
 عنضا

امج واألنشطة الجاري تنفيذها من األعوام السابقة والتحقق من مدى جديتها لم تتم مراجعة وتقييم  (5 الي 
 ومنفعتها. 

امج بشكل سلس.  (6 ية عىل الي  ز الناظمة للخدمة المدنية إلعادة توزي    ع الموارد البرسر  عدم مالئمة القواني 
بية والتعليم تتخذ منهج المركزية بشكل كامل.  (7  وزارة الي 
 للموازنة نظام حوافز ومكافآت فعال. لم تصمم اإلدارة المركزية  (8
ز واألنظمة وليس للوصول للهدف  (9 ام بالضف حسب القواني  ز ي لدائرة الموازنة يركز عىل االلي  النشاط الرقائ 

نامج.   المنشود من الي 
ي )( وتتفق مع نتائج دراسة 2016وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه عبد الكريم )

( Tassonyi,2002دراسة تاسوئز
ي ونظام الموازنة إعداد الموازنة الحكومية لمقاطعة اونتاريو  حيث  النظام المحاست 

ز تناولت الدراسة العالقة بي 
امج واألداء بدعم وظيفة التخطيط وفعالية اإلدارة وتقييم األنشطة بدقة وتخصيص الموارد  حيث تهتم موازنة الي 

 بأفضل شكل ممكن. 
( ان واقع تنفيذ برنامج التعليم الجامغ ال يزال Efend, 2018ايفند )ة سابقة الذكر، وأيضا تتفق مع نتائج دراس

ا ، ال سيما الموارد المحدودة واالستجابات البيئية للمدرسة لم تكن مستجيبة بشكل كامل وتتفق مع نتائج 
ً
مقيد

ي متطلبات ال ( بان جاهزية مدارس الدمج للتوجه نحو التعليم الشامل كانت معتدلة2019باعامر )
ز
يم الجامع تعلف

 ، ي
ي  (  (Das & Desai, 2013دراسة داس وديساي ( ونتائج دراسة 2007ومع نتائج دراسة )سلوم والمهايتز

 والت 
ي الهند من أجل 

ز
ي دلهي ف

ز
هدفت إىل التعرف إىل المهارة الحالية لمعلىمي المدارس االبتدائية والثانوية المنتظمة ف

ي بيئات التعليم
ز
نامج الجامع  تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة ف حيث اليوجد  مصادر وال مهارات وال اعدادات كافية لي 

 التعليم الجامع. 
ي تحول دون تنفيذ (Zwane, S.L. &Malale, M.M., 2018كما تتفق النتائج مع زوين وماىلي 

ي العوائق الت 
ز
( ف

ي  ي فرع جيخ 
ز
ي المدارس الثانوية ف

ز
ي Gegeالتعليم الشامل ف

ز
، سوازيالند، منها االفتقار إىل المرافق والمصادر ف

 . ز  المدارس الحكومية وعدم كفاءة المعلمي 

ي أن هناك صعوبات مؤسسية تحول دون تطبيق موازنة برنامج 
وبشكل عام يستدل من نتائج التحليل اإلحصائ 

ب ي وزارة الي 
ز
د من الجهد ية والتعليم بذل المزيالتعليم الجامع بشكل كفؤ، وعليه فإن من واجب الجهات المسؤولة ف

ي تفاصيل التخطيط 
ز
ي، وأن يتم االهتمام ف لجرس وتذليل هذه الصعوبات وهذا األمر يحتاج إىل تدريب الكادر البرسر

والتنفيذ ومواجهة المشاكل اليومية لعمليات التنفيذ، وأن يتم تكييف جميع أوجه النشاط المؤسسي لتتناسب 
 زنات. وتطبيق هذا النوع من الموا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المتطلبات الالزمة إلنجاح التحول إل موازنة برنامج التعليم الجامع -ج
( اإلحصاءات الخاصة بالمتطلبات الالزمة إلنجاح التحول إىل موازنة برنامج التعليم الجامع، 3يعرض الجدول رقم )

امج واألداء قد بلغ  ي لمتغي  متطلبات التحول ألسلوب موازنة الي  و يتضح من هذا الجدول أن المتوسط الحسائ 
ورية لتطبيق أسلو 3.41) ة ضز امج واألداء. ( وهذا يؤكد أن األبعاد العرسر  ب موازنة الي 

 
 المتطلبات الالزمة إلنجاح التحول إىل موازنة برنامج التعليم الجامع( 3جدول )

 

 وسط الفقرات 
 
انحرا
 ف

درجة 
التقد
 ير

1 
تحدید اإلطار العام لسياسات الحكومة وتحدید األهداف 

 الرئيسية والفرعية
 احيانا 0.87 3.21

2 
ترتيب برنامج التعليم الجامع كأولويات لغرض تخصيص 

 اإلنفاق 
 دائما 0.65 3.90

3 
ز القطاعات المختلفة لوزارة  توفي  التنسيق والتكامل بي 
ي بعض 

ز
بية والتعليم حت  ال تحدث اختناقات ف الي 

ي قطاعات أخرى
ز
 القطاعات وفائض ف

 دائما 0.55 3.51

4 
ذي تعليم الجامع الاختيار البدیل األفضل وهو برنامج ال

ي إسهام اجتماغي من استخدام الموارد 
ز
یحقق أكي  صاف

 االقتصادية المتاحة

 دائما 0.65 3.56

 دائما 0.91 2.66 تعديل نظام اإلقرار الماىلي الحاىلي   5

مجة  6  دائما 0.71 3.95 تقييم األداء حسب األهداف المي 

 احيانا 0.56 2.96 تقسيم الوحدة الوزارية إىل برامج ومن ثم أنشطة 7

 دائما 0.81 3.62 استخدام نسب ومقاييس مالية لقياس أداء األنشطة 8

ز بمجال الموازنة بشكل مستمر 9  دائما 0.83 3.74 تدريب العاملي 

10 
ية الالزمة لتنفيذ  ي توزي    ع الموارد البرسر

ز
ة ف مرونة كبي 

 برنامج التعليم الجامع
 دائما 0.81 3.74

 
المتطلبات الالزمة إلنجاح التحول إىل الدرجة الكلية: 

 موازنة برنامج التعليم الجامع
 دائما 0.77 3.41
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
بية الخاصة  ف ي مديرية االرشاد والي 

ز
بناًء عىل التحليل السابق فإن عملية تطبيق موازنة برنامج  التعليم الجامع ف

بية والتعليم الفلسطينية بشكل فعال تتطلب توفر   المتطلبات التالية: وزارة الي 
بية والتعليم الفلسطينية وتحدید األهداف الرئيسية والفرعية.  (1  تحديد اإلطار العام لسياسات وزارة الي 
بية والتعليم الفلسطينية.  (2  ترتيب برنامج التعليم الجامع واعتباره كأولوية لغرض تخصيص إنفاق وزارة الي 
ز االدارات العامة ال (3 بية والتعليم الفلسطينية حت  ال تحتوفي  التنسيق والتكامل بي  ي وزارة الي 

ز
دث مختلفة ف
ي إدارات أخرى. 

ز
ي بعض االدرات العامة وفائض ف

ز
 اختناقات ف

ي إسهام اجتماغي من استخدام الموارد االقتصادية  (4
ز
نامج الذي یحقق أكي  صاف اختيار البدیل األفضل وهو الي 

 المتاحة. 
بية والتعليم بحيث يسمح باعداد تقارير مالية تستند اىلتعديل نظام اعداد التقارير المالية الحاىلي   (5   لوزارة الي 

امج.   الي 
مجة.   (6  تقييم األداء حسب األهداف المي 
ي ادارة االرشاد والتعليم الجامع إىل برامج قائمة عىل التعليم الجامع  ومن ثم أنشطة  (7

ز
تقسيم الوحدة االدارية ف

ي التعليم. 
ز
 قائمة عىل الدمج والشمولية ف

 خدام نسب ومقاييس مالية لقياس أداء األنشطة. است (8
ز بمجال الموازنة بشكل مستمر.  (9  تدريب العاملي 
ية الالزمة لتنفيذ برنامج التعليم الجامع.  (10 ي توزي    ع الموارد البرسر

ز
ة ف  توفر مرونة كبي 

 
بية الخاصة تؤكد أهمية ي االدارة العامة لالرشاد والي 

ز
ي مراكز المسؤولية ف

ز
ز ف -1نقاط من أخذ ال إن آراء المستجوبي 

امج واألداء بشكل فعال يؤدي الغرض  10 ز االعتبار كمتطلبات هامة من أجل تطبيق أسلوب موازنة الي  بعي 
 المنشود. 

ي 
امج واألداء تتطلب تحديد Tassonyi,2002)وتتسق النتائج سابقة الذكر مع دراسة تاسوئز ( بان موازنة الي 
ي تحقق تلك األهداف. 

امج الت  نامج. أنها تستخدم  األهداف والي  ات األداء لقياس مخرجات الي  أنها تستخدم مؤرسر
ي إعداد الموازنة -تحليل المنفعة

ز
ي األساليب الحديثة ف

التكلفة وأساليب تحليل مختلفة. وبينت الدراسة أن تبتز
ي دعم وظائف اإلدارة المختل

ز
ي ف  دور النظام المحاست 

ز ز وتحسي  ونتائج  ة. ف)برنامج التعليم الجامع( يؤدي إىل تمكي 
( حيث يتطلب من وزارة التعليم (Zwane, S.L. &Malale, M.M., 2018تتفق مع نتائج زوين وماىلي  دراسة

ز أثناء الخدمة وقبل الخدمة.  رادات وعبد جوتتسق مع نتائج دراسة  والتدريب بوضع برنامج تدريب حيوي للمعلمي 
 (2020الجمل )

 االستنتاجات والتوصيات 4

 الرئيسةاالستنتاجات  1/ 4
بية الخاصة باألهداف المراد تحقيقها. ويبدو أن توزي    ع موازنة أي 1 .  ال ترتبط نفقات االدارة العامة لالرشاد والي 

مركز مسؤولية عىل برامج وانشطة منسجم مع خطة مركز المسؤولية هذا أو ذاك من ناحية إدارية، ولكنه ال يعكس 
ي تحقيق أهداف 

ز
امج ف بية الخاصة والموازنات يبدو أوزان مساهمة هذه الي  ز برنامج الي   المركز وأولوياته. فالربط بي 

امج. كما ان آلية توزي    ع معظم البنود االساسية لنفقات  أنه ال زال تلقائيا وليس جوهريا كما تدعو إليه موازنة الي 
ة منها عىل نهج التعليم الجامع ال زالت   غي  المبارسر

ً
 غي  ناضجة. مركز المسؤولية االجمالية وخصوصا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

.  يوجد صعوبات مؤسسية وادارية تحول دون تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامع بشكل كفؤ، وفيما يىلي أهم 2

ي تحد من تطبيق أسلوب موازنة برنامج التعليم الجامع: 
 هذه الصعوبات الت 

  ية لتخصيص وتدوير هذه المو ي الخاص بادارة الموارد البرسر
امج حسعدم مواءمة االطار القانوئز ب ارد عىل الي 

 الحاجة.  

  ي باعداد هذا
ي مراكز المسؤولية المختلفة المعتز

ز
ي ف ضعف المعرفة بهذا النوع من الموازنات لدى الكادر البرسر

 النوع من الموازنات. 

  بية ضعف ربط الخطط الكلية والقطاعية وما تحتويه من اهداف وسياسات واولويات تنموية بموازنة وزارة الي 
امج واالنشطة المطلوبة. والتعليم   من خالل الي 

ز بشكل فعال وناجز 3 ي فلسطي 
ز
بية والتعليم  ف ي وزارة الي 

ز
. إن اتمام عملية تطبيق موزانة برنامج التعليم الجامع ف

 تتطلب توفي  المتطلبات التالية: 

 بية والتعليم وتحدید األهداف الرئيسية والفرعية ا  تحقيقها.  لمطلوبتحديد اإلطار العام لسياسات وزارة الي 

  .ي مراكز المسؤولية المختلفة
ز
بية والتعليم ف  ترتيب برنامج التعليم الجامع كأولوية لغرض تخصيص إنفاق وزارة الي 

  ي مراكز المسؤولية واالدارات العامة حسب االولوية واالهمية
ز
بية الخاصة ف ترتيب االهداف ومتطلبات برنامج الي 

ي إسهام اجتماغي 
ز
  وتنموي من استخدام الموارد االقتصادية المتاحة. وبما یحقق أكي  صاف

  .بية الخاصة إىل برامج ومن ثم أنشطة لتحقيق االهداف المنشودة  تقسيم االدارة العامة لالرشاد والي 

  .مجة امج واألداء بشكل مستمر وتقييم األداء حسب األهداف المي  ز بمجال موازنة الي   تدريب العاملي 
 التوصيات االساسية 2/ 4

 أهم التوصيات النابعة من نتائج البحث: 
ة وطويلة المدى من خالل برامج  .1 ورة إعداد خطط تشتمل عىل السياسات العامة واألهداف التنموية قصي  ضز

ز جودة التخطيط  ، وتحسي  ي بشكل واقغي
قطاعية متكاملة تعكس أولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيتز

ز إدارة وتخصيص النفقات ع  ىل برنامج التعليم الجامع. ليقود إىل تحسي 
ي وزارة   .2

ز
ي تطبيق موازنة برنامج التعليم الجامع، بحيث يبدأ أوال باالدارات العامة ف

ز
ي منهج التدرج ف

ورة تبتز ضز
بية والتعليم الحيوية وذات الثقل األكي  مثل االدارة العامة للتعليم العام  واالدارة العامة للصحة المدرسية 

الي 
بوي وينتقل بالتد اف الي   ري    ج إىل بقية االدارت. واالدارة العامة لالرسر

ي عملية التخطيط ورسم 3
ز
ي واتباع منهج تشاركي اوسع ف

بية والتعليم بتبتز ي وزارة الي 
ز
ورة قيام االدارات العامة ف . ضز

السياسات واالهداف، وتحديد وترتيب متطلبات برنامج التعليم الجامع حسب االولوية بناء عىل رؤية ورسالة 
ب  ية الخاصة وفهم الحتياجات الفئه المستهدفة من خدماته. االدارة العامة لالرشاد والي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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بية الخاصة، ) ( سحبت 2021االدارة العامة لالرشاد والي 
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ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ز ف بويي 
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1 – 36 . 
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ز
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ز
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، سلمان. ) ز ي مد(. 2019حسي 
ز
ي منحتز التعليم الجامع ف ي ضوء النموذج واقع تطت 

ز
ز ف ي فلسطي 

ز
ارس وكالة الغوث ف

ي 
. المنطف  ز زيت، فلسطي   . رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة بي 

، محمد، ) ي
ز اإلعداد والتنفيذ والرقابة: دراسة ميدانية 2007سلوم، حسن، والمهايتز (، الموازنة العامة للدولة بي 

 . 119 – 92ع والستون، ص للموازنة العراقية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد الراب

ي الجامعات الحكومية العراقية: دراسة حالة عىل جامعة 2015عبد اللطيف، مضز والعزي، عمار. )
ز
(. الموازنات ف

ي إدارة األعمالدياىل. 
ز
 . 815 – 791(، ص 4(، ع )11، مج )المجلة األردنية ف

ة بمحافظات غزة للمنحتز الجامع درجة ممارسة معلىمي مدارس وكالة الغوث الدولي(. 2016العطل، مازن. )
 للتعليم والتعلم وسبل تطويرها. رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 

امج، معهد أبحاث 2016عبد الكريم،  نض ) ( تقييم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، للتحول إىل موازنة الي 
ي )ماس

 (السياسات االقتصادية واالجتماعية الفلسطيتز

اتيجية التعليم الجامع لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات (. 2018مهنا، طارق. ) توظيف اسي 
ز   . رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. غزة وعالقته برفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلمي 

ي ترشيد (. 2014إسماعيل، آدم. )
ز
ي المملكة دور الموازنات التقديرية ف

ز
ي المؤسسات التعليمية األهلية ف

ز
االنفاق ف

 . رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان. العربية السعودية

( . ي ترشيد القرارات المالية. (. 2018تالحمة، يحت 
ز
 دور الموازنة للسلطة الفلسطينية كأداة للتخطيط والرقابة ف

. رسالة ماجستي  غي   ز   منشورة، جامعة الخليل، فلسطي 

( . ز 2020جرادات، إدريس وعبد الجمل، سمي  (. درجة ممارسات التعليم الجامع التطويرية من وجهة نظر المرشي 
ي شمال الخليل. 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ز ف بويي 

بوية والنفسيةالي   36 – 1 :(2) 8 ،مجلة الحكمة للدراسات الي 

( . ي تحقيق التعليم الجامع المدرسي بكل من (. دراسة 2015شهاب، لبتز
ز
ي ف مقارنة لتفعيل مبادرة التعليم الكوكت 

اليا. جامعة حلوان، مجلة دراسات عربية واجتماعية،   . 734- 651(: 2)21جنوب أفريقيا واسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية  ليشمل مفهوما أوسع. 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٧٨أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P  

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

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

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

ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة 
ز
ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

ز
للدماغ، وجود الدم ف

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

. ببعض األجهزة ا ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  لحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 

ز
ي تتشابه مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ْوَبة اإِلق

َ
الن

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( . ي الجامعات الحكومية العراقية: دراسة حالة عىل جامع2015العزي، عمار وعبد اللطيف، مضز
ز
ة (. الموازنات ف

 . ي إدارة األعمالدياىلي
ز
 .815 – 791 :(4) 11 ،المجلة األردنية ف

ي مؤسسات التعليم العاىلي الحكومية العراقية لتحقيق (. 2014العزي، عمار. )
ز
مدى مالئمة تخصيصات الموازنة ف
 . ي
قأهدافها: دراسة حالة عىل جامعة دياىلي وهيئة التعليم التقتز ألوسط، ا رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة الرسر

 األردن. 

( . بية والتعليم العاىلي
ز (. 2015وزارة الي  ي فلسطي 

ز
. سياسة التعليم الجامع ف ز  . فلسطي 

بية والتعليم الفلسطينية، ) بية والتعليم 1999وزارة الي  (اإلدارة العامة، "أرب  ع سنوات عىل والية وزارة الي 
 1ص  1999الفلسطينية: الواقع واإلنجازات"، رام هللا، 
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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 إال انفجار ف
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

ة جدا وتنتهي يوجد أيضا بما يسىم "ب ة قصي 
ي األعراض ولكنها تستمر في 
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