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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية واحدة] ي القدس إىل مكتبة الكتر
 
 [تحويل مكتبات المدارس ف

: إعداد   الباحثتي  

 [ميساء ابورميلة]

 [محمود/ شدى صالح الدين]

ي االدارة ]
 
بوية ،الجامعة العربيةكلية الدراسات العليا ، برنامج الدكتوراه ف  [األمريكية التر

اف الدكتور: محمد عمران]  [اشر

 

 : ملخص الدراسة

ي القدس اىل مكتلة 
ز
هدفت الدراسة اىل التعرف عىل ح  مشكلة القرار فيما يخص تحوي  مكتلات المدارس ف

ي مخطط  ي المحافمة من يالل استخدام نموذج 
ز
ز ف ونية واحدة يستفيد منها جميع طالب المدراس والمعلمي 

الكي 
ي وصف مشكلة القرار  والمقابلة فيما يخص المدراء التأثي   وشجرة 

ز
ي ف
القرار. استخدمت اللاحثتان المنهج الوصفز

كة مختصة  لمناتشة مشكلة القرار  وتد تم طر  ثالثة بدائ  يمكن ان تشك  االساس التخاذ القرار  أن تقوم رسر
رار الدراسة اىل ان يتم اتخاذ القبالعم   ان تقوم ك  مدرسة بالعم   أن يتم تشكي  فريق من المدارس  توصلت 

ي هذه الحالة افض  
ز
كة المختصة بمقاب  مادي وذلك كون المخرجات ف فيما يخص الكتب باعطاء العم  اىل الرسر

ورة  ي العم   وتوفي  الوتت والجهد  واوصت اللاحثتان بضز
ز
ي  والرسعة ف

بكثي   وهي الدتة والجودة والدعم الفتز
ي الضفة الغربية ان يكون هناك ييار عام بتحوي

ز
ونية عىل مستوى المدارس والجامعات ف   المكتلات اىل مكتلة الكي 

 . ز  وتطاع غزة إلفادة اللاحثي 

ونية  القرار.  الكلمات المفتاحية:   المكتلات  المكتلة االلكي 

Abstract: 

The study aimed to identify the solution to the problem of making the decision regarding the transfer of schools’ libraries 

in Jerusalem into one electronic library for all schools’ students and teachers in the governorate through the use of 

influence diagram, and decision tree. The two researchers used the descriptive method in describing the decision-making 

problem, and they also interviewed the principals to discuss the problem of the decision-making. Three alternatives that 

can form the basis for decision-making were presented. A specialized company does the work, every school does the work, 

and a team of schools does the work. The study finds that a specialized competent company should do the work regarding 

the decision of transferring libraries in exchange for money. The outputs, in this case, are much better in terms of accuracy, 

quality, technical support, speed of work and saving time and effort. The two researchers recommended the necessity that 

there should be a general option for transferring schools’ and universities’ libraries into one electronic library in the West 

Bank and Gaza Strip to benefit researchers. 

 

 : المقدمة

ي يمكنتحتا  القرارات الجيدة اىل تفكي  معمق  واىل تحديد لكافة المديالت والمخرجات  
ات الت  أن يمر  والتأثي 

ي حال فش  
ز
بها القرار  وليخدم القرار الهدف الذي وضع من اجلم يجب دراسة مجموعة من الخيارات واللدائ  ف

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا  ز أمة اك اكي  تدر ممكن من المعنيي  ي ارسر
القرار  عمليةوصنع القرار عملية واسعة تتضمن مراح  عديدة وهذا يعتز

ف ي يالصة ما يتوص  اليم صانعو القرار من معلومات حول ح  المشكلة.وبالتاىلي فان القرار هو المرحلة النهائية 
 من عملية صنع القرار. 

ي كافة 
ز
ي هذه الدراسة سيتم مناتشة ترار يخص التعام  مع الكتب الورتية بطريقة تسم  للطللة استخدامها ف

ز
وف

ي التع
ز
ي االيام العادية بعد مغادرة المدرسة  فقد المروف  سواء ف

ز
لم عن بعد أو لالستمتاع بالقصص  أو حت  ف

ي عىل دعم الطالب وتشجيعة 
وئز ز  وتد يشجع وجود الكتب بشك  الكي  يحتاج الطالب اىل كتاب ليقوم بلحث معي 

 عىل القراءة واللحث. 

ي إمكانية اتخاذ ترار بتحوي
ز
ي مدينةوعليم تسغ الدراسة الحالية لللحث ف

ز
القدس اىل    المكتلات التابعة للمدارس ف

اكات ياصة  ي الصفوف المدرسية  وايضا ضمن اشي 
ز
ونية واحدة يمكن استخدامها من تل  الطللة ف مكتلة الكي 

ي ك  مكان وزمان فجائحة 
ز
تمكنهم من االطالع عليها من البيوت  وذلك لتعزيز فرص القراءة من تل  الطللة ف

ز من بيوتهم. ونحن هنا بصدد الكورونا جعلتنا أح وج لمث  هذا النوع من المكتلات لخدمة طللة المدارس والمعلمي 
تحلي  مشكلة القرار  بعيدا عن الحدس والعشوائية   وانما سنعم  عىل تحلي  القرار بناء عىل أسس علمية  

ي تحلي  القرارات  وبالتاىلي الوصول ا
ز
ذي يحقق ىل القرار اخأفض  الوتوظيف نماذج اتخاذ القرار  كأسلوب رئيس ف

ي تناسب متخذ القرار  ورغلاتم. 
 القيمة المتوتعة  والت 

 : مشكلة الدراسة

ي العام 
ز
ي العم  عىل تحوي  المكتلة 2020هناك فرصة استنادا لطبيعة المروف المعاشة ف

ز
م  بسبب مرض كورونا ف

ي مدارس القدس  وهي مكتلة كتب ورتية  اىل مكتلة 
ز
ونية من يالل تحوي  الكتبالخاصة بك  مدرسة ف  الكي 

ونية  ي شلكة واحدة من يالل موتع ياص لتكون مكتلة الكي 
ز
ونية  ثم العم  عىل جمعها معا ف الورتية اىل الكي 

اك يتبع المدرسة نفسها   ي المحافمة االطالع عليها من يالل اشي 
ز
ز ف واحدة شاملة  يمكن لجميع الطالب والمعلمي 

اك يمكن لل وع يمكن ومن يالل االشي  طالب االطالع عىل سلسلة المكتلات المشاركة واللحث فيها  كون هذا المرسر
ز  ي المدارس  ويمكن أن يساعد المعلمي 

ز
أن يرفع من مستوى القراءة  ويمكن ان يغذي القدرات اللحثية لدى الطللة ف

ي تعزيز الفكر العام للطللة من يالل تراءة الكتب
ز
ي التحضي   وف

ز
ز المعل عىل استخدام الكتب ف ز والطللة. بي   مي 

 أسئلة الدراسة 

 : ي
ر
 تتمثل اسئلة الدراسة فيما يأت

ونية 1 . ما نموذج القرار المناسب المتمث  بمخطط التأثي  وشجرة القرار لتحوي  مكتلات المدارس اىل مكتلة الكي 

 واحدة؟

ي تحلي  ترار تحوي  المكتلات المدرسية اىل مكتلة2
ز
ونية واح . ما المقصود بمخطط التأثي  ف  دة؟الكي 

ونية واحدة؟3 ي تحلي  ترار تحوي  المكتلات المدرسية اىل مكتلة الكي 
ز
 . ما المقصود بشجرة القرار ف

ونية واحدة  ومخطط التأثي  لم؟4
ز شجرة ترار تحوي  المكتلات المدرسية اىل مكتلة الكي   . ما العالتة بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهمية الدراسة 
 : ي
ر
 تكون هذه الدراسة مهمة لما يأت

ْ
 يمكن أن

ونية تسه  عملية التعلم.  . 1 ي المدارس  فوجود مكتلة الكي 
ز
 كونها تركز عىل رفع مستوى التعليم ف

ز عىل االدارات المدرسية   . 2 يمكن لها توضي  كيفية تحوي  الكتب بطرق بسيطة وغي  مكلفة  وهذا يشجع القائمي 
 لتنفيذها بعد ظهور نتائجها. 

ي اتخاذ القرار المناسب بعد تحديد شجرة القرار يالل هذه الدراسة   . 3
ز
يمكن أن يستفيد منها مدراء المدراس  ف

وع أو ال.   ومخطط التأثي  لها  وهذا يسه  فكرة تنفيذ المرسر
ي دراسة االفكار المطروحة وكيفية تنفيذها من يالل ما تقدمم من شجرة القرا  . 4

ز
ي ف  ر يمكن أن يكون لها تأثي  ايجائ 
 والمخططات الخاصة بالقرار. 

ي يمكن اعطاؤه لطالب مدرسة.  . 5
وع عىل العملية التعليمية و مستوى المهام الت   تأثي  تنفيذ المرسر

 أهداف الدراسة 

 : ي
ر
 تهدف الدراسة اىل توضيح ما يأت

ونية واحدة.  . 1 ي مدارس القدس اىل مكتلة الكي 
ز
وع تحوي  المكتلات ف  توضي  فرص نجا  أو فش  مرسر

ونية واحدة؟التعرف  . 2 ي تحلي  ترار تحوي  المكتلات المدرسية اىل مكتلة الكي 
ز
 عىل مخطط التأثي  ف

ونية واحدة؟ . 3 ي تحلي  ترار تحوي  المكتلات المدرسية اىل مكتلة الكي 
ز
 التعرف عىل شجرة القرار ف

 الخلفية النظرية 

ي مجاالت المعرفة المختلفة  و 
ز
 من هذه المجاالت القراءة من ياللأسهم التطور العلىمي اىل الكثي  من التقدم ف

ي كافة المجاالت  اذ يمكن 
ز
ز ف ز  واللاحثي  ي وفرت الكثي  من الجهد والوتت عىل الطللة والمعلمي 

الحاسوب  والت 
ها من  ي القراءة ان يقوم بتحمي  الكتاب اىل حاسوبم الشخصي  أو إىل هاتفم  أو )االي باد( وغي 

ز
الي فرد يرغب ف
ي تعزيز مستوى التعليم من يالل رفع مستوى اخأجهزة  والقراءة دو 

ز
ن ان يكون هناك اي صعوبات  وهذا يسهم ف

 .  القراءة لدى الطللة  وتعزيز فرص اللحث العلىمي

ز ك  اللدائ  المتاحة  وتخضع هذه العملية لخطوات  ز من بي  وعملية اتخاذ القرار هي عملية ايتيار بدي  معي 
ات والمعلومات وتحليلها وتحديدها ومقارنة اللدائ  المتاحة ومن ثم ومراح  تمهد لها  كعملية تجميع البيان

الوصول اىل ايتيار احدهما  وهي عملية لتحديد المشكالت وايجاد حلول لها  كذلك تحديد مسار عم  يختاره 
 متخذ القرار للتعام  مع المشكلة. 

 :  ويعتمد القرار عىل مجموعة من األسس هي

  ام بملدأ الفاعلية ز . االلي   للوصول اىل القرارات المناسلة.وهنا يجب اتلاع يطوات االسلوب العلىمي
   ملدأ تعدد الفرضيات فيجب وضع عدة فرضيات وبدائ  حسب طبيعة المشكلة المطروحة ثم تقويم جميع اللدائ

 اليتيار افضلها. 
  .ز االعتلار اثناء تقويم اللدائ  وااليتيار منها  ملدأ العام  المحدد ويجب االيذ بعي 
  ات او ي القرارات درجة من المرونة  بحيث يمكن تطبيقها ومالءمتها مع اية متغي 

ز
ملدأ المرونة: يجب ان تتوفر ف
 ظروف ياصة او مستقللية. 
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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 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي صنع القرار اتخاذ القرار فقط وانما هو عملية متدايلة معقدة تعتمد عىل العديد من العوام  النفسية 
واليعتز

اعية وما يساندها من معلومات واراء  وال يمكن تحلي  عملية صنع القرارات اال والسياسية واالتتصادية واالجتم
ي العملية ودور  

ز
ز ف من يالل العالتات االنسانية ودورها االداري وما يتعلق من ضلط السلوك وتحديد المساهمي 

ي 
ة والت  ي بعد دراسك  منهم  لذا يعتي  اتخاذ القرار مرحلة من مراح  صنع القرار اي هي المرحلة االيي 

ة جميع  تأئ 
 الجوانب. 

ز  ك بي 
ك فيها ج  التنميم  من يالل الجهد المشي  كة وتعاونية يشي  وهنا ينمر إىل القرار عىل انم عملية مشي 

ة والذي يسلقم  الجميع بالرغم من صدوره من تل  الرئاسة أو القيادة حيث يمث  ذلك الصدور المرحلة االيي 
 لتكوين وهي جوهر عملية صنع القرار. االعداد والتخطيط والتحضي  وا

ي اتخاذ القرار من الهيئة 
ك فيها ج  المؤسسة بينما يائ  وبالتىلي يمكن تلخيص القول بان عملية صنع القرار تشي 

ز صنع القرار واتخاذه.   العليا وهنا يتجىل الفارق الرئيسي بي 

ونية  المكتبات االلكتر

ي ظه
وعات الت  ونية من المرسر ين  منها ما يتبع والمكتلات االلكي  ي القرن الواحد والعرسر

ز
رت بشك  مكثف ف

ز  أو  الجامعات  أو اخأرشيفات المختلفة  ومنها ما يتبع دور النرسر  وايرى تتبع االفراد والمواتع الخاصة باللاحثي 
ي السما  

وئز بالجمعيات والمؤسسات المختلفة  أو بمراكز اللحث العلىمي  وكلها تهدف من يالل العم  االلكي 
ي تشك  

ي الكتب  والت 
ز
ي توجد ف

خأكي  فئة من افراد المجتمع بالحصول عىل المعلومات والمعارف والحقائق الت 
ي مختلف المجاالت. 

ز
 نتائج االبحاث العلمية ف

ونية حديثة تتسم بالكفاءة والفعالية وتقوم بمجموعة من اإلجراءات  وهي علارة عن مكتلة تعم  عىل تقنيات إلكي 
ي وتنمم عناوين الملفات  والدوريات  اآللية مث  عملي

ز
ها تتضمن اللحث البلليوغراف

ة
ات الفهرسة واللحث  كما أن

نت  ي بحت يعم  عىل شلكات اإلني 
وئز ة بأسلوب إلكي  والكتب  والمسلسالت  والمجالت  والوظائف اإلدارية

 المختلفة
 

ي المدرسة  
 
ونية والمكتبة الورقية ف : ويمكن التفريق بي   المكتبة االلكتر ي

ر
 كما يأت

ونية   المكتلة الورتية المكتلة االلكي 

ي أي وتت. 
ز
.   يمكن الحصول عىل الكتب والمراجع ف  ال يمكن الحصول عىل الكتاب االيالل الدوام الرسىمي

 تزود نسخا ورتية فقط تزود المستخدم نسخا غي  ورتية وورتية

يمكن ان يستخدم الكتاب الواحد من تل  عدد من 
ي 
ز
ز ف  آن واحد. المستخدمي 

 يستخدمها شخص واحد فقط

 .  يمكن ان يتلف الكتاب برسعة.  مواكلة للتطور العلىمي

ز  يمكن اللحث عن الكتاب فيها بطريقة ارسع  اللحث عن الكتاب يحتاج اىل مساعدة من المسؤولي 

ي  الكتاب ز  اللحث فيها يحتاج اىل وتت طوي  ال تحتاج اىل كثي  من الوتت لتيز

ونيةأهميه المكتبة   االلكتر

ي مدرسة 
ز
ونية تزويد الجميع بالكتب المختلفة  وتلادل المعرفة  فالكتب المتوفرة ف يمكن من يالل المكتلة االلكي 

 
ً
ونية واحدة أمرا ي مكتلة الكي 

ز
 ف
ً
اك جميعا ي ايرى  فيكون لتلادل المعلومات من يالل االشي 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ويد أكي  عدد من الطللة وال ز
ي المحافمة بالمعارف المختلفة  ويمكن تعميم القرار ليشم  كافة مهما لي 

ز
ز ف معلمي 

ي نهاية االمر  وهذا 
ز
بية والتعليم ف بية والتعليم  أي وزارة الي  ز  وان يكون الموتع تابع لجهة الي  ي فلسطي 

ز
المدارس ف

 الشمول يفيد الجميع بوجود مث  هذا النوع من المكتلات. 

التعليم عن بعد  كما حص  بوجود مرض كورونا  يمكن االستفادة من الوتت من وعند حدوث ما يمكن أن يجع  
ي تدعم المناهج 

ي المرحلة الدراسية  والت 
ز
يالل القراءة  حيث يكون الطالب امام مجموعة من الكتب المهمة لم ف

ي هذه المرحلة من المعرفة. 
ز
 الدراسية  اضافة اىل مجموعات القصص  وك  ما يحتاجم الطالب ف

 راسات السابقةالد

ونية والحاجة 2016دراسة علابدة) ونية والحاجة اليها  ذكر فيها اهمية المكتلة االلكي  ( بعنوان المكتلات االلكي 
ونية باالتفاق والتعاون مع المكتلات  ز الكتب اىل كتب الكي  ي تحوي  ماليي 

ز
كة جوج  ف وع رسر اليها  كما تطرق اىل مرسر

للحاجة اىل التعليم الرتىمي كونم يسه  عملية تواص  الجميع مع المعلومة لتوفر العالمية لدى الجامعات والدول  
ها.   وسائ  االتصال كالحواسيب والهواتف الذكية واالي باد وغي 

ونية اكاديمية  ناتشت الدراسة اهمية 2010دراسة مهنا) ونية التخطيط النشاء مكتلة الكي  ( بعنوان المكتلة االلكي 
ي الع
ز
ي التعليم  توصلت الكتب الرتمية ف

ز
ز االفراد  واستخدام التكنولوجيا ف ي التواص  بي 

ز
ض الرتىمي  والتحوالت ف

ونية من يالل وضع مخطط وتوفي  االحتياجات  واعتماد 
ورة وضغ يطة النشاء مكتلة الكي  الدراسة اىل ضز
وع مهم لطللة العلم.   التموي  المحدد كون هذا المرسر

 الوسائ  1998ويقول الفار )
ة
ي لم حدود ال يمكن تجاوزها. كما أن ( أن

التعليمية التقليدية وعىل رأسها الكتاب تلف 
ز التقديم الفوري والرسم التصويري كلها أيضا  ز المتعلم والكتاب مفقودة   وتامي  ياصية االتصال المتلادل بي 

ي ذلك التلفاز التعلي
ز
ي أفض  الوسائ  التعليمية التقليدية انتشارا  بما ف

ز
هو يجع  الموتف ىمي   فمفقودة حت  ف

ا عن بقية الوسائ   ز التعليىمي سلبيا من جانب المتعلم أما الحاسوب ففيم من الخصائص ما يعطيم دورا ممي 
 التعليمية. 

 المنهجية واإلجراءات

ي يمثلها المادة النمرية والدراسات السابقة  وصف مكونات 
ي الدراسة الوصفية والت 

ز
تتمث  منهجية الدراسة ف

وع القرا ي عىل تطبيق الفكرة وبحث كافة متعلقاتها  بدءا من شجرة القرار  ومخططات مرسر
ر  ثم العم  بشك  اجرائ 

وع.  وع واللدائ  المتاحة  إضافة للتحلي  الماىلي لتكلفة المرسر
 التأثي   وأيضا طر  ييارات الريلة حول طبيعة المرسر

ي والذي يمثلم: 
 ثم الجزء الميدائز

ي المدارس  معلىمي 1
ز
ز المكتلة .المدراء ف  التكنولوجيا  امي 

نت2 كات الخاصة بالتصميمات ومواتع االني   .الرسر

ورة الحصول عىل مخرجات ذات دتة وجودة عالية  وان يكون العم   ي ضز
ز
والحاجة من وجود هؤالء االفراد يتمث  ف

ز  ويحقق ملدأ التشاركية ي ب متقن ومدعوم فنيا  ويفيد الفئة المستهدفة منم وهي الطللة والمعلمي 
ز
ز المدارس ف ي 

 القدس. 

ونية:  وع المكتلة االلكي    أدوات مرسر

ي المدارس  وتم ايتيار يمس مدارس من 
ز
تستخدم الدراسة المشاهدة والمالحمة  حيث تم معاينم المكتلات ف

وع  وتم عم  مقابلة مع بعض المدراء حول  ل ذلك  وكانت االجابات بالقبو اج  بحث امكانية انضمامهم لهذا المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وع التخاذ القرار المناسب  وطر  الخيارات واللدائ  الممكنم  ودراسة  والتشجع للفكرة  وتم طلب دراسة المرسر
ء.  ي
 القرار الذي يجب اتخاذه من جوانب مختلفة  دون اغفال اي شر

 : التعريف باللدائ 

ي هذا القرار الل
ز
ونية: ف ي اذا تم رفض فكرة الكتب االلكي 

 دائ  تليلة  ويمكن حضها فيما يائ 

 .االبقاء عىل الكتب ورتية   واالعتماد عىل تشجيع الطالب  وهنا لن يحص  الجميع عىل فرصة القراءة. 1

وع نسلة معينة من الطللة. 2 نت لدى الجميع ويمكن ان يستفيد من المرسر  . عدم وجود اني 

نت وتد تكون غي  مناسلة. . ان يتم اال 3
 عتماد عىل الكتب من االني 

كة  ي حال تم رفض  تيام الرسر
ز
أما فيما يخص بدائ  الخيارات حول مس  الكتب الورتية ورفعها عىل الموتع ف ي ف

 المختصة بهذا العم  فتكون اللدائ : 

 ان تقوم ك  مدرسة برفع الكتب لديها بشك  مستق .  . 1
 ان تقوم المدارس بعم  فريق عم  يمكنم ان يقوم بالعم  المطلوب.  . 2
 

 نتائج اللحث ومناتشتها

وع القرار واخأسئلة المنبثقة عنها:   يتناول هذا الفص  عرضا للنتائج من يالل اإلجابة عن مشكلة مرسر

المناسب المتمثل بمخطط التأثت  وشجرة القرار لتحويل مكتبات اإلجابة عن السؤال األول : ما نموذج القرار 
ونية واحدة؟  المدارس اىل مكتبة الكتر

 : ي
 تمث  مخطط التأثي  كما يائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مخطط التأثي  1شك  )

 القرار مشكلة

 اىل الورتية الكتب تحوي 

ونية كتب  عىل ورفعها الكي 

 من منها لالستفادة الموتع

ز  تل   والطللة المعلمي 

ي  حديثة طرق استخدام
 فز

 موتع وايتيار التصوير

ي  فريق مع للتحمي   يارج 

كة مع االتفاق  رسر

 عىل مدرسة ك  تقوم ان

 وتحم  بالتصوير  حدى

 يكون وان وحدها  التكلفة

ي  العم 
ك النهائ   .مشي 

 عادية طرق استخدام

 ات   بجودة للتصوير

 بمواصفات موتع وايتيار

 معلىمي  عىل واالعتماد ات  

 المدرسة

  القيمة

ونية  كتب عىل الحصول  الكي 

 اعىل  االستفادة اكي   القراءة

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز المدارس حول تنفيذة  كما يحتاج اىل تكلفة مالية  يجب االتفاق عليها  كما يحتاج  يحتاج هذا القرار اىل اتفاق بي 
اىل فريق مختص سيقوم بعملية التصوير  وفريق اير سيقوم بعملية رفع الملفات اىل الموتع المختص  وهنا يجب 

ي المدارس بهذه المهمة  حجز الموتع الخاص بالمدارس  ويمكن أن يقوم فريق العم
ز
  من معلىمي التكنولوجيا ف

 هناك ثالثة ييارات اولية يمكن االستناد اليها: 

ات تصوير حديثة  أو اجهزة تصوير حديثة بحيث يكون الوض  عاىلي  كما تكون الجودة اعىل  . 1 استخدام كامي 
ي المستقل   ويك

ز
ريق عم  ون ذلك من يالل فللكتب  كذلك حجز موتع بسعة مرتفعة  وتابلة لزيادة السعة ف

تب عىل هذا الخيار تكلفة مالية  مقاب  جودة مرتفعة  كما يمكن االعتماد  كة مختصة  ويي  مختص تابع لرسر
ي حال حدوث أي ايطاء. 

ز
كة مسؤولة عن الموتع  ف ي المستقلىلي  بحيث تكون الرسر

ي الدعم الفتز
ز
 عليها ف

ي المدرساالعتماد عىل المتوفر من ماكينات التصوير المستخدم . 2
ز
ز ف ي المدرسة  وان يتم االعتماد عىل المعلمي 

ز
ة ة ف

لتصوير الكتب  وان يقوم معلمو التكنولوجيا بالتعام  مع الموتع وايتياره  وتكون التكلفة المالية ات   لكن 
ي المدرسة  وتد ال يك

ز
ي العم  تكون ات   وتكون المتابعة الفنية من تل  فريق التكنولوجيا ف

ز
ن و الجودة والدتة ف

نت او  ي االني 
ز
ي حال حدوث مشكلة ف

ز
لديهم الوتت بشك  كام  للقيام بالصيانم الدورية للموتع  والرد الرسي    ع ف

 االتصال. 
ي هذه الحالة يمكن تصوير  . 3

ز
ان تقوم ك  مدرسة بتصوير الكتب الخاصة بها وحدها ثم يتم تجميع الكتب  وف

ي مكتلة ك  مدرس
ز
ي حال تواجده ف

ز
ي  ة  وهذا يؤدي اىل التكرار  كما يؤدي اىل التشتتالكتاب نفسم اكير مرة ف

ز
ف

 العم   والدتة ات . 
ان يكون هناك لجنة عامة من المدارس تقوم باحصاء الكتب المختلفة والقيام بتصوري  ها ورفعها عىل الموتع   . 4

 يحتاج إىل أن يتفرغ الفريق من معلىمي التكنولوجيا  أ
ً
ايتيار  و وهذا العم  يحتاج اىل الوتت والجهد  وأيضا

 يمكن أن يؤدي اىل تكلفة أعىل. 
ً
 أوتات الفراغ لديهم  وهذا يحتاج اىل وتت أعىل  وجهد أعىل  وأيضا
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 : ي
 
 اإلجابة عن السؤال الثات

ونية واحدة؟  ي تحليل قرار تحويل المكتبات المدرسية اىل مكتبة الكتر
 
 ما المقصود بمخطط التأثت  ف

تلة عليم  وتيمة العم   يساعد مخطط التأثي  عىل وضع الخيارات  وكشف ك  ييار وامكانياتم  والتلعات المي 
ي ك  الخيارات يمكن الوصول اىل العم  المراد  وب  هذا يمكن ا

ز
لحصول عىل القيمة بأي ييار  ولكن النهائية  ف

تختلف حسب الخيارات المطروحة من حيث الجودة  ومن حيث الوتت  والجهد الملذول  وايضا التكلفة المالية  
 وامكانيات الخطأ. 

ونيا  وبجودة عالية  وبدتة وفعالية  ومتابعة  . 1 االحتمال االول: هذا االحتمال يؤدي بالحصول عىل الكتب الكي 
ي المدارس  واستنادا اىل االبحاث المتعلقة باالعمال 

ز
واستمرارية  وعند مناتشة هذا الخيار مع المدراء ف

ونية والمكتلات  يفض  ان يقوم بالعم  فريق مختص ذو كفا  ءة  وان تكون ادارة الموتع من تل  االلكي 
فون عليها  من اج  ضمان االستمرارية  واغلب المدراء كان من المؤيد لهذه الفكرة  وهناك  ز  ويرسر المختصي 
وع ماليا  وهي تحص  

مشكلة يمكن التغلب عليها  وهي الدعم المادي  وترر المدراء ان تتكف  المدارس باالمرسر
وع. عىل المال بطرق تخصها لدعم ا  لمرسر

: هو ان تقوم ك  مدرسة عىل حدى  او ان يكون هناك فريق مدرشي من المدارس  كان هذا الخيار  . 2 ي
االحتمال الثائز

ي التصوير والمونتاج للكتب  يرى المدراء بعدم 
ز
ة ف بعيدا عنهم  كونم يحتاج اىل وتت وجهد  ولعدم توفر الخي 
ء جدوى ان يكون هذا الخيار مطروحا  ويفضلون استلعاد ي

ه لصال  الخيار االول  فهم بحاجة اىل ك  شر
)كالجودة  والدتة  والمتابعة  واالهتمام( من الجهة المسؤولة  مقاب  ان يكون هناك مللغا لتصوير الكتب  

ي المرحلة االوىل مرتفعم  وتنخفض شيئا فشئيا. 
ز
 ومللغا لمتابعة الموتع  وهي ف

وع ) ملحق رتم  وع مقارنة بالتحلي  الماىلي 1وهنا تحديدا تم ارفاق الدراسة الفنية للمرسر
( و التحلي  الماىلي للمرسر

ونية واحدة 2البسيط للمكتلة الورتية ) ملحق رتم  (  و الذي يوض  التكلفة المنخفضة نسبيا لتشغي  مكتلة الكي 
وع 20عوضا عن تشغي   ي المرسر

ز
ي المدارس. ) عدد متوتع للمشاركة ف

ز
 ( مكتلة ورتية ف

 اإلجابة عن السؤال الثالث: 
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ي الطب                    . 
ز
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ز
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ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف
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ي  ي ِ
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي
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ُ
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أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية واحدة؟ ي تحليل قرار تحويل المكتبات المدرسية اىل مكتبة الكتر
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م ف
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وع القرار:    ملخص نتائج مرسر

ي 
ز
ونية  وذلك من اج  تعزيز مستويات القراءة لدى الطللة ف وع ركز عىل تحوي  الكتب الورتية اىل كتب الكي  المرسر
ي يمكن ان يمر بها التعليم  كذلك تعد عامال مسليا للطللة من يالل تراءة القصص  

ظ  المروف المختلفة الت 
ز الطللة عىل تراءتها من يالل طر  برنامج جوائز  وتح  من تل  المعلموتحفي 

ً
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ز
ي للموتع  وهذا يضمن استمرارية العم  ف
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ز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  التوصيات: 

ي القدس1
ز
وع من تل  دائرة المعارف ف ي فكرة المرسر

 .تبتز

وع عام ويشم  مدارس . ان يتم عم  دراسة جدوى 2 وع ويتم حض المزيد من الخيارات ليكون المرسر مفصلة للمرسر
بية والتعليم  وان يتم انشاء موتع يتبع مواتع  ي وزارة الي 

ز
ي ف
الضفة الغربية وتطاع غزة  ويمكن االعتماد الفريق التقتز

بية والتعليم.   الي 

ونيا للطالب اسوة. ان يتم دراسة المزيد من الخيارات عىل مستوى الجامعات ا2  لفلسطينية لتوفي  الكتب الكي 
بالدول الغربية  ليتمكن من االطالع عىل اكي  عدد من المراجع عند تيامم باعداد اللحث الخاص بم وال يضطر اىل 

 زيارة ك  جامعة عىل حدى من اج  الحصول عىل المصادر. 
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ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  المراجع: قائمة 

عمان  أبحاث معهد اإلدارة اتخاذ القرارات كوظيفة من وظائف المنظمة اإلدارية، (  2005يليفة  مروان )
 العامة. 

كات المساهمة (  2005رمضان  حامد أحمد  ) ي الشر
 
فاعلية اتخاذ القرارات بواسطة مجموعات اإلدارة ف

 . 2  مجلة العلوم االجتماعية  عدد الكويتية
ي  يالد يوسف مح : دراسة ميدانية (. "2010مد )الزعت  ام التنظيمي ي اتخاذ القرارات عىل االلتر 

 
أثر المشاركة ف

ي المؤسسات الحكومية األردنية المتخصصة باإلقراض
 
". مجلة مؤتة لللحوث والدراسات  عىل العاملي   ف

 . 1  العدد 25سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  المجلد 
ونية،المكتبات ا( 2016علابدة  حسان) ز للنرسر والتوزي    ع  عمان.  اللكتر  دار المعي 

ين . ( 1998الفار  ابراهيم علد الوكي  )  دار الفكر   القاهرة. تربويات الحاسوب و تحديات القرن الحادي و العشر
ونية اكاديمية  2010مهنا  علد المجيد )  . 588-551(: 3)26  مجلة جامعة دمشق( التخطيط النشاء مكتلة الكي 

 1ملحق رقم 

وع  الدراسة الفنية للمشر

ونية  اىل مستلزمات ثابتة و تكاليف شهرية:  تحتاج المكتلة االلكي 

  :تعريف بالمستلزمات وتكلفتها 

ونية اىل  تحتاج المكتلة االلكي 

التكلفة االجمالية  تكلفة الوحدة العدد البيان الرقم
 السنوية

1 Software as a service 
SAAS 

 $6000 / بالشهر500$ 1

2 scanner 20 200$ 4000$ 
3 Books "تديمة" open موجودة بالمدراس  

4 Books"1800 $5 360 " جديدة$ 
اك بمكتلات عالمية    $600 /بالشهر$50  اشي 

 $12400   المجموع 5

 ***التكلفة االجمالية = العدد * تكلفة الوحدة

 ***Software as a service    مستخدم  10000تشم  الخدمة رسوم النسخ االحتياطي و رسوم التطبيق حت
 . ز  و مضوفات الصيانة و التأمي 

  :وع  االيدي العاملة إلدارة و تشغي  المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تشغ  المكتلة مجموعة من 

 التكلفة االجمالية السنوية تكلفة الوحدة العدد البيان الرقم

1  engineer 1 500$6000 /بالشهر$ 
2 Team 20 _____  من ضمن رواتب المدرسة

 اخأساسية
3 Librarian 1 500$غي  متفرغ"$500 / بالشهر" 

 $6500   المجموع 4

  :ة  المضوفات غي  الملارسر

 التكلفة االجمالية السنوية تكلفة الوحدة العدد البيان الرقم

عم  فيديو  1
 ارشادي

يقوم بم معلمو التكنولوجيا  ____  1
 بالمدرسة

 

  :مضوفات التأسيس 

ي مرحلة التأسيس 
ز
وع ف ي يتحملها القائمون عىل المرسر

 و هي المضوفات الت 

 المبلغ$ البيان الرقم

 $1000 مخططات و دراسات 1
 

  : المضوفات اإلدارية والعمومية 

ة   وانما تتعلق بإدارة  ة أو غي  ملارسر ي ال تصنف كمضوفات صناعية سواء ملارسر
وع و او هي المضوفات الت  لمرسر

ها و تقدر ب   سنويا.  $1200التنقالت و الهاتف و الضيافة و غي 

 2ملحق رقم 

وع  التحليل الماىلي للمشر

  وع هو مستوى وع ربحي و بالتاىلي العائد من المشر ي و ليس مشر
ر
وع خدمات وع هو بانه مشر ما يمت   هذا المشر

 خدمة. 
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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  : راس المال الثابت 

ي )سنة(العمر  التكلفة $ البيان الرقم  القيمة المستقبلية اإلنتاج 

 0 10 $4000 الماسحات الضوئية 1

 

 $4000اجماىلي تكلفة راس المال الثابت : 

 0القيمة المستقللية = 

  : رأس المال العامل 

و هو ذلك الجزء من راس المال المخصص لمقابلة المضوفات التشغيلية يالل شهر   وهذا يشم  المضوفات 
ة باإلضافة للمضوفات اإلدارية العمومية. الصناعية  ة و غي  الملارسر  الملارسر

 $المبلغ البيان الرقم
 SAAS 500$رسوم  1

 $1000 اخأجور و الرواتب لمدة شهر  2

اء كتب جديدة  ك  شهر 3  $150 رسر
اك بمكتلات عالمية ك  شهر 4  $50 رسوم اشي 

 

 $1700و بالتاىلي فان اجماىلي رأس المال العام  هو 

 أما رأس المال المستثمر فهو علارة عن حاص  جمع رأس المال العام  مع رأس المال الثابت =

4000$  +1700$=5700$ 

  :تكاليف التشغيل السنوية 

ي ال 
ة حيث يتم النمر هنا اىل نسلة االستهالك السنوية لجميع البنود الت  و تشم  تكاليف التشغي  الثابتة و المتغي 

ة . “وى اإلنتاج تتغي  بتغي  مست "  إضافة للتكاليف المتغي  ي وع انتاج 
ي حال أن المرسر

ز
 ف

  :تحليل ماىلي بسيط لمكتبة ورقية داخل المدارس 

ونية و  بالمقارنة برأس المال المستثمر للمكتلات الورتية و الذي يتمث  بأضعاف المللغ الذي تحتاجم مكتلة الكي 
 الذي يتمث  ب : 

 مدرسة حسب العدد المتوتع 20اذا كان هناك  20بههها ب يتم ض  **علما بأن هذه التكاليف 

 التكلفة$ البيان الرقم
اييص الالزمة  تاعات مكتبية بالمدرسة 1 تعتمد تكلفتها عىل المبتز و الي 

ي حال عدم توافرها مسلقا
ز
 إلنشائها ف

 $4000 مستلزمات اثاث 2
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ي اخأوعية 
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ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

سنوات( تصب   5)تستهلك بعد $2000 حواسيب 3
 صفرتينتها المالية 

سنوات( تصب  تينتها  5)تستهلك بعد $500 طابعات 4
 المالية صفر

 غي  شاملة انشاء المبتز  $6500 المجموع لرأس المال الثابت 

 /بالشهر$100 انارة 5
ز مكتلة 6  / بالشهر$1000 أمي 

 / بالشهر$150 صيانة 7
 / بالشهر$150 كتب جديدة 8

 / بالشهر$500 عام  نمافة 9

 / بالشهر $1900 لرأس المال العام المجموع  
 

 مدرسة = 20وبحساب رأس المال المستثمر ل 

 $168000مدرسة =  20( *1900$+6500$) 

 

 


