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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مدارس محافظة أريحا واألغوار ]
 
ي ف

ح للتعليم المهن   [ تصّور مقتر

:  إعداد   الباحثي  

 [) بية والتعليم , أريحا , فلسطي    [ أمل سعادة صالح جابر فراج  )مديرة مدرسة , وزارة التر

بية والتعليم , الخليل , ]  ائيل أبوسعدة )مدير مدرسة , وزارة التر (عيىس جتر  [فلسطي  

 [)  [د. محمود أبو سمرة )محاض  جامعي , جامعة القدس , فلسطي  

 

 :الملخص

ي مدارس محافظة أريحا واألغوار، بناًء عىل دراسة واقع 
ي فز
ح للتعليم المهتز هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقي 

ي المحافظة من
ي فز
ي الفصل األول من العام    التعليم المهتز

. وقد تم تطبيق الدراسة فز خالل الطلبة والمجتمع المحىلي
ي مدينة 2022-2021الجامغي  

ي المدارس الثانوية فز
. وتكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عرسر فز

، أما  773أريحا، والبالغ عددهم )   وطالبة، وأفراد يمثلون مؤسسات المجتمع المحىلي
ً
عينة الدراسة، فتكونت ( طالبا

، األوىل عينة عشوائية طبقية من الطلبة، بلغ عددهم )  ز  وطالبة، والفئة الثانية عينة قصدية  219من فئتي 
ً
( طالبا

أفرادها ، وعدد  المجتمع المحىلي المنهج  11)  من  بآخر، تم استخدام  أو  ي بشكل 
المهتز بالتعليم   لهم عالقة 

ً
( فردا

، باستخدام أداة االستبان ي
ة حيث طبقت عىل الفئة األوىل من العينة، وأداة المقابلة حيث طبقت عىل الفئة  الوصفز

بوية واالحصائية المناسبة.   الثانية. وتم التأكد من الصدق والثبات بالطرق الي 

ي جاءت بدرجة 
أشارت نتائج االستبانه اىل أن تقديرات أفراد عينة الطلبة ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

 ( ي قدره  ، وبنسبة  3.29متوسطة، وبمتوسط حسائ  النتائج 65.8( وفق مقياس ليكرت الخماسي %. كما أظهرت 
ز أشارت  ي حي 

اف، فز ي المسار وجهة االرسر  لتقديرات الطلبة ألسباب العزوف تعزى لمتغي 
ً
وجود فروق دالة احصائيا

 تعزى لمتغي  الجنس. 
ً
 النتائج اىل ضعف وجود فروق دالة احصائيا

ي ض
ورة العمل عىل تعزيز مستوى الثقافة المجتمعية فيما يخص التعليم  وفز وء نتائج الدراسة أوىص الباحثون بضز

مؤسسات  قبل  من  المجتمعية  المشاركة  دور  تفعيل  عىل  العمل  ورة  وضز اليه،  التوجه  أسس  وتدعيم   ، ي
المهتز

التخطيط و  ، كذلك  ي
المهتز التعليم  العام نحو  التوجه  ي دفع 

ي فز
المدئز التعليم المجتمع  بناء نماذج خاصة بتطوير 

، والحد من البطالة.  ي
ي التعليم المهتز ي توفي  فرص عمل لخريخ 

ي كونه يساعد فز
 المهتز
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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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

]A Model of Vocational Education in the Schools of Jericho and the Jordan Valley[ 

Abstract : 

This study aimed to create a proposed Model for vocational education in the schools of Jericho and the 

Jordan Valley, based on a study of the reality of vocational education in the governorate from the 

perspective of students and the local community. The study was implemented in the first semester of the 

academic year 2021-2022. The study population consisted of (773) male and female students from all 

eleventh-grade students in the secondary schools in the governorate of Jericho, as well as, individuals 

representing local community institutions. Study sample consisted of two categories, the first is a 

stratified random sample of students, consists of 219 male and female students. The second category is 

purposeful sample from the local community, consisted of (11) individuals who have relations to 

vocational education in one way or another. The study used the descriptive approach in which it used 

the questionnaire tool that was applied to the first category of the sample, and the interview tool that 

was applied to the second category. The validity and reliability were confirmed by appropriate 

educational and statistical methods. 

The results of the based of analising sata collect by the estimation of the students’ sample members that 

relates to the reasons for the students’ abstaining from vocational education came to a medium degree, 

with an arithmetic average of (3.29) and 65.8% according to the Likert scale. The results also show that 

there were statistically significant differences in the students’ estimation of the reasons for abstaining 

due to the variables of the stream and the direction of supervision. However, the results indicated that 

there were no statistically significant differences due to the gender variable. 

In light of the results of the study, the researchers recommended the need to work on enhancing the level 

of society culture regarding vocational education and strengthen students’ tendencies towards it. Also, 

there is a need to work on activating the role of community represented by civil society institutions in 

pushing the general trend towards vocational education. In addition, the need to plan and build models 

for the development of vocational education, as it helps provide job opportunities for graduates, and 

reduce unemployment. 

 ( المقدمة:  1

 عام
ً
 هذا النوع من التعليم يعد األفضل  ُيعد التوجه نحو التعليم االكاديىمي توجها

ّ
 منهم أن

ً
 للكثي  من الطلبة، اعتقادا

ً
ا

ي حسب الكثي  
ي التوجه نحو التعليم المهتز

 من ناحية السلوك العام، إذ ُيرى فز
ً
من الناحية العلمية والعملية، وأيضا

، أو  2018)  ( والرجغي 2018من الدراسات كدراسة اآلغا )  ي المستوى التعليىمي
 فز
ً
 لدى الطالب، (، ضعفا

ً
 دراسيا

ً
فشال

والمجتمع  بشكل عام،  المجتمع  ي 
فز اليه  التوجه  ي 

فز التقصي   ويكمن  التعليم،  من  النوع  بطبيعة هذا  التفكي   دون 
 المدرسي بشكل خاص. 

ز المؤهالت المحددة لمقابلة   ي بإكساب المهارات الفنية والسلوكية، وتأمي 
ي والتقتز

ويرتبط التعليم والتدريب المهتز
ي أسواق العمل، ويساهم احتياجا

ز العرض والطلب فز ت سوق العمل، مما يساعد عىل مواجهة الخلل الهيكىلي بي 
ي بخفض تكاليف العمل

،  التعليم المهتز ي  (. 2012)حلت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

والزراغي  الصناغي  المجاالت كالمجال  ي شت  
المجتمع بشكل عام فز احتياجات  ي مسؤول عن سد 

المهتز فالتعليم 
، وهذه الم ي

ي يحتاج اىل حنكة وذكاء، والتجاري والتقتز
جاالت صعبة من حيث طريقة العمل لذلك فإن التعليم المهتز

ي المدارس المهنية
 (. 2010)حمد،  وأسس ومبادئ وهذا ما يقدمه المدربون داخل الورش التدريبية فز

ي العديد 
 المشكلة فز

َ
، بما أن

ً
ي آن معا

من البلدان النامية    وعليه ال ُبد من السغي اىل تحقيق نمو العمالة واإلنتاجية فز
ي لتوليد

ي انتشار فرص عمل غي  منتجة بما يكفز
ما فز

ّ
ي انعدام فرص العمل وإن

عمل الئق يقوم عليه الفرد  ال تكمن فز
كة ومن ثم تصبح   أو من خالل البدء بأعمال ذاتية إما فردية أو مشي 

ً
ي أقسام قائمة مسبقا

 إما من خالل الشغل فز
ً
ذاتيا

ي مراحل  هذه نواة ألعمال مهنية و 
ي تم تنميتها فز

فنية تقوم عىل مهارات ذاتية تنبع من خالل اإلنسان وقدراته الت 
ي المدرسة أو ما بعدها. 

 العمر الدنيا فز

ي الثانوية العامة اىل االقسام
ي تحول دون توجه الطلبة فز

المتاحة  المهنية والتقنية ولكن تبف  المعيقات الجّمة الت 
ي محافظة أريح

ي بعض المدارس فز
ز  فز ي تجعل أعداد الملتحقي 

ا، وهذه الدراسة تسلط الضوء عىل هذه األسباب الت 
ي مدارس محافظة أريحا ال بل تكاد تكون معدومة بناًء عىل الواقع الذي يتسم به  

 فز
ً
ي هذه المجاالت متدنية جدا

فز
بوية،  ي أثناء عملية التخطيط ورسم السياسات الي 

ي تواجهه فز
ي والمشكالت الت 

سواء كانت ناتجة عن التعليم المهتز
ي تتيح المجال لفتح ورش 

النظرة المجتمعية من قبل األهل والمجتمع لهذا المجال أو كان ضمن عجز اإلمكانات الت 
ي خوض غمار هذه المهن من أجل 

ي المدارس كي تزيد من إتصال الطالب وتزيد من رغبته فز
عملية عىل الواقع فز

الجام الكليات  اىل  الطلبة لإلنضمام  اإلنتاجية  تحضي   بأعمالهم  للبدء  أمامهم  الطريق  والتقنية وفتح  المهنية  عية 
مجرد  يكونوا  ال  مستقبلية كي  نجاحات  لهم  وتفتح  مالية  مكاسب  لهم  ستحقق  لما  أمورهم  أولياء  من  بتشجيع 

 . ز ي فلسطي 
ز عن العمل فز ز يصطفون مع األلوفات المؤلفة من العاطلي  ز أكاديميي   خريجي 

 النظري: طار ( ال 2

 : ي فلسطي  
 
ي ف

 نشأة التعليم المهن 

للسكان  ُسمح  عندما  العثمانية،  الحكومة  زمن  ي 
فز ز  فلسطي  ي 

فز ي 
والتقتز ي 

المهتز والتدريب  بالتعليم  االهتمام  بدأ 
ت المدارس1856والطوائف عام   ي تراها مناسبة لرعاياها، فانترسر

العربية اإلسالمية الخاصة  م بإنشاء المدارس الت 
ية األجنبية. فأنشأ شنلر عام  والمدارس التبش م مدرسة دار األيتام السورية "مدرسة شنلر"، كأول مدرسة  1860ي 

ي  
يطائز الي  االنتداب  عهد  ي 

وفز واليدوي،  ي 
والحرفز ي 

المهتز بالتدريب  اهتمت  صناعية   أجنبية  مدارس  أنشأت 
ي القدس عام  

ي توفي  حياة كريمة، م؛ لمساعدة األيتام وا 1922وجمعيات، كمدرسة دار األيتام اإلسالمية فز
لمعوزين فز

ي هذه المدرسة. لكن تم توجيه خدمات تلك الجمعيات والمدارس للذكور فقط 
عن طريق اكتساب مهنة معينة فز

عام   الزراعية  مدرسة خضوري  أنشأت  ذلك  بعد  الرزق،  عن كسب  ز  المسئولي  طولكرم؛ 1930باعتبارهم  ي 
فز م 

، بعد  لتدريب طلبة القرى العرب الذين أنهوا الدارسة ز ز دراسيتي  االبتدائية، عىل أسلوب الزراعة العامة لمدة سنتي 
ي عام  

ي حيفا 1933ذلك أصبح نظام الدراسة فيها لمدة ثالث سنوات، وفز
م أنشئت أول مدرسة مهنية حكومية فز

 ،  (. 2005)الرمخي

تقديم خالل  من   ، ي
والتقتز ي 

المهتز والتدريب  التعليم  مجال  ي 
فز  
ً
بارزا  

ً
دورا األونروا  مستويات   ولعبت  ي 

فز التدريب 
ي وكليات المجتمع للمرحلة ما بعد الثانوية، والتدريب ما قبل الخدمة، والتدريب أثناء 

: التدريب المهتز مختلفة، وهي
عىل  ي 

المهتز التدريب  ي 
فز العمل  بدأ  الغربية،  الضفة  ي 

فز األمور  زمام  األردنية  الحكومة  تولت  وعندما  الخدمة، 
: الثانوي وما بعد الث ز ي عام  المستويي 

ي مركز رام هللا لتدريب 1952انوي، ففز
ز فز م تم افتتاح برنامج لتدريب المعلمي 
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ي ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عامي ) 
ز ي القدس ونابلس إىل مدارس 1962م/ 1960المعلمات اإلناث، وما بي 

ز فز ز أساسيتي  م(، تم  تحويل مدرستي 
ي الخليل 

ز تم تأسيس مدرسة العروب الزراعية للذكور فز  (. 2017)عفونة، صناعية ثانوية للذكور، وبعد سنتي 

بية والتعليم سنة   ي والمهنية منذ تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية الي 
م، ومنذ 1994وقد شهد التعليم التقتز

ة من أجل تطوير 1996انشاء وزارة التعليم العاىلي سنة   م، نهضة تعليمية شاملة وقد بذلت جهود مستمرة وكبي 
امج والخطط الدريسة إيمانا من وزارة الدراسة من قبل الوزارة مع الجامعات الفلسطين اف عىل تطبيق الي  ية واالرسر

ي 
ي فز
ي المجتمع الفلسطيتز

ي تحقيق خطة التنمية المتكاملة والشاملة فز
بية والتعليم العاىلي بدور هذه الكليات فز

الي 
ي أو توجيه الكليات التقنية نحو احتياجات   ي تعتمد باألساس عىل العنض البرسر

المجتمع مختلف المجاالت الت 
 ، بية والتعليم العاىلي

 (1998وربطه بها بحيث  يستجيب للمتطلبات اآلنية والمستقبلية )وزارة الي 

ي فلسطي   
 
ي ف

 تطور التعليم المهن 

، كما وتتعدد انواع وانظمة التعليم   ز ي فلسطي 
ي فز
ي والتقتز

تعددت الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب المهتز
ي م 

ي والتقتز
ي الضفة والقطاع والتدريب المهتز

ما يعطي الفرصة للتنوع والمرونة، فهناك المئات من المؤسسات فز
ي ) 
ي والتقتز

ة وطويلة األمد )التعليم والتدريب المهتز  ( وتضم هذه المؤسسات: TVET ،)2021توفر برامج قصي 

بية والتعليم العاىلي 1
 . مدارس ثانوية صناعية مهنية، تابعة لوزارة الي 

ي وكليات المجتمع. كليات التعليم ا2
   لتقتز

ي كافة المحافظات، وتتبع لوزارة العمل  3
ي فز
 . مراكز التدريب المهتز

ي الثانوية.   25. مراكز ثقافية باإلضافة إىل حواىلي 4  كلية مجتمع تقدم برامج تعليم مختلفة لخريخ 

بية والتعليم   ف عليها القطاع العام واألهىلي والقطاع الخاص من وزارة الي 
، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون يرسر والعاىلي

ية ودينية، ومنظمات غي  حكومية محلية ودولية، ومؤسسات القطاع  االجتماعية، ووكالة الغوث، وجمعيات خي 
 الخاص. 

اتيجية )  أنواع 2012-م2008وبينت الخطة الخمسية الفلسطينية لتطوير االسي   الكليات التقنية هي ثالثة 
ّ
م( أن

ي تكون برامجها )الكليات الجامعي
ة، البوليتكنك، كليات المجتمع( وعليه فإن الكليات التقنية يطلق عىل الكليات الت 

 او الجزء الغالب من برامجها تقنية التوجه. 

ز وعالقته مع سوق العمل، فالبعض يقدم التعليم والتدريب   ي فلسطي 
ي فز
كما يتنوع نوع التعليم والتدريب المهتز

ي  ضمن إطار المؤسسة مع بعض ا
ي سوق العمل قبل التخرج واخرون يقدمون التعليم والتدريب المهتز

لتدريب فز
التعليم  مؤسسات  وتتنوع  المهنية،  التلمذة  نظام  خالل  ي 

المهتز والتدريب  التعليم  يقدم  هم  وغي  اإلنتاج  خالل 
ي تقديم خدماتها، حيث ان بعضها يمتلك مدارس

ز فز ي فلسطي 
ي غي  الحكومية فز

ي والتقتز
صناعية    والتدريب المهتز

ي ومراكز تدريب مستمر )عفونة، 
هم مراكز تدريب مهتز  (. 2017واخرون كليات وغي 
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20 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار                                                                        وأبوسمره  فراج وأبوسعدة          

 
ي ف

ح للتعليم المهن   تصّور مقتر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي فلسطي   
 
ي ف

ي تواجه التعليم المهن 
 التحديات النر

ز هي النظرة المجتمعية ورغبة 2011وبينت هالل )  ي فسطي 
ي فز
ي دراستها أن أهم ما يعيق تطور التعليم المهتز

( فز
ي توجيه ابنائهم نحو التع

ي األهل فز
ي الطب والهندسة، كذلك فز

ليم االكاديىمي بسبب التخصصات العلمية المتمثلة فز
ي برامج محددة وقليلة  

ي المدارس المهنية إال فز ز استقبال خريخ  ي فلسطي 
رفض الجامعات النظامية بشكل عام فز

، كما ترى الفتيات بأن ال ز ي فلسطي 
ي تؤسس لها المدارس المهنية فز

امج الت   مقارنه مع الي 
ً
 نسبيا

ً
ي مقتضا

تعليم المهتز
ي مجاالت بسيطة كالخياطة واألزياء. 

 إال فز
ً
 عىل الذكور، ولذلك فإن التوجه نحوه من قبل االناث قليال

 ( ز  ي فلسطي 
ي فز
المهتز للتعليم  الرابع  المؤتمر  تقرير   2015وأشار 

ّ
أن إىل  ي  التعليم ( 

 جدا، وهو  ومكلف مكلف التف 
ة استثمارات اىل بحاجة ي  االهتمام هذا القطاع توىلي  لم المتعاقبة الفلسطينية والحكومات ومستدامه كبي 

 الكافز
هذا او مدخالته وتطوير  ادائه مستوى لرفع أن  ز  وبي  ي  القطاع مخرجاته، 

 الهياكل فاعلية وضعف ضعفا يعائز
  الحاكمية

ً
ي  ونقصا
ي  وخصوصا الوزاري عىل المستوى القيادية القدرات فز

 الوزراء سمجل  قرار تنفيذ ضعف ظل فز
ي  التطوير مركز بأنشاء

ي  المهتز
ي  مركزي نهج  واتباع والتف 

 ضعف اىل اضافة التمويل ومحدودية هذا القطاع ادارة فز
 والتقييم.  المتابعة اليات

ي ) 
ي صغر حجمه 2015وبينت دراسة العوىصز

ز تتمثل فز ي فلسطي 
ي فز
ي تواجه التعليم المهتز

( أن أهم المشكالت الت 
ناحية   يستقبلهم، كذلك من  الذي  الطلبة  لمجموع  والتعليىمي  األكاديىمي  المستوى  ي 

وتدئز ي مؤسساته، 
فز ز  العاملي 

ومستوى  امج  الي  نوعية  وضعف  والتخطيط،  السياسات  ورسم  القرارات  اتخاذ  عن  المسؤولة  الجهات  تشتت 
ز  ي فلسطي 

ي فز
ي توفرها المؤسسة، وأيضا ضعف ارتباط التعليم التقتز

 باحتياجات السوق التدريس والخدمات الت 
 .  المحىلي

ي فلسطي   
 
ي ف

 سبل تطوير التعليم المهن 

ي ) 
ز المؤسسات التعليمية 2015يرى العوىصز ي يبدأ من التخطيط المدمج بي 

 أهم  سبل تطوير التعليم المهتز
ّ
( أن

ي 
ي يحتاجها سوق العمل الفلسطيتز

امج الت  كات والمصانع من جهة أخرى من أجل وضع الي   والنقابات واصحاب الرسر
ي  ز عليها، ثم اختيار المنهاج المناسب لكل حقل بناء عىل التجارب العالمية وبما يتوافق مع التطور التكنولوج  كي 

والي 
ي تعزيزها باألجهزة والمعدات المطلوبة، وتوفي  طاقم تدريسي 

اكة فز ، ثم اختيار البنية التحتية المناسبة والرسر العالىمي
ب للطلبة  المعرفة  تقديم  عىل  قادر  بهم كل حسب  مؤهل  الخاصة  والقدرات  المهارات  وتطوير  الصحيح،  شكلها 

 مجاله. 

ي هذه المدارس بناء عىل المقابالت واختبارات القدرات، وذلك 
ورة إلرساء قواعد واضحة للقبول فز كذلك هناك ضز

ي بها، إذ يعد هذا من أهم أسباب فشل ال
تعليم  لضمان ضعف التحاق الطلبة من ذوي التحصيل األكاديىمي المتدئز

ز حسب أبو عاىصي )  ي فلسطي 
ي فز
 (. 2003المهتز

ي بما يتناسب  2014فيما يرى عوض ) 
( ان العمل عىل رفع مستوى مهارات العمل من خالل تطوير التدريب الميدائز

ات والتجارب  ورة نقل الخي  ، كذلك ضز ز ي فلسطي 
ي فز
ي رفع مستوى التعليم المهتز

مع احتياجات السوق يسهم فز
ي السوق ضم

ز فز  ن الوحدات التدريبية الخاصة بالمناهج الدراسية لالستفادة منها. للعاملي 

ي ) 2014ويتفق عوض ) 
ي مؤسسات 2015( والعوىصز

ية فز اتيجية خاصة بتأهيل الكوادر البرسر ورة وضع اسي  ( عىل ضز
ز حت  يتم اطالعهم عىل  ي ذلك تدريب المدربي 

ي سوق العمل بما فز
ي لمواكبة التطورات الحاصلة فز

التعليم المهتز
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21 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار                                                                        وأبوسمره  فراج وأبوسعدة          

 
ي ف

ح للتعليم المهن   تصّور مقتر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز ا بي  التوافق  يخص  فيما  الطلبة، كذلك  اىل  ذلك  ونقل  العمل،  سوق  ي 
فز الحاصل  والتطور  الحديثة  لتكنولوجيا 

 
ً
ي الدول المتقدمة، واالعالن مسبقا

ك كما فز المنشآت االقتصادية والمؤسسات التعليمية المهنية لوضع برامج مشي 
ي مدارس ال

ي يتم دراستها فز
ي القطاعات الت 

. عن توفر فرص العمل فز ي
 تعليم المهتز

  : ي فلسطي  
 
ي ف

 مدارس التعليم المهن 

بية والتعليم الفلسطينية ) : 2021ذكر موقع وزارة التر ي فلسطي   هي
 
ي ف

 مدارس التعليم المهن 
ّ
 ( أن

الصناعية   الثانوية  يان  ز سنة    –السالي  الصناعية  السالزيان  مدرسة  تأسست  لحم:  للطالب 1891بيت  يمكن   ،
. النظام الدراسي األول بالمدرسة هو ثالث سنوات، ويشمل: كهرباء االلتحاق بها من جميع محافظا ز ت فلسطي 

؛  ي عرسر
استعمال، خرائط تسوية، راديو وتلفزيون، ويلتحق به الطالب من الصف العارسر والحادي عرسر وحت  الثائز

، ويشمل ي عرسر
ي فهو سنتان، ويلتحق الطالب به من الصف الحادي عرسر والثائز

باء استعمال، كهر  :أما النظام الثائز
ي المدرسة يتكون من  .والخراطة والتسوية

ي    15الطاقم التعليىمي فز
ي التخصصات الت 

ة عالية فز  لهم خي 
ً
 و مدربا

ً
معلما

 .تدرس 

ي نعيم الثانوية الزراعية سنة  
   1954مدرسة بيت حانون الثانوية الزراعية بيت حانون: تأسست مدرسة الشهيد هائز

. كأول مدرسة تهتم بالتعليم الزرا ؛    غي اف الحكومي ف عىل إدارتها وكالة األمم المتحدة، ثم انتقلت إىل اإلرسر وترسر
ي المدرسة مدة  

؛ حيث يدرس الطالب فز  من التعليم النظري والعلىمي
ً
ي تعتي  مزيجا

حيث تهتم بالعلوم الزراعية والت 
عرسر  ي 

الثائز والصف  عرسر  الحادي  الصف  من  ابتداًء  ز  المدرسة.سنتي  ي 
فز المتاحة  زراغي  :إناث:التخصصات 

 .زراغي عام.ذكور .عام

الصناعية الثانوية  نابلس  سنة    – المختلطة مدرسة  الصناعية  الثانوية  نابلس  مدرسة  تأسست  ، 1961نابلس: 
ز حكومة المملكة األردنية الهاشمية، وحكومة الواليات المتحدة األمريكية   عىل .بالتعاون بي 

ً
تشتمل المدرسة حاليا

هي   
ً
تخصصا عرسر  والتلفزيون :ثالثة  الصناعية .االتصاالت .الراديو  ونيات  استعمال    .اإللكي  األدوات  .كهرباء 

المركزية والتدفئة  يد  .الصحية  والتي  المعادن .التكييف  وتشكيل  سيارات .النجارة .اللحام  المساحة  .ميكانيك 
ي والديكور  .والبناء

 .ةصيانة أجهزة الحاسوب الشخصي .الخراطة والتسوية  .التنجيد الفتز

وهي المدرسة الزراعية    1964العروب: تأسست مدرسة العروب الزراعية سنة    –العروب الزراعية الثانوية المختلطة
ي الخليل وبيت لحم. يتلف  الطلبة فيها المهارات 

ز مدينت  ي الضفة الغربية. وتقع عىل الطريق الواصل بي 
الوحيدة فز

ي المدرسةالتخصصات الم.الزراعية العملية والعلمية الميدانية
 .زراغي عام :ذكور.زراغي عام :إناث:تاحة فز

ي المدرسة سنة   ي القدس: أسست جمعية لجنة اليتيم العرئ  ي   1965مدرسة اليتيم العرئ 
ي منطقة بيت حنينا فز

فز
ي تطبيق كل جديد وتبنيه بما  

ة فز ز . وهي مدرسة خاصة رائدة ومتمي  ي
ي والتقتز

القدس كمدرسة للتعليم الثانوي المهتز
ز المدرسة بكامل المعدات واألدوات المستخدمة  .ر العملية التعليميةيخدم محاو  قامت الحكومة األلمانية بتجهي 

ي دعم المدرسة وتطويرها من النواجي الفنية؛ ما جعل المدرسة  
ي التدريب، وال تزال الحكومة األلمانية تساهم فز

فز
األوسط ق  الرسر مستوى  عىل  الفنية  المعاهد  أقوى  المت.تنافس  المدرسةالتخصصات  ي 

فز الراديو  :ذكور:احة 
الصناعية، ونيات  اإللكي  الحاسوب،  أجهزة  صيانة  استعمال والتلفزيون،  والتدفئة   .كهرباء  الصحية  األدوات 

ي والديكور، .اللحام وتشكيل المعادن، النجارة المركزية،
 .الخراطة والتسوية، الفندقة  التنجيد الفتز
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22 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار                                                                        وأبوسمره  فراج وأبوسعدة          

 
ي ف

ح للتعليم المهن   تصّور مقتر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي محافظة رام هللا. تأسست عام    مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية: هذه
من خالل  1976المدرسة هي الوحيدة فز

بنجاح  العارسر  الصف  إنهاء  بعد  إليها  الطلبة  ويتقدم  البلدية.  مع  بالتعاون  البلدة  أهاىلي  المدرسة  .مساهمة  بدأت 
ة ي المدرسة.عملها بثالثة تخصصات، ثم وصلت إىل عرسر

صيانة   ،الراديو والتلفزيون ذكور:   :التخصصات المتاحة فز
الحاسوب، استعمال، أجهزة  كهرباء  الصناعية.  ونيات  المركزية  اإللكي  والتدفئة  الصحية  التكييف  .األدوات 

يد  .المساحة والبناء، النجارة والديكور ميكانيك سيارات،  اللحام وتشكيل المعادن، .والتي 

ي العام  
ي تخصصات للذكور 1992الدراسي  مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية: تأسست المدرسة فز

م وتضم ثمائز
الحاسوب :هي  أجهزة  الصناعية  .االتصاالت  .صيانة  ونيات  استعمال .اإللكي  سيارات  .كهرباء  لتكييف  .كهرباء 

يد  .ميكانيك سيارات  .النجارة  .والتي 

ي سنة   – الخليل الثانوية الصناعية  
بية والتعليم العاىلي بعد أن تسلمتها وزارة الي    1993الخليل: تأسست المدرسة فز

بالفرع   بااللتحاق  ز  الراغبي  المحافظة  لطلبة  المتنامية  الحاجة  لسد  ببنائها  قامت  ي 
الت  الخليل  بلدية  من 

ي المدرسة  .الصناغي 
ونيات الصناعية    .صيانة أجهزة الحاسوب   :إناث:التخصصات المتاحة فز ذكور:صيانة   .اإللكي 

ونيات الصناعية .أجهزة الحاسوب   .النجارة والديكور .ميكانيك سيارات  .كهرباء سيارات .هرباء استعمالك .اإللكي 

لتكون أول مدرسة   2000دير البلح: تأسست مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية سنة  –دير البلح الثانوية الصناعية
 من التعليم  

ً
ي تعتي  مزيجا

امج والتخصصات الت  ؛ حيث تضم العديد من الي   .النظري والعمىلي تهتم بالتعليم الصناغي
ذكور المدرسة  ي 

فز المتاحة  ااتصاالت   :لتخصصات  والتلفزيون  الصناعية الراديو  ونيات  كهرباء     .اإللكي 
 .حاسوب  .انجارة ميكانيك سيارات   .كهرباء سيارات استعمال 

تم بالتعليم  كأول مدرسة ته  2003غزة: تأسست مدرسة بنات غزة الثانوية المهنية سنة    –بنات غزة الثانوية المهنية
؛ حيث   من التعليم النظري والعمىلي

ً
ي تعتي  مزيجا

امج والتخصصات الت  ي للبنات؛ حيث تضم العديد من الي 
المهتز

( ويمكن  ي
)الفرع المهتز ي عرسر

ز ابتداًء من الصف الحادي عرسر والصف الثائز ي المدرسة مدة سنتي 
تدرس الطالبات فز

، ويمكن للطالب الذي أنه الثانوية للطالبة بعد إنهاء الحادي عرسر أن تلتحق بأحد ال ي
ي أو التطبيف 

مسارين المهتز
ي المسار  

ي أن يلتحق بإحدى الجامعات أو الكليات؛ أما الطالب الذي أنه الثانوية العامة فز
ي المسار المهتز

العامة فز
العمل بسوق  االلتحاق  من  فيتمكن  ي 

المدرسة.التطبيف  ي 
فز المتاحة  أجهزة    :إناث  :التخصصات  صيانة 

 .تصميم أزياء  .التجميل .اسوب الح

ز الثانوية الصناعية   : تأسست المدرسة سنة    –مدرسة جني  ز ي عام  2004جني 
 2009، وتضم أربعة تخصصات، وفز

تسع  المدرسة  ي 
فز التخصصات  إجماىلي  أصبح  بحيث  جديدة،  تخصصات  خمسة  يضم  جديد  مبتز  إنشاء  تم 

المدرسة.تخصصات  ي 
فز المتاحة  الصناعية، صيانة   :التخصصات  ونيات  اإللكي  االتصاالت،  الحاسوب،  أجهزة 

يد،  األدوات الصحية والتدفئة المركزية، كهرباء سيارات، صيانة اآلالت المكتبية، كهرباء استعمال، التكييف والتي 
 .ميكانيك سيارات 

الدراسي   العام  مطلع  ي 
فز المدرسة  هذه  افتتاح  تم  الصناعية:  الثانوية  قلقيلية  تم 2004/2005مدرسة  حيث   ،

، بينما حاليا   60استيعاب   ز ي ذلك الحي 
ي السنة االوىل الفتتاحها موزعة عىل اربعة تخصصات رئيسية كانت فز

طالبا فز
ز عىل خمسة تخصصات رئيسية   150تتسع المدرسة ل   ي المدرسة خمسة تخصصات رئيسية  يو .طالبا موزعي 

جد فز
ونيات   وااللكي   ، االستعمال  وكهرباء   ، االتصاالت  ،و  المكتبية  االالت  ،وصيانة  الشخصي  الحاسوب  : صيانة  هي
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23 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار                                                                        وأبوسمره  فراج وأبوسعدة          

 
ي ف

ح للتعليم المهن   تصّور مقتر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المحافظة،  تخدم  تخصصات جديدة  وفتح  مدرسة حديثة  لبناء  ارض  قطعة  لتوفي   جاري  والعمل   ، الصناعية 
 .اباإلضافة اىل استحداث قسم لإلناث ايض

الثانوية الصناعية   ي عام    –مدرسة سلفيت 
الثانوية الصناعية تأسست فز وتتبع    2004سلفيت: مدرسة سلفيت 

ي محافظة سلفيت 
بية والتعليم العاىلي وهي المؤسسة الوحيدة فز

ي وزارة الي 
ي فز
ي والتقتز

اإلدارة العامة للتعليم المهتز
تخ أربعة  ي 

فز الثانوية  للمرحلة  ي 
المهتز التعليم  تقدم  ي 

استعمال الت  والكهرباء  الصناعية  ونيات  اإللكي  هي  صصات 
المشاغل  لجميع  متطورة وحديثة  ات  ز المدرسة تجهي  وتمتلك  الشخصية  الحاسوب  أجهزة  واالتصاالت وصيانة 

متخصصون  مهندسون  فيها  التدريب  عىل  ف  التخصصات .ويرسر الصناعية  الثانوية  سلفيت  مدرسة  وتقدم 
ونيات الصناعية :التالية  .صيانة أجهزة الحاسوب الشخصية  .كهرباء استعمال، االتصاالتال .إللكي 

 حيث قامت مؤسسة  2004دورا: افتتحت مدرسة بنات دورا الثانوية المهنية سنة    –بنات دورا الثانوية المهنية  
Mercy Corps  .ها ي المدرسة من صفوف ومشاغل ومكتبة وغي 

وهي مدرسة حكومية ترعاها وزارة     بإنشاء مبائز
بية ي المدرسة.والتعليم العاىلي   الي 

ونيات  .االتصاالت .صيانة أجهزة الحاسوب  :إناث:التخصصات المتاحة فز اإللكي 
 .صيانة اآلالت المكتبية  .الصناعية

ي مبان    2007، وأعيد بناؤها سنة  1976طولكرم: تأسست المدرسة سنة    –مدرسة طولكرم الثانوية الصناعية  
فز

دمره أن  بعد  ومتطورة  حديثة  سنة  ومشاغل  االحتالل  للذكور 2001ا  تخصصات  ة  عرسر المدرسة  تدرس   .

لإلناث ز  المدرسة .وتخصصي  ي 
فز المتاحة  الحاسوب، :إناث:التخصصات  أجهزة  صيانة  :ذكور.االتصاالت صيانة 

الحاسوب،   والتدفئة   أجهزة  الصحية  األدوات  استعمال،  كهرباء  الصناعية،  ونيات  اإللكي  االتصاالت، 
يد،التكييف وال المركزية،  النجارة والديكور.  المساحة والبناء، ميكانيك سيارات، اللحام وتشكيل المعادن، تي 

ي مدينة أريحا 
 
ي ف

 التعليم المهن 

ز   ، لكن هناك بعض الصفوف الملحقة بالمدارس، وبي  ي
ي مدينة أريحا مدارس مستقلة للتعليم المهتز

ال يتوفر فز
ي أريحا ان هناك 

بية والتعليم فز ز بالفروع المهنية إذ اصبح عدد مدير الي  ي عدد الطلبة الملتحقي 
ازدياد فز

ي هشام بن عبدالملك الثانوية وبنات أريحا الثانوية اربعة فروع )التصميم  
ي مدرست 

التخصصات المتوفرة فز
 ذكور(  -والطاقة المتجددة، وكهرباء االستعمال، والميكانيك  اناث –الجرافيكي 

ز ب ي من الصف ) كما ان عدد الطلبة الملتحقي 
ي نفس السياق تم  125( 12-10التعليم المهتز

طالبا وطالبة، وفز
ي التابع لجمعية الشبان المسيحية وهناك اتفاقية اخرى مع جمعية الي  

توقيع اتفاقية مع مركز التدريب المهتز
ي المدارس،كما ت

ي هذه المراكز والمواد النظرية فز
ي التدريب العمىلي فز

م الحصول عىل بابناء الشهداء، وذلك لتلف 
ي  
ي المدارس الت 

ات التكنولوجيا فز مختي  متطور للتصميم الجرافيكي لمدرسة بنات أريحا الثانوية،وتوفي  مختي 
ي للصفوف من ) 

ي مدرسة هشام بن عبد الملك الثانوية، تم توفي  9-7لديها تعليم مهتز
( وتوفي  مشغل للكهرباء فز

ي التخصصات المط8كادر متخصص بلغ ) 
ز فز لوبةوهذا العام سوف يتقدم اول فوج المتحان الثانوية ( مهندسي 

ي تخصصات التصميم الجرافيكي والميكانيك والطاقة المتجددة )بالونة، 
ي فز
 (. 2021العامة الفرع المهتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
 مفهوم التعليم المهن 

م المختلفة  بالجوانب  يعتز  الذي  التعليم  "بأنه  اليونسكو:  عرفته  ي  كما 
المهتز التعليم  تعريف  العملية يمكن  ن 

ي تتضمن باإلضافة إىل التعليم العام دراسة العلوم التقنية وما شابهها والحصول عىل المهارات العملية 
التعليمية الت 

ي قطاعات الحياة االقتصادية واالجتماعية المختلفة" )الحيلة ، 
واالتجاهات والقيم والمعرفة المتعلقة بالمهن فز

 (. 22، ص1998

 ( ي 237، ص2010كما عرفه حمد 
المختلفة فز والمهارات  المعارف  الطلبة  اكساب  ي 

فز الذي يسهم  التعليم  بأنه   )
ي سوق العمل. 

ي تؤهله لالنخراط فز
 التخصصات المطلوبة والت 

ي ) بوي واكساب المهارات المختلفة سواء  2003فيما يرى الزوبغي والجنائ  ( بانه التعليم الذي يتضمن االعداد الي 
قدمه مؤسسات تعليمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لهدف اعداد طلبة ماهرين المعرفية او المهنية والذي ت 

ي مختلف التخصصات ولهم القدرة عىل التنفيذ. 
 فز

ز )  ي فلسطي 
ي فز
ي 2015وأشار تقرير المؤتمر الرابع للتعليم المهتز

ي نوع من التعليم النظامي فز
( اىل أن التعليم المهتز

 وإكساب معارف ومهارات وقدرات مهنية، ويستهدف تخري    ج عمال مستوى التعليم الثانوي، ويتضمن إع
ً
 تربويا

ً
دادا

ي مختلف المجاالت والتخصصات الفنية والمهنية. 
ز فز  فنيي 

ي 
 أهمية التعليم المهن 

اف عىل مشاري    ع التنمية المختلفة، إذ يمثل  ي االرسر
ة لما له من عالقة وثيقة فز ز ي ذو مكانة متمي 

يعد التعليم المهتز
ز عنض الربط   ي يتمي 

ية الت  ي تنمية الموارد البرسر
ز النظام التعليىمي وسوق العمل ولما له من خصوصية فز والوصل بي 

أنواع  باعتباره من  ين  الواحد والعرسر القرن  ي 
ي بشكل كبي  فز

المهتز بالتعليم  بدأ االهتمام  الحديث، وقد  العض  بها 
التقنية والمعاهد واست الكليات  بزيادة عدد  المهمة وذلك  )الموىل، التعليم  ي 

المهتز للتعليم  أقسام جديدة  حداث 
2012 .) 

ز فاضل )  ي مجال تطوير الصناعات المختلفة، ويحقق وجود هذا النوع من 2015كما بي 
ي مهم فز

( أن التعليم المهتز
المنتج  ي دعم قدرة 

المناسبة، وأيضا يساعد فز العمل  البطالة، وتوفي  فرص  ي الحد من 
التعليم مستوى متقدم فز

 المنافسة من خالل توفي  الكوادر القادرة عىل تقديم هذا المنتج بكفاءة وجودة عالية. المحىلي عىل 

 لعالم العمل والتكنولوجيا 2009ويرى السيد ) 
ً
ي مهم كونه يوسع آفاق التعليم ليكون مدخال

 التعليم المهتز
ّ
( أن

مجال عملية التعلم من خالل   ومنتجاتها، من خالل دراسة المواد واالدوات واالساليب التقنية واالنتاج وتوسيع 
وامكاناتهم  قدراتهم  رفع  عىل  ز  كي 

والي  ومزاولته  ي 
المهتز التعليم  الطلبة  يكسب  ي كونه 

فز العملية، كذلك  ات  الخي 
ي للمهن والتحاقهم بالعمل. 

 وتسهيل اختيارهم المهتز

ي اىل إكساب الطلبة المهارات المختلفة التقنية والمهنية، سوا 
ي إطار الزراعة او الخياطة  كما يسغ التعليم المهتز

ء فز
ي 
ها من التخصصات، وذلك ليكون قادرا عىل االنخراط فز او النجارة، او كافة الصناعات االخرى، والتكنولوجيا وغي 

 ،  (. 2016سوق العمل وتحقيق ذاته )سيسي
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ح للتعليم المهن   تصّور مقتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

من خال وذلك  الطلبة  لدى  واالبتكارية  االبداعية  القدرات  تنمية  ي 
فز مهما  ي 

المهتز التعليم  يعد  الطلبة كما  دعم  ل 
العمل   مع سوق  يتناسب  بما  وتكييفها  وتطويرها  يدرسونها  ي 

الت  المجاالت  ي 
فز مواهب  لديهم  والذين  المبتكرون 

 (. 2012)الموىل،  

ي 
 أهداف التعليم المهن 

ي يهدف إىل: 2018بي ّ  اآلغا )
 ( أن التعليم المهن 

والتقني ز  والفنيي  المدربة  الماهرة  العاملة  بالقوى  المجتمع  تطوير تزويد  ي 
فز المساهمة  القادرين عىل  ز  المؤهلي  ز  ي 

 .وصيانة البتز التحتية، وقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات

ها عىل القطاعات االقتصادية المختلفة والسغي إىل  مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة ومراقبة تأثي 
اتها عىل سوق العمل  .التعامل مع تأثي 

ات التغي  التدريب   مواجهة  التقلبات االقتصادية، وذلك من خالل برامج  العمل والناتجة عن  ي سوق 
الحاصلة فز

ي تزيد من فرص الحصول عىل عمل بشكل دائم
 .الخاصة وبرامج التعليم المستمر الت 

ي سوق العمل 
ي وفق األسس والمعايي  المقبولة فز

ي يتطلبها تخصصه المهتز
إكساب األفراد المعارف والمهارات الت 

ي سوق العمل دائم التغي  و 
 من المرونة المطلوبة فز

ً
 .بما يحقق له حدا

 .إعداد األفراد للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتنمية استعدادهم للتعلم والتطور المستمرين 

اته ز لواقع سوق العمل وتغي   .إعداد أفراد واعي 

ي مهنة مهمة  2005فيما ترى ابو عصبة ) 
كونها تعمل عىل تنمية اتجاهات ايجابية من قبل ( أن برامج التعليم المهتز

ي يستمد منها المجتمع توجهاته، كما انه يعمل عىل 
الطالب نحو العمل واعتباره أحد القيم األساسية والرئيسية الت 

ز القدرات الجسدية والعقلية والوجدانية والقيم االخالقية والجمالية للفرد، كذلك توفي    تحقيق تنمية حقيقية بي 
ي حصل الت

ز المهارات الت  ي عىل المواءمة بي 
سهيالت المناسبة لتحقيق رغباته وحاجاته، كذلك يعمل التعليم المهتز

عليها الطالب وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية، كذلك تعزيز قدرات الطالب لفهم مبادئ وتطبيقات سوق  
 ها وتقبلها واالنتماء لها. العمل، وتعميق فهمه للعالقات االقتصادية واالجتماعية واالندماج مع

ي 
ي والتقن 

 خصائص التعليم والتدريب المهن 

ي  التدريب برامج تتسم
، المهتز ي

ي  والصفات، الخصائص من بعدد والتقتز
 هذه عند تصميم توافرها من بد ال الت 

امج،   هذه أهم ومن الي 
ْ
أن امج تكون الخصائص  بوية، باألهداف الصلة وثيقة الي   وباالحتياجات والتعليمية، الي 

  سوق التنموية، ومتطلبات
ْ
امج متوافقة العمل، كذلك أن  عناض من عنضا لتشكل التعليمية، العملية مع تكون الي 

ي  يراغ التنمية، وأن
امج التخطيط فز ي  التدريب لي 

ي  المهتز
 كما ويراغ العمل، بيئة مع االنسجام وتنفيذها والتقتز

، ويجب واألمن المهنية السالمة متطلبات توفي   ز ي  يراغ أن للمتدربي 
امج هذه تصميم فز  لها، التمويلية األبعاد الي 

ي إدارتها، االقتصادية والمتطلبات
والتكلفة   المنفعة عامل تعظيم وبالتاىلي  تكلفة، بأقل مردود أكي   ضمان أجل من فز

 .( 2003)المضي،  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
 أنواع التعليم المهن 

:  2013بي   الدنف ) ي
ي ينقسم اىل نوعي   كما يأنر

 التعليم المهن 
ّ
 ( أن

، ويتمثل هذا النوع من   ي بأغلبية أكاديمية وهو الذي يركز عل الجانب النظري اكير من الجانب العمىلي
التعليم التقتز

ي مستوى الدبلوم والبكالوريوس و 
ي الكليات والجامعات فز

ز بالتعليم الهندسي فز ي فلسطي 
ز  التعليم فز يؤهل خريجي 

 . ي
ي او الحرفز

ي المجال  المهتز
، ال يتوقع أن يعملوا فز ز اء أو مصممي  ز كخي   مهني 

ي بأغلبية مهنية: وهذا النوع يركز عىل الجانب العمىلي اكير منه عىل الجانب النظري ويتمثل هذا النوع 
التعليم التقتز

، و  ي
ي المدارس المهنية ومراكز التدريب المهتز

ي التعليم فز
ز فز ي فلسطي 

ي المجال فز
ة فز يعمل خريجو هذه المدارس مبارسر

ي الذي درسوه. 
 الحرفز

ي 
 أسباب ضعف التوجه نحو التعليم المهن 

 ( اآلغا  المعدالت 2018وأشار  ذوي  الطلبة  هم  ي 
المهتز بالمسار  ز  الملتحقي  الطلبة  عىل  الغالبة  السمة   

ّ
أن إىل   )

، وهذا يدلل ي التعليم األكاديىمي
 التوجه مرتبط بضعف الحصول عىل    المنخفضة والذين لم يتم قبولهم فز

ّ
عىل أن

ي  
المهتز التعليم  ز نحو  المتوجهي   نسبة 

ّ
فإن التعليم األفضل واألجود، لذلك  ، واعتباره  األكاديىمي التعليم  ي 

فز مقعد 
 . ي
ي تعمل عىل رفض التعليم المهتز

ة والت  ي ظل الثقافة العامة المنترسر
 متدنية فز

ي )   حلت 
ز  أسباب ضعف التوجه2012فيما يبي 

ّ
ي ال   ( أن

بية والتعليم، والت  ي هو طبيعة نظام الي 
نحو التعليم المهتز

ه 
ّ
ي بمتابعة دراستهم الجامعية بحرية، حيث يتم النظر اىل هذا النوع من التعليم بأن

ي التعليم المهتز تسمح لخريخ 
 أقل اهمية ومستوى من التعليم االكاديىمي العام. 

 ضعف تفاعل القطاع الخاص  2018وأضاف اآلغا ) 
ّ
ي أثر عىل التوجه نحو هذا النوع ( أن

ي التعليم المهتز مع خريخ 
هم لم   منظمات اصحاب العمل كالغرف التجارية والصناعية ومنتسبيها واتحاد العمال وغي 

ّ
من التعليم، حيث أن

ي لتصل اىل المستوى المطلوب، 
ي رفع مستوى التدريب وتقوية المناهج الدراسية الخاصة بالتعليم المهتز

تسهم فز
ي هذا المجال باعتبارها نقابات مهنية. ويقع  

 عليها دور فز

 
 
ي عالميا

 التوجه نحو التعليم المهن 

، وذلك منذ بداية  Wolter, 2020 &Abrassartبينت )  ي
ى لديها توجه كبي  نحو التعليم المهتز  الدول الكي 

ّ
( أن

ي السنوات ا1973االزمات االقتصادية عام  
ي هذا المجال فز

ا فز لتالية، وذلك لما يقدمه التعليم  ، وأصبح االهتمام كبي 
ة ألفراده، ويقلل من مستوى البطالة.  ي من فرص عمل كبي 

 المهتز

ز الناس قد Billett, 2014كما أضاف )  ي بأنه اقل مكانة بي 
 مرحلة المكانة االجتماعية والنظر اىل التعليم المهتز

ّ
( أن

ي 
 بسبب التوجه الكبي  من الطلبة نحو التعليم المهتز

ً
بعد أن اصبحت الجامعات تستقبل نوغي التعليم    اختفت تماما
 . ز  دون تحي 

  ، ي
، إذ يتم الحاق الطلبة من المرحلة األساسية بمدراس التعليم المهتز ي

ي تهتم بالتعليم المهتز
تعد ألمانيا من الدول الت 

ي المرحلة الثانوية، وهذا  
ي والتعليم االكاديىمي فز

ز التعليم المهتز ي يدمج بي 
التعاون جاء بسبب إضافة لوجود نظام ثنائ 

ي وتعاونه مع الحكومة االلمانية والجهات المسؤولة عن التعليم من أجل توفي  االحتياجات 
اهتمام السوق األلمائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مرتفع يسكب 
تدريب مهتز توفي   إن  إذ   ، ي

المهتز التعليم  الطلبة نحو  يدعم توجه  العمل، وهذا  المطلوبة لسوق 
، إضافة توفر  ي    الطلبة قدرات ذات مستوى عاىلي

ز فز فرص العمل يؤدي اىل ردود فعل ايجابية من قبل المشاركي 
 ، ي )عاىصي

 (. 2018التعليم المهتز

، لكن النظام التعليىمي يعمل بالتوازي مع وزارة  ي واالكاديىمي
ز المهتز ي اليابان فنظام التعليم بشكل عام منفصل بي 

أّما فز
ي 
ز فز التوجه نحو القطاعات المختلفة بعد المرحلة    العمل لمعرفة احتياجات السوق، ويتم اختيار الطلبة الراغبي 

حسب   العمل  بسوق  االلتحاق  عىل   
ً
قادرا ليكون  وتأهيله  واعداده  ي 

والمهتز ي 
التقتز الجانب  لدراسة  االساسية 

ي  
ز والمجاالت الت  التخصص الذي اختاره، والذي يحتاجه سوق العمل، إذ ان المصانع توفر قائمة بعدد الموظفي 

ي وضع الخطط سيعملون بها، وترسلها  
ي بدورها ترسلها لوزارة التعليم، وتشارك المحافظات فز

لوزارة العمل والت 
)المحاريق،   المؤسسة  احتياجات  يتابع  لها  تابع  ي 

فتز مجلس  مدرسة  ولكل   ، ي
المهتز والتأهيل  بالتدريب  الخاصة 

2015 .) 

ك مع النقابات  جمعية ارباب العمل تشي 
ّ
ي التجربة السويدية، إذ إن

المختلفة لتشكل مرجعية أساسية    كذلك األمر فز
للجهات المسؤولة عن التعليم فيما يخص احتياجات العمل، وهذه المجالس المختلفة تعمل عىل تطوير التعليم 
ي بمساعد المؤسسات التعليمية ومشاركة قطاع العمل مهمة لتحديد احتياجات السوق، إذ تسهم 

والتدريب المهتز
ي تقديم تسهيالت برا 

ف عىل تأهيلهم بما يتوافق مع  هذه المجالس فز ز وترسر ز والمدربي  ي للمعلمي 
مج التعليم االضافز

ي المجاالت المختلفة، ثم العمل عىل توفي  وتنظيم دورات تدريبة اضافية للطلبة 
السوق وتطوراته واحتياجاته فز

ز وتعزيز معارفهم ومهاراتهم )جويلس،   (. 2011الملتحقي 

ز الطويسي )  ي من ركود بسبب ضعف سوق العمل، وعزوف ( أن التعليم  2011فيما بي 
ي األردن ومض يعائز

ي فز
المهتز

 لضعف 
ً
، وذلك لضعف وجود فرص عمل ضمن هذا النوع من التعليم، وأيضا ي

الطلبة عن التوجه نحو التعليم المهتز
ي المناهج الدراسية، وهذه التجربة يمكن قياسها عىل الدول العربية كونها ال 

ي فز
تهتم بهذا   وجود قيم التعليم المهتز

ي االمارات وقطر. 
ي جلب االيدي العاملة من الدول الغربية كما فز

 الجانب، وهذا اسهم فز

ي 
ي يواجهها التعليم المهن 

 المشكالت النر

ي وضحها جواد ) 
ي  2010من أهم المعيقات الت 

، ضعف مستوى المناهج التعليمية الت  ي
ي دراسته للتعليم المهتز

( فز
ي المدارس المهنية، واللجو 

ء المبكر اىل التخصص دون وجود أي مقدمات حول طبيعة المادة المدرسة  تقدم فز
واالجهزة  المعدات  عىل  تحتوي  فال  المهنية،  بالمدارس  الخاصة  المادية  المقومات  لها. كذلك ضعف  كتقديم 
ي 
ي يتم تعليمها، وهذا يقلل من مستوى التدريب العمىلي وهو المهم فز

ي حسب الحرف الت 
ورية بالتعليم المهتز  الضز

 . ي
 التعليم المهتز

 ( السيد  معظم 2009ويضيف  ي 
تعائز حيث  للطبة  االكاديىمي  المستوى  بضعف  المتعلقة  وهي  أخرى  مشكالت   )

 التخصصات المهنية محدودة وبحاجة  
ّ
ي من ضعف المستوى االكاديىمي للطلبة، كذلك أن

مؤسسات التعليم المهتز
. اىل تطوير واستحداث تخصصات جديدة تتفق مع مستوى التقدم ال ي

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: 2015فيما يوضح كحيل ) ي
 
 ( أن أهم المعيقات تتمثل ف

بإهمال  التعليم  عن  المسؤولة  الجهات  ز  بي  التنسيق  فاعلية  عام وضعف  بشكل  بوي  الي  النظام  حاكمية  ضعف 
 . ي
 التعليم المهتز

ي واالهتمام به كنوع من  
ي يجب وضع ضعف مستويات التخطيط الخاصة بالتعليم المهتز

أنواع التعليم المهمة والت 
 . ي التعليم األكاديىمي

 الخطط الخاصة بتطويرها كما فز

ي لضعف اهتمام الجهات المسؤولة عن التعليم بتوفي   
ي الهيئات التدريسية الخاصة بالتعليم المهتز

وجود نقص فز
ز قادرين عىل تدريب الطلبة وتدريسهم.  ي من كوادر وفنيي 

 احتياجات التعليم المهتز

بية التعليم، حيث مستوى المخصصات ال  ي من قبل وزارة الي 
انيات المرصودة للتعليم المهتز ز ي المي 

وجود ضعف فز
ي باالحتياجات المطلوبة. 

 يفز

بية والتعليم الفلسطينية )  ي ذلك يعود لضعف وجود مخططات لدى الوزارة 2010فيما ترى وزارة الي 
( أن السبب فز

، وتطورات سوق   من خالل البيانات والمعلومات ذات ي
الصلة حول نظام التكاليف المقدر للتدريب والتعليم المهتز

، وتصورات االطراف ذات العالقة.  ي
ي والتقتز

 العمل وتوافر وتأثي  مخرجات وخطط نظام التعليم والتدريب المهتز

ي والتعاون المجتمعي 
 التعليم المهن 

يكون   أن  وري  الضز من  ي 
المهتز التعليم  تطوير  أجل  بمؤسساته ومصانعه من  المحىلي  المجتمع   

ز بي  هناك عالقة 
العمل   ي مجال 

أن ينخرط فز للطالب  السماح  ، وذلك من اجل  ي
المهتز بالتعليم  الخاصة  المؤسسات  كاته، مع  ورسر

ي الذي يتوقع له أن ينخرط فيه بعد االنتهاء من الدراسة، ومن أهم ما يجب عىل هذه المؤسسات القيام به 
الحقيف 

: 2015حاريق ) كما لخصها الم ي
ي دراسته ما يأئ 

 ( فز

، وذلك بتعريف هذه  1 ي
ي المجتمع المحىلي ومؤسسات التعليم المهتز

ز المنشآت االقتصادية العاملة فز . التعاون بي 

السوق  احتياجات  تخدم  المقدمة  امج  الي   
ّ
أن لضمان  عليها  والتوافق  المؤسسة  تطرحها  ي 

الت  امج  بالي  المنشآت 
 .  المحىلي

ي  المتوفر المهارات  بمستوى لتدريبيةا المؤسسة . تعريف2
ات المحلية، االقتصادية  المنشآت فز ي  لتوفي  الخي 

 الت 
ز  تدريب يمكنها  .المطلوب المستوى وفق  الملتحقي 

بية . تعمل3 ي  المخاوف، من الكثي   عىل إزالة  العملية الي 
، ممارسته قبل المتدرب تراود الت  ي

 كما للعمل الحقيف 
  تكسبه

ً
  ليكون ثقة

ً
ي  لمهنته متحمسا

  بها سيعمل الت 
ً
 .مستقبال

ز  . مساعدة4 ات من االستفادة عىل المتدربي  هم، خي  هم احتكاكهم من واالستفادة غي  ز  بغي   .من المتدربي 

ي  والقوة الضعف نقاط معرفة المتدرب عىل . مساعدة5
  يشكل مما عمله، فز

ً
  تقييما

ً
 لنفسه، قبل المتدرب من ذاتيا

 .ال أم تطورت هقدرات  كانت إذا ومعرفة

بأهمية6 ز  المتدربي  تعريف  المجتمع، عىل والتعرف  المهن  .   معها والتعامل التكيف، عىل والقدرة  مشكالت 
 .
ً
 مستقبال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( الدراسات السابقة: 3

 ( المواضية ومروح  ي جامعة  2020دراسة 
التقنية فز الكلية  وع  الدراسة للكشف عن درجة مساهمة مرسر (: جاءت 

تكون  الزرقاء،  ي جامعة 
فز والطلبة  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  ي من وجهة 

المهتز التعليم  وتطوير  تعزيز  ي 
فز الزرقاء 

ي الكليات العلمية
ي الجامعة، والبالغ عددهم )   مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة فز

، 2850فز
ً
( فردا

ي الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 334وتكونت عينة الدراسة من ) 
( منهم تم اختيارهم بطريقة عشوائية، فز

بعت الدراسة المنهجية الوصفية المسحية. لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت 2018-2019
ّ
، وات

ي تعزيز وتطوير التعليم أظ ( فقرة. 23من ) 
ي جامعة الزرقاء فز

هرت نتائج الدراسة أن درجة مساهمة الكلية التقنية فز
ي الجنس والمهنة.  ي استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغي 

ة بشكل عام، وأنه ال توجد فروق فز ي كانت كبي 
 المهتز

ي من (: حاولت هذه الدراسة التعرف اىل دور كليات المجتم2019)  دراسة الخزاعلة
ي تعزيز أهمية التعليم المهتز

ع فز
ي اليمن، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى اختيار عينة مكونة من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جنوب تعز فز
وا بالطريقة العشوائية من مجتمع 100)  ي كليات المجتمع، اختي 

( عضو هيئة تدريس من مختلف الرتب االكاديمية فز
، حيث ُصممت أداة الدراسة  218الدراسة والبالغ عددهم )  ي

( عضو هيئة تدريس، واستخدم الباحث المنهج الوصفز
ات، 25واشتملت عىل )  ز ، والتخطيط والتنظيم، واإلمكانات والتجهي  ( فقرة موزعة عىل أربعة مجاالت: األكاديىمي

ي من وج
المهتز التعليم  أهمية  ي تعزيز 

المجتمع فز الدراسة إىل أن دور كليات  .وتوصلت  هة نظر أعضاء واالجتماغي
 هيئة التدريس قد جاءت بدرجة متوسطة. 

ي  2018دراسة الشمري ) 
ي تعزيز االتجاهات نحو التعليم المهتز

(: هدفت الدراسة التعرف إىل دور مديري المدارس فز
، ومن أجل تحقيق اهداف الدراسة تم   ز ي دولة الكويت من وجهة نظر المعلمي 

لدى طلبة المرحلة المتوسطة فز
ي 335وزعت عىل )   تطوير استبانة

 بالطريقة العشوائية. وتوصلت الدراسة إىل أن دور مديري المدارس فز
ً
( معلما

ز  المعلمي  نظر  الكويت من وجهة  دولة  ي 
فز المتوسطة  المرحلة  لدى طلبة  ي 

المهتز التعليم  نحو  االتجاهات  تعزيز 
ي  
ز لدور  جاءت بدرجة متوسطة، وتوصلت الدراسة إىل ضعف وجود فروق ذات داللة إحصائية فز تصورات المعلمي 

ي دولة الكويت تعزى 
ي لدى طلبة المرحلة المتوسطة فز

ي تعزيز االتجاهات نحو التعليم المهتز
مديري المدارس فز

، وجاءت الفروق لصالح ذوي  ة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغي  المؤهل العلىمي ي الجنس والخي  لمتغي 
 المؤهل العلىمي دراسات عليا. 

ي المدارس الثانوية المهنية 2005بة ) دراسة أبو عص
ي فز
(: حاولت هذه الدراسة التعرف إىل مشكالت التعليم المهتز

ز والطلبة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عىل عينة  ز المهنيي  ي الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمي 
الفلسطينية فز

ز قوامها )  ز المهنيي  % ( من المجتمع، وعىل عينة    48.2ل ) ( معلما ومعلمة تشك132عشوائية طبقية من المعلمي 
ي المدارس المهنية قوامها ) 

%( من مجتمعها. وتم جمع البيانات 9.4( تشكل ) 479عشوائية طبقية من الطلبة فز
ي المدارس المهنية. وتوصلت الدراسة  

، والثانية بالطلبة فز ز ز المهنيي  ، األوىل تتعلق بالمعلمي  ز باستخدام استبياني 
، إىل النتائج التالية  ز ي المرتبة األوىل للمشكالت المتوافرة من وجهة نظر المعلمي 

: أن مجال التمويل للتعليم  جاء فز

ي المرتبة األوىل للمشكالت المتوافرة من وجهة نظر الطلبة، وأوصت الدراسة  
ات فز ز وان مجال اإلمكانيات والتجهي 

ي سياسات
ورة تبتز ي وضز

ورة توفي  نظام لتطوير التعليم وخاصة المهتز ي    بضز
التطوير من قبل الجهات المعنية الت 

ورة إجراء مسوحات دورية كافية لسوق العمل وحاجاته من المهارات  ( وضز ز تشمل )اإلدارة ، المناهج ، والمعلمي 
 . ز ي التخصصات األكاديمية والمجاالت المهنية المختلفة ومتابعة الخريجي 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اىل األسباب المؤدية لضعف توجه الطلبة نحو (: هدفت الدراسة التعرف Wolter, 2020&Abrassartدراسة ) 
الدراسة من)  تكونت عينة  اليا،  ي اسي 

ي فز
المهتز . أشارت 125التعليم  ي

المنهج الوصفز الدراسة  ، استخدمت 
ً
( طالبا

، كما توصلت   ي
ي التأثي  عىل ضعف التوجه نحو التعليم المهتز

النتائج إىل أن المكانة االجتماعية تلعب الدور األكي  فز
 من المهن   الدراسة

ً
إىل أن نوع المهنة يحدد طبيعة التوجه نحوها، فالمهن اليدوية ذات العمل الشاق أقل توجها

األخرى، وهذا يفرس أسباب توجه الطلبة نحو التعليم االكاديىمي العام، كونه أكير مكانة من الناحية المجتمعية، 
ي العمل، كما توصلت الدراسة اىل أن المنهج التعل

 فز
ً
ي أقل جودة من وأقل جهدا

ي التعليم المهتز
يىمي المستخدم فز

 .  التعليم االكاديىمي

 ( التعليم  Gavin, leesa,moodie&wheelahan, 2016دراسة  الدراسة تحديد وضع ومكانة  (: هدفت هذه 
ي الدراسة، اعتمد عىل تحليل محتوى الدراسات 

ي فز
ي وهياكل سوق العمل، استخدم الباحث المنهج الوصفز

المهتز
ي السابقة من  

ي والتعليم العام فز
ز التعليم المهتز  هناك ضعف مساواة  بي 

ّ
مصادر مختلفة، توصلت الدراسة إىل أن

ي من قبل المؤسسات الخاصة بالتعليم  
ة، كما توصلت الدراسة إىل أن هناك اهمال للتعليم المهتز البلدان بدرجة كبي 
ي دعم التعليم الم

ي الدول، كما توصلت الدراسة اىل أن هناك ضعف فز
ي هذا المجال، كما بينت فز

ز فز ي والعاملي 
هتز

ي مقارنه بالتعليم العام. 
ي متدئز

ي التعليم المهتز
ز فز ز والمعلمي   مجال االهتمام بالمدربي 

ّ
 الدراسة أن

 ( مشكلة البحث: 4

ي تناقش االسباب والعوامل والتحديات المؤدية  
ي بالكثي  من الدراسات المختصة الت 

 موضوع التعليم المهتز
َ
لم يحظ
 اىل توصيات الدراسات السابقة بأهمية تشجيع التعليم إىل ض

ً
، واستنادا ي

عف توجه طلبة المدرسة للتعليم المهتز
ي كدراسة اآلغا ) 

 اىل واقع محافظة أريحا واألغوار )السياجي والزراغي 2012( ودراسة يوسف ) 2018المهتز
ً
(، واستنادا
ي المجال ا

ي ظل التطور المتسارع فز
ي والصناغي والتجاري(، وفز

ز فز ، وارتفاع مستوى البطالة لدى الخريجي  الكاديىمي
، وأسباب العزوف عنه،  ي

ي واقع التعليم المهتز
ورة البحث فز  ضز

ً
 ملحا

ً
التخصصات األكاديمية المختلفة، أصبح أمرا

ز من  ي التخصصات المهنية، وخريجي 
ي من نقص ملحوظ فز

ي يعائز
وتوجيه الطلبة نحوه، كون المجتمع الفلسطيتز

ي محافظة   ذوي المهارات  
ي فز
والكفاءات المتعقة بالمهن. وعليه جاءت هذه الدراسة لوضع تصور عام للتعليم المهتز

 . ي
 أريحا واألغوار كنموذج للتعليم المتجه نحو التعليم المهتز

 ( أسئلة البحث:  5

ي محافظة أريحا   السؤال األول: 
ي فز
ما تقديرات طلبة الصف الحادي عرسر ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

 واألغوار؟  

 : ي
الثان  باختالف   السؤال  ي 

المهتز التعليم  عن  الطلبة  عزوف  ألسباب  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  تختلف  هل 
اف عىل المدرسة(؟ ات الدراسة: )المسار، الجنس، جهة االرسر  متغي 

ي مدارس محافظة أريحا واألغوار؟  ال الثالث: السؤ 
ي فز
ح للتعليم المهتز  ما التصور المقي 
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ي ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( فرضيات البحث: 6

 ( الداللة  الدراسة ألسباب α  0.05≤ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  أفراد عّينة  ز تقديرات  ( بي 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغي  المسار. 

ي فز
 عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

 ( الداللة  الدراسة ألسباب α  0.05≤ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  أفراد عّينة  ز تقديرات  ( بي 
ي 
ي فز
  مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغي  الجنس. عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

 ( الداللة  الدراسة ألسباب α  0.05≤ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  أفراد عّينة  ز تقديرات  ( بي 
اف عىل المدرسة.  ي مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغي  جهة اإلرسر

ي فز
 عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

 بحث: ( أهمية ال 7

، من خالل طرح تصور  ز ي فلسطي 
ي فز
المهتز بالتعليم  العالقة  السابقة ذات  الدراسات  النظرية: استكمال  األهمية 

 ، ز ي فلسطي 
ي فز
ز بشكل عام إلضافة معلومات جديدة تخص التعليم المهتز ي يمكن أن يفيد الباحثي 

نظري وتطبيف 
ي فل

ي فز
ي تخص التعليم المهتز

. كذلك جمع البيانات والمعلومات الت  ز  سطي 

بية والتعليم واصحاب القرار  ي االدارة التعليمية ووزارة الي 
ز فز االهمية التطبيقية: يمكن للدراسة أن تفيد المسؤولي 

ي مدارس محافظة أريحا. وتفيد الدراسة مدارس أريحا األساسية والثانوية لرفع 
ي فز
إليجاد واقع جديد للتعليم المهتز

ي مجال التخطيط للتعليم الم
ي مدارس الجهوزية فز

 يفيد أولياء أمور الطلبة فز
ً
ي مدارس المحافظة. وتقدم تصورا

ي فز
هتز

ابنائهم  متابعة  ي 
فز أو  المستقبل  ي 

فز ألبنائهم  عمل  فرص  ايجاد  ي 
فز ي 
المهتز التعليم  اهمية  لالطالع عىل  المحافظة 

ي 
ي الجامعات الفلسطيتز

ي الكليات وفز
ي المتاح فز

ي التعليم العاىلي الفلسطيتز
 المتنوعة. تخصصاتهم المهنية فز

 ( محددات البحث: 8

 : ، المدارس المهنية، محافظة أريحا، تصور.  الحد الموضوعي ي
ي مفردات الدراسة، التعليم المهتز

 يتمثل فز

ي:  البشر مؤسسات   الحد  من  أفراد  إىل  إضافة  واألغوار،  أريحا  محافظة  مدارس  ي 
فز عرسر  الحادي  الصف  طلبة 

 .  المجتمع المحىلي

 : ي
 . 2022/ 2021العام الدراسي   الحد الزمن 

 : ي
بية والتعليم لمحافظة أريحا واألغوار .  الحد المكان   المدارس الثانوية التابعة لمديرية الي 

 ( مصطلحات البحث: 9

التعليم   من  نمط  ز وهو  فلسطي  ي 
فز العام  النظامي  التعليم  تحت  التعليم  يندرج هذا  المدارس:  ي 

فز ي 
المهتز التعليم 

يتضمن اإلعداد   الذي  اليدوية النظامي  والمهارات  ية  ز اإلنجلي  واللغة  المختلفة كالرياضيات  المواد  بوي وتعليم 
الي 

والمعرفية والمهنية والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية بمستوى الدراسة الثانوية لغرض إعداد كوادر فنية 
ة مدتها سنت ي مختلف االختصاصات الصناعية والتجارية والزراعية والجرافيك بعد في 

ز تعقب مرحلة التعليم  فز ي 
 ( . 55، 1995المتوسط األساسي )الخطيب، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز ويشمل ثالثة انواع  ي هو ذلك التعليم الذي يعد األفراد المتهان تخصص معي 
ي للتعليم المهتز

أّما التعريف اإلجرائ 
 .)  )صناغي زراغي وتجاري والجرافيك، وسياجي

ي تبدأ من الصف الحاد المدارس الثانوية: 
ي عرسر ويكون متوسط عمر هي المرحلة الت 

ي عرسر اىل نهاية الصف الثائز
.  16الطالب فيها 

ً
 عاما

ز  هي واحدة من  واألغوار:  محافظة أريحا ي الفلسطينية، وتقع  محافظات دولة فلسطي 
الستة عرسر داخل األراىصز

من قية  الرسر المناطق  طول  )  عىل  تبلغ  بمساحة  الغربية  كم593الضفة  شمال  2(  منطقة  طول  البحر  عىل 
ومن الشمال  محافظة طوباس يحدها من الشمال  .األردن  عىل الحدود مع نهر األردن جنوب ووادي األردن يتالم

ي  نابلس الغرئ  الغرب محافظة  ة ومن  والبي  هللا  رام  ي  محافظة  الغرئ  الجنوب  سكان   .القدس  ومن  عدد  ويقدر 
ي  6000( ألف نسمة بينهم حواىلي  50محافظة أريحا حواىلي ) 

ي المخيمات التابعة لمحافظة يعيشو  الج   فلسطيتز
ن فز

  أريحا. 

 ( الطريقة والجراءات: 10

 .  منهج البحث 1

. ويعرف بأنه المنهج الذي يدرس ظاهرة  ي
ز باستخدام المنهج الوصفز من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثي 

أسئلة   تجيب عن  معلومات  منها عىل  الحصول  يمكن   
ً
أو قضية موجودة حاليا  

ً
من أو حدثا البحث دون تدخل 

ز فيها. وهو أحد أشكال التحليل والتفسي  العلىمي المنظم لوصف ظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها   الباحثي 
 وإخضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل. 

 .  مجتمع البحث 2

ي 
ي فز
ح للتعليم المهتز ز من بناء تصور مقي  مدارس محافظة أريحا   لتحقيق أهداف الدراسة، وحت  يتمكن الباحثي 

ي المحافظة من عدة جوانب، فقد تعرفت من خالل 
 فز
ً
ي أوال

واألغوار، كان ال بد من التعرف اىل واقع التعليم المهتز
 مقارنة بالتعليم  

ً
ي المدارس كان قليال

ي فز
ز بالتعليم المهتز بية والتعليم ألعداد الطلبة الملتحقي 

احصائيات مديرية الي 
، كما سيظهر   ، لهذا كانت الخطوة األوىل التعرف اىل أسباب عزوف الطلبة عن التعليم األكاديىمي

ً
نتائج األعداد الحقا

ي المحافظة ممن هم عىل صلة 
ي فز
ي المحافظة، ومن ثم التعرف اىل أمور أخرى تتعلق بواقع التعليم المهتز

ي فز
المهتز

ي المحافظة. 
 وعالقة بجوانب  تربوية ومجتمعية فز

ي مدارس محافظة أريحا   لهذا تألف ُمجتمع الدراسة
، الفئة األوىل: جميع طلبة الصف الحادي عرسر فز ز من فئتي 

ي العام الدراسي  773واألغوار، والبالغ عددهم ) 
ي الدراسة فز

ز فز  وطالبة، والمنتظمي 
ً
(  43، منهم ) 2022-2021( طالبا

المج الثانية مؤسسات مختلفة من  والفئة   ، ي
المهتز التعليم  ي مسار 

 وطالبة فقط فز
ً
ي طالبا

، وتتمثل فز المحىلي تمع 
الزراعة،   والتعليم، ومديرية  بية  الي  ، ومديرية  المحىلي المفتوحة، والمجلس  القدس  اولياء االمور، وجامعة  بعض 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 .  عينة البحث 3

 ( الفئة األوىل تتكون من   : ز الدراسة عىل فئتي   لمجتمع 
ً
راسة وفقا

ِ
الد /ة، تم اختيارهم 219اشتملت عِينة 

ً
( طالبا

ي محافظة أريحا واألغوار، 
ي المدارس الحكومية والخاصة فز

بالطريقة العشوائية من طلبة الصف الحادي عرسر فز
ز الجدوُل رقم )  اتهم الديموغرافية، أما الفئة 1ويبي  ( توزي    َع أفراِد العّينِة الذين تّم تحليُل استجاباِتهم حسَب متغي 

،  وكانت عينة قصدية بلغ عدد افرادها ) الثانية من العينة  فهي   من 11 من المجتمع المحىلي
ً
، وشملت أفرادا

ً
( فردا

بية والتعليم، وجامعة القدس المفتوحة، ومديرية   مؤسسات مختلفة من المجتمع المحىلي كالمجلس البلدي، والي 
ي وأولياء أمور 

 الزراعة والتدريب المهتز

ات الدراسة. (: توزي    ع أفراد عينة الدراسة حس 1جدول )   ب متغي 

 النسبة المئوية  العدد المستوى المتغي  

 88.1 193 أكاديىمي  المسار

ي 
 11.9 26 مهتز

 50.7 111 ذكر  الجنس 

 49.3 108 أنتر 

اف عىل المدرسة   63.5 139 حكومية  جهة اإلرسر

 36.5 80 خاصة 

 

 . أداة البحث 4

أسباب   لقياس  االستبانة  أداة  ببناء  ز  الباحثي  واألغوار،  قام  أريحا  محافظة  ي 
فز ي 
المهتز التعليم  عن  الطلبة  عزوف 

بوي المرتبط بموضوع الدراسة، والدراسات السابقة ذات العالقة، كدراسة  ي بناء االستبانة عىل األدب الي 
اعتمدت فز
ي ) 2018الرجغي ) 

( فقرة، المجال االول 20( وتكونت من ثالثة مجاالت تضم ) 2017( ودراسة حمدان والكيالئز
ي 6حول أسباب العزوف المتعلقة بالطالب وضم ) 

ي أسباب العزوف المتعلقة ببيئة التعليم المهتز
( فقرات، والثائز

 ( فقرات. 6( فقرات، والثالث أسباب العزوف المتعلقة باألهل والمجتمع وضم ) 8وضم ) 

ي البحث 5
 . صدق أدانر

بعرضه من صدقها  التحقق  تم  األولية،  بصورتها  االستبانة  تصميم  ذوي  بعد  من  ز  المحكمي  من  مجموعة  ا عىل 
ة، وعددهم )   .عىل مالحظاتهم (. وتم تعديل وتطوير الفقرات بناء9االختصاص والخي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . ثبات أداة البحث 6

قام الباحثون بالتحقق من ثبات أداة االستبانة، من خالل معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وجاء معامل الثبات للدرجة 
ي بأغراض الدراسة. والجدول )   (،0.879الكلية لألداة ) 

ز معامل 2وهذه النتيجة تشي  إىل تمتع االداة بثبات يفز ( يبي 
 الثبات للمجاالت والدرجة الكلية. 

 (: نتائج معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية 2جدول ) 

 معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال

 0.761 6 أسباب عزوف تتعلق بالطالب 

ي أسباب عزوف 
 0.738 8 تتعلق ببيئة التعليم المهتز

 0.770 6 أسباب عزوف تتعلق باألهل والمجتمع

 0.879 20 الدرجة الكلية  

 .  المعالجات اإلحصائية 7

راسة والتحقق من 
ّ
الد نتائج  العّينة، وتحليل  أفراد  ، للوصول إىل وصف  ي

المنهج الوصفز راسة إىل 
ّ
الد تستند هذه 

المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  استخراج  وتم  فرضياتها،  صحة 
لل اإلحصائية  المعالجة  تّمت  وقد  المناسبة.  اإلحصائية  الحسابية  والمعالجات  المتوسطات  باستخراج  بيانات، 

 One Way، واختبار تحليل التباين األحادي  t-testواالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار  
Anova  الفا الثبات كرونباخ  ومعامل  سون،  بي  ارتباط  ومعامل   ،Cronbach Alpha الرزمة باستخدام  وذلك   ،

 . وقد تم االعتماد عىل الدرجات التالية: Statistical Package For Social Sciences (SPSS)اإلحصائية  

ي  الدرجة   مدى متوسطها الحسائ 

 فأقل 2.33 منخفضة 

 3.67-2.34 متوسطة 

 فأعىل 3.68 عالية 

 .  نتائج البحث ومناقشتها: 11

ي 
ي فز
نتائج سؤال الدراسة األول: ما تقديرات طلبة الصف الحادي عرسر ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

 محافظة أريحا واألغوار؟  

ز بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  لإلجابة عن سؤال الدراسة األول قام الباحثي 
ي تعي  عن تقديراتهم ألسباب عزوفهم عن أفراد عينة الدراسة عىل فقرات االست

بانة ومجاالتها والدرجة الكلية، والت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز جدول )  ي فقرات االستبانة. ويبي 
ات لهذا العزوف فز ي وفق ما جاء من مؤرسر

( المتوسطات الحسابية 3التعليم المهتز
 واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية. 

 سابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية (: المتوسطات الح3جدول ) 

 الرقم
المتوس المجال

ط 
ي   الحسائ 

االنحرا 
ف 

 المعياري

النسبة  الدرجة 
 المؤية

متوسط  0.76 3.50 أسباب عزوف تتعلق باألهل والمجتمع 1
 70.0 ة 

ي  82
متوسط  0.70 3.35 أسباب عزوف تتعلق ببيئة التعليم المهتز

 67.0 ة 

متوسط  0.72 2.99 أسباب عزوف تتعلق بالطالب  3
 59.8 ة 

متوسط  0.52 3.29 الدرجة الكلية 
 65.8 ة 

( الذي يعي  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  1.4يالحظ من جدول ) 
ي مدارس محافظة  

ي فز
ي للدرجة الكلية ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم المهتز أريحا واألغوار أن المتوسط الحسائ 

(.  وهذا يدلل عىل أن تقديراتهم ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم 0.52( وانحراف معياري ) 3.29لتقديراتهم هو ) 
ي جاءت بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوية ) 

%(. ولقد حصل مجال "أسباب العزوف المتعلقة باألهل 65.8المهتز
عىل   ) والمجتمع"  ومقداره  ي  حسائ  متوسط  التعليم  3.50أعىل  ببيئة  المتعلقة  العزوف  "أسباب  مجال  يليه   ،)

ي )  "، بمتوسط حسائ  ي
ي ) 3.35المهتز ( وجاءت 2.99(، ومن ثم أسباب العزوف المتعلقة بالطالب، بمتوسط حسائ 

 جميع المجاالت بدرجة متوسطة. 

 أكير االسباب المؤدية 
ّ
ز هذه النتيجة إىل أن ي محافظة أريحا هي ذات  يعزو الباحثي 

ي فز
اىل العزوف عن التعليم المهتز

يرتبط  ي 
المهتز التعليم  بأن  يرون  إذ  التعليم،  النوع من  لهذا  المجتمعية  والنظرة  المحىلي  باالهل والمجتمع  عالقة 

بأن  قناعتهم  اىل  إضافة   ، ي
والذهتز العقىلي  بالجانب  األكاديىمي  العمل  يرتبط  ز  حي  ي 

فز والجسدي،  اليدوي  بالعمل 
، وهذه النظرة الدونية هي نظرة قديمة متجددة بسبب ضعف ال ي غي  مجدي مقارن بالتعليم االكاديىمي

تعليم المهتز
ي من قرص فيما يخص التنمية المستدامة والحد 

إدراك االهاىلي ثم المجتمع المحىلي والطلبة لما يقدمه التعليم المهتز
المختلفة، والتعليمية الحكومية ال تقدم ما يدعم من البطالة وتوفي  فرص العمل. وكون المؤسسات المجتمعية  

ي هذا النوع من 
ي نظرة دونية، تؤثر عىل مستوى التقدم فز

، تبف  النظرة حول التعليم المهتز ي
اهمية التعليم المهتز

 التعليم. 

: هل تختلف تقديرات أفراد عّينة الدراسة ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم المه ي
ي نتائج سؤال الدراسة الثائز

ي فز
تز
اف عىل المدرسة؟ ات الدراسة: المسار، الجنس، جهة اإلرسر  مدارس محافظة أريحا واألغوار باختالف متغي 
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36 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار                                                                        وأبوسمره  فراج وأبوسعدة          

 
ي ف

ح للتعليم المهن   تصّور مقتر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تم تحويله اىل الفرضيات الصفرية التالية: 
 لالجابة عن سؤال الدراسة الثان 

 نتائج الفرضية األوىل:  

ز تقديرات أفراد عّينة الدراسة ألسباب α  0.05≤"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة)  ( بي 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغي  المسار". 

ي فز
 عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

ز  ز متوسطات تقديرات المبحوثي  تم فحص الفرضية الصفرية األوىل باستخدام اختبار "ت"  للعينات المستقلة بي 
ز الج  لمتغي  المسار، ويبي 

ً
 ( نتائج االختبار. 4دول ) تبعا

ز حسب متغي  المسار4جدول )            ز متوسطات تقديرات المبحوثي   (: نتائج اختبار "ت" بي 

أسباب  المجال/ 
 عزوف متعلقة 

المتوسط  العدد المسار
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

مستوى   " tقيمة"
 الداللة 

 0.019 2.360 0.71 3.03 193 أكاديىمي  بالطالب

ي 
 0.73 2.68 26 مهتز

ي 
 0.038 2.083 0.69 3.39 193 أكاديىمي  ببيئة التعليم المهتز

ي 
 0.71 3.08 26 مهتز

 0.042 2.099 0.78 3.54 193 أكاديىمي  باألهل والمجتمع

ي 
 0.57 3.27 26 مهتز

 0.003 3.151 0.52 3.33 193 أكاديىمي  الدرجة الكلية 

ي 
 0.457 3.02 26 مهتز

ز من بيانات الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )  (، وهي أقل من 0.003(، ومستوى الداللة ) 3.15يتبي 
ي الفرضية )  

ز متوسطات تقديرات 0.05مستوى الداللة المحدد فز  بي 
ً
ي أنه توجد فروق دالة احصائيا

(، وهذا يعتز
ي 
فز ي 
المهتز التعليم  الطلبة عن  الدراسة ألسباب عزوف  عّينة  لمتغي  أفراد  تعزى  واألغوار  أريحا  مدارس محافظة   

، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األوىل.   المسار، حيث كانت الفروق لصالح المسار األكاديىمي

الطلبة واالهاىلي  ي متدنية لدى 
المهتز التعليم  المجتمعية والتوعية فيما يخص  الثقافة  أن  ز ذلك اىل  الباحثي  يعزو 

، كونه االنسب اىل الطالب، وهو  والمجتمع، وهذا المستوى ال ة نحو التعليم االكاديىمي ي التوجه مبارسر
ي اسهم فز

متدئز
 
ً
ي تهتم بالتعليم االكاديىمي فقط، وبالتاىلي أصبح تفكي  االهاىلي والطلبة ُمنصّبا

متوفر من خالل الجامعات المحلية الت 
ي كونه فقط لذوي المع

، مبتعدين عن التعليم المهتز دالت المتدنية، وليس لدارسة أي مكانه حول التعليم االكاديىمي
ز التعليم االكاديىمي الذي تم توفي   ي الخطط الحكومية بي 

ز فز  بسبب التميي 
ً
مجتمعية، وهذه النظرة تكونت قديما

ي ومدارسه وضعف دعمها بما يتناسب مع ما 
ي المرحلة الجامعية، واهمال التعليم المهتز

امج الخاصة به فز كافة الي 
 تقدمه من خدمات. 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي البحث ال –  ول األ العدد  –  رابع عشر الالمجلد 

 
 م2022 –  حزيران   –  15                                                                     ( 16  -  43ص)ثان

 

37 
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ي ف

ح للتعليم المهن   تصّور مقتر

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تائج الفرضية الثانية:  ن

ز تقديرات أفراد عّينة الدراسة ألسباب α0.05 ≤"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة)  ( بي 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغي  الجنس". 

ي فز
 عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

الم للعينات  اختبار "ت"  باستخدام  الثانية  الفرضية   تم فحص 
ً
تبعا ز  المبحوثي  تقديرات  متوسطات  ز  بي  ستقلة 

 ( نتائج االختبار. 5لمتغي  الجنس. ويوضح الجدول ) 

ز حسب متغي  الجنس 5جدول )  ز متوسطات تقديرات المبحوثي   (: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة بي 

عزوف  أسباب  المجال/ 
 متعلقة  

المتوسط  العدد الجنس 
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

مستوى   " tة"قيم
 الداللة 

 0.437 0.779 0.85 3.03 111 ذكر  بالطالب

 0.56 2.95 108 أنتر 

ي 
 0.853 0.185 0.70 3.36 111 ذكر  ببيئة التعليم المهتز

 0.71 3.34 108 أنتر 

 0.351 0.935 0.72 3.55 111 ذكر  باألهل والمجتمع

 0.81 3.45 108 أنتر 

 0.410 0.825 0.57 3.32 111 ذكر  الدرجة الكلية 

 0.48 3.26 108 أنتر 

ي الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ) 
ز من خالل القيم الواردة فز (،  0.41(، ومستوى الداللة ) 0.82يتبي 

ز متوسطات  بي   
ً
دالة احصائيا أنه ال توجد فروق  ي 

يعتز المحدد، وهذا  الداللة  قيمة مستوى  أعىل من  قيمة  وهي 
ي مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى    تقديرات أفراد عّينة الدراسة ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم

ي فز
المهتز

 لمتغي  الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية الثانية.  

، كون التوجه األهاىلي هو   ي
ز لديهم ذات الرؤية فيما يخص التعليم المهتز ز هذه االجابة اىل كون الجنسي  يعزو الباحثي 

نح المجتمع  نظرة  اىل  إضافة  الطالب،  اختيار  الثانوية  المسيطر عىل  الدراسة  ربط  اىل  إضافة   ، ي
المهتز التعليم  و 

قيمة   ذات  تخصصات  بها  جامعات   ي 
فز يدرسون  ابنائهم  االهاىلي كون  بمفاهيم  المرتبطة  الجامعية،  بالدراسة 

ها.   مجتمعية كالطب والهندسة والصيدلة وغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نتائج الفرضية الثالثة:  

الدال إحصائية عند مستوى  ذات دالله  فروق  توجد  الدراسة ألسباب α≥0.05لة) "ال  عّينة  أفراد  تقديرات  ز  بي   )
اف عىل المدرسة".  ي مدارس محافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغي  جهة اإلرسر

ي فز
 عزوف الطلبة عن التعليم المهتز

ز  حسب   ز متوسطات تقديرات المبحوثي  تم فحص الفرضية الثالثة باستخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة بي 
اف عىل المدرسة.  ويوضح الجدول ) متغي  جهة اإل   ( نتائج االختبار. 6رسر

اف  6جدول )  ز  حسب  متغي  جهة اإلرسر ز متوسطات تقديرات المبحوثي  (: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة بي 
 عىل المدرسة 

أسباب  المجال/ 
 عزوف متعلقة 

عىل  اف  اإلرسر جهة 
 المدرسة 

المتوسط  العدد
ي   الحسائ 

االنحراف  
 المعياري

مستوى   " tقيمة"
 الداللة 

 0.80 0.24 0.76 3.00 139 حكومة  بالطالب

 0.65 2.98 80 خاصة 

ي 
 0.03 2.17 0.70 3.27 139 حكومة  ببيئة التعليم المهتز

 0.68 3.49 80 خاصة 

 0.00 3.51 0.78 3.37 139 حكومة  باألهل والمجتمع

 0.68 3.74 80 خاصة 

 0.00 2.78 0.57 3.22 139 حكومة  الدرجة الكلية 

 0.42 3.41 80 خاصة 

 ( الكلية  للدرجة  "ت"  قيمة  أن  السابق  الجدول  ي 
فز الواردة  البيانانت  خالل  من  ز  الداللة 2.78يتبي  ومستوى   ،)

 (0.00 ( من  أقل  القيمة  عّينة 0.05(، وهذه  أفراد  تقديرات  متوسطات  ز  بي   
ً
احصائيا دالة  فروق  توجد  أنه  أي   ،)

ي مدارس محافظة
ي فز
اف   الدراسة ألسباب عزوف الطلبة عن التعليم المهتز أريحا واألغوار تعزى لمتغي  جهة اإلرسر

 عىل المدرسة، حيث كانت الفروق لصالح المدارس الخاصة، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة. 

ي التوجه 
ز هذه النتيجة اىل أن المدارس الحكومية يمكن ان تسهم بدرجة اكي  من المدارس الخاصة فز وسعزو الباحثي 

فال  ، ي
المهتز التعليم  التعليم  نحو  تطوير  اىل  تسغ  ، وهي  االكاديىمي التعليم  اكي  عىل  بدرجة  تركز  الخاصة  مدارس 

 .  شيوعا وطلبا من االهاىلي
 االكاديىمي باعتباره التعليم االكير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نتائج سؤال الدراسة الثالث: 

ي مدارس محافظة أريحا واألغوار؟ 
ي فز
ح للتعليم المهتز  ما التصور المقي 

، بناًء عىل نتائج   ي
ي دراستهم: االستبانة والمقابلة، يقدموا التصور اآلئ 

ز من أدائ  ي تحّصل عليها الباحثي 
الدراسة الت 

ي محافظة أريحا واألغوار": 
ي فز
ح للتعليم المهتز  "كتصور مقي 

ي مجال البنية التحتية: 
 
 ف

المخ1 امج  الي  تقدم  مدارس كاملة  بانشاء  الخاصة  امج  والي  الخطط  تقديم  عىل  العمل  ورة  تفيد . ضز ي 
الت  تلفة 

 .  المجتمع عىل المستوى الزراغي واالقتصادي والسياجي

سيتم 2 ي 
الت  امج  والي  التخصصات  ي 

فز الكاملة  والمعرفة  ات  الخي  تمتلك  ي 
والت  والمؤهلة  المدربة  الكوادر  توفي    .

 . ي
ي مدارس التعليم المهتز

 طرحها فز

لت3 المطلوب  المستوى  الالزمة عىل  والمعدات  ات  المختي  توفي   بهم .  الخاصة  امج  الي  من دراسة  الطلبة  ز  مكي 
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. توفي  التدريب الكامل للطلبة خالل مرحلة الدراسة فز

 العمل. 

ي المجاالت المختلفة من  5
ي  . توفي  مناهد دراسية عالمية متقدمة ومتطورة فز

أجل ترغيب الطلبة بالتعليم المهتز
 والتوجه نحوه. 

 : ي المجال االعالمي
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ي العالم ليكون 1
ي واهميته وتطوره فز

ز تخص التعليم المهتز ي صوت فلسطي 
ي االذاعات المحلية وفز

.تقديم برامج فز

 . ي
 مصدرا من مصادر دعم التعليم المهتز

ي تضم المجتمع المحىلي وبشك2
ي  . عمل الندوات وورش العمل الت 

ل دوري مع الجهات المختصة بالتعليم المهتز
ي الحد من مستوى البطالة وتوفي  فرص العمل. 

ي فز
 لتعريفهم بدور التعليم المهتز

ي المناطق 3
. القيام بانشطة المنهجية والصفية، خاصة بالطلبة ما قبل المرحلة الثانوية تجاه المدارس المهنية فز

ي بناء مستقبل  المجاورة واطالع الطالب عىل هذا النوع م
ي تساعدهم فز

ن التعليم وعىل التخصصات المختلفة الت 
 افضل. 

ي  4
المهتز بالتعليم  للتعريف  ز واآلخر  ز الحي  المدارس والمجتمع المحىلي بي  ات توعية توزع عىل طلبة 

. عمل نرسر

 وأهميته . 

 : ي المجال الدعم الماىلي
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 المجتمع المحىلي . العمل عىل توفي  الدعم الماىلي والتمويل المناسب لهذه ال1
ز اكة المحلية بي  مدارس من خالل الرسر

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أريحا.  2
ي فز
ي تقديم المساعدة لبناء مدارس منفصلة للتعليم المهتز

اكهم فز  . التوجه نحو القطاع الخاص وارسر

ي أريحا. 3
ي فز
 . عمل توأمات مع بلديات اجنية تقدم الدعم والمساندة لبناء مدارس للتعليم المهتز

4  . ز ي فلسطي 
 . طرح المبادرة من خالل القنوات االعالمية للحصول عىل الدعم والمساندة من الجهات المحلية فز

ي مجال التخصصات المهنية: 
 
 ف

  من التخصصات المهنية. . عمل دراسات مستفيضة حول حاجة السوق المحىلي 1

اىل  2 للتعرف  المحىلي  والمجتمع  المجتمع  وكليات  والتعليم  بية 
الي  مع  تشبيك  لعمل  الجامعات  نحو  التوجه   .

 .
ً
 التخصصات األكير احتياجا

 :( توصيات البحث12

ح من قبل الباحثة واألخذ بما جاء فيه لالرتقاء ب1 ما جاء فيه . أن تطلع الجهات ذات العالقة عىل التصور المقي 
ح.  ي التصور المقي 

ي محافظة أريحا، أو إجراء دراسات معمقة حول ما جاء فز
ي فز
 لالرتقاء بمستوى التعليم المهتز

ي وتدعيم أسس التوجه اليه. 2
ورة العمل عىل تعزيز مستوى الثقافة المجتمعية فيما يخص التعليم المهتز  . ضز

ورة العمل عىل تفعيل دور المشاركة  3 ي دفع التوجه العام . ضز
ي فز
المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدئز

 . ي
 نحو التعليم المهتز

ي توفي  فرص عمل والحد من البطالة. 4
ي كونه يساعد فز

ورة التخطيط وبناء نماذج خاصة بتطوير التعليم المهتز  . ضز

ي المدارس اىل مدارس خاصة ومطابقة للم5
ي من مجرد فروع فز

واصفات العالمية فيما يخص  . تحويل التعليم المهتز
 . ي
 مجاالت التعليم المهتز

6 . ي
ي ونبذ الفكرة السائدة فيما يخص التعليم المهتز

 . العمل عىل تثقيف االهاىلي والطلبة بأهمية التعليم المهتز

ي بشكل متتابع الهمية دراسة واقع التعليم 7
ورة االهتمام بتقديم الدراسات ذات العالقة بتطور التعليم المهتز . ضز

. ا ز ي فلسطي 
ي فز
 لمهتز
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( المراجع: 13

 المراجع العربية 

، حمدان )  حة لمواجهتها،  2003ابو عاىصي ي محافظات غزة وآليات عمل مقي 
ي فز
( معوقات تطوير التعليم التقتز

ز التقنية، دير البلح.  ، كلية فلسطي  ز ي فلسطي 
ي فز
 ورقة عمل مقدمة لورشة التعليم التقتز

ز ( 2005ابو عصبة، مي )  ي المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمي 
ي فز
مشكالت التعليم المهتز

 . ز ز والطلبة، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطي   المهنيي 

ي ) 
ي اتجاه طلبة الصف العارسر االساسي نحو االلتحاق بمسار التعليم ال2018اآلغا، هائز

ات فز ثانوي ( اثر بعض المتغي 
بية للبنات والعلوم االنسانية،  ز وسبل تعزيزه، مجلة كلية الي  ي فلسطي 

ي فز
ي والتقتز

 . 264-229(: 22)  12المهتز

ي أريحا، االربعاء،  2021بالونة، عزمي ) 
بية والتعليم فز  1، الساعة : ) 2021/ 11/ 3( مقابلة شخصية مع مدير الي 

PM ) 

 ( انتصار  ي 2010جواد، 
المهتز التعليم  العراق، مجلة ابحاث ميسان،    ( جودة وجدوى  ي 

-255(:  13) 7التجاري فز
288. 

، شادي )  ي ي 2012حلت  ي الوطن العرئ 
ي ومشكالته فز

ي والتقتز
دراسة حالة) الجمهورية العربية  -( واقع التعليم المهتز
 . 434-398(: 28) 2السورية(، مجلة جامعة القدس المفتوحة، 

ي  2010حمد، مروان ) 
ي محافظات غزة وسبل تطويرها، مجلة الجامعة االسالمية، ( واقع ادارة ورش التعليم التقتز

فز
18  (2 :)233-264 . 

، عمان. 1998الحيلة، محمد )  ة للنرسر بية المهنية واساليب تدريسها، دار المسي   ( الي 

 ( احمد  ي من وجهة نظر 2019الخزاعلة، 
المهتز التعليم  أهمية  تعزيز  ي 

فز الجنوب  إقليم  ي 
فز المجتمع  دور كليات   )

ز فيها، مجلة االستاذ للعلوم االنسانية واالجتماعية،  أعضاء هيئة  . 132-109(: 4) 58التدريس العاملي 

ي ومشكالته ، 1995الخطيب، محمد ) 
اتيجيات التعليم الفتز ، دراسة اسي  ي

ي والمهتز
( االصول العامة للتعليم الفتز

، الرياض.  ي بية العرئ 
 مكتب الي 

ي الكليات التقنية بقطاع غزة وسبل تطويره، رسالة ماجستي  ( واقع ادارة أمن نظم المعلو 2013الدنف، ايمن ) 
مات فز

 غي  منشورة، الجامعة االسالمية، غزة. 

، ايالنة )  ز من منظور المنظمات غي  الحكومية، مركز ابداع المعلم، 2005الرمخي ي فلسطي 
( تقييم نظام التعليم فز

 . ز  فلسطي 

، عماد )  ي ، عبيد، والجنائ  ي لتنمية الموارد  ( تطوير مناهج ا2003الزوبغي ، المركز العرئ  ي
ي والتدريب المهتز

لتعليم التقتز
ية، ليبيا.   البرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة  2009السيد، محمد )  ي ضوء الخي 
ي والتدريب وسوق العمل: دراسة للواقع المضي فز

ز التعليم المهتز اكة بي  (: الرسر
بية بالزقازيق، مض،   .224- 145: 65الكورية، مجلة كلية الي 

، احاندو   ،  2016) سيسي ي
ي والمهتز

اتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب التقتز ي ضوء اسي 
( اصالح التعليم الثانوي فز

بوية،   . 250-231(: 2)  3مجلة العلوم النفسية والي 

 ( محمد  المرحلة  2018الشمري،  طلبة  لدى  ي 
المهتز التعليم  نحو  االتجاهات  تعزيز  ي 

فز المدارس  مديري  دور   )
ي دولة الكويت من 

ز ، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة ال البيت، االردن. المتوسطة فز  وجهة نظر المعلمي 

، أحمد )  ي من وجهة نظر 2013الطويسي
ي والتقتز

ز النظرة المجتمعية نحو التعليم المهتز حة لتحسي 
( الحلول المفي 

بوية،  ي األردن، مجلة دراسات العلوم الي 
اء فز  . 1510-1493(: 2) 40الخي 

، طالل )  ي المحافظات الشمالية من ( ال2018عاىصي
ي فز
بوية والفنية الدارات التعليم والتدريب المهتز كفايات الي 

 . ز ، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة القدس، فلسطي  ز  فلسطي 

 ( ، 2017عفونة، سائدة  النوع االجتماغي ز من منظور  ي فلسطي 
ي فز
ي والتقتز

المهتز التعليم والتدريب  ( تحليل واقع 
بوية الدول  . 42-29: 6ية المختصة، المجلة الي 

ي محافظة الخليل من وجهة 2014عوض، محمد ) 
ز فز ي تعزيز فرص عمل للخريجي 

ي فز
ي والتقتز

( دور التعليم المهتز
 . ز ، رسالة ماجستي  غي  منشورة، جامعة الخليل، فلسطي  ي

ي والتقتز
 نظر مقدمي خدمة التعليم المهتز

، رأفت )  ي
ي التكنو 2015العوىصز

ز المهتز ي أمام التطورات ( واقع توافر التمكي 
ي لدى طلبة كليات التعليم التقتز لوج 

، كلية هشام حجاوي،   ي
ي والتقتز

ي الرابع للتعليم والتدريب المهتز
التكنولوجية الحديثة وسبل تطويره، المؤتمر الوظتز

 . ز  جامعة النجاح، فلسطي 

ي الصناغي 2015فاضل، سالم ) 
ي والتدريب المهتز

ي لمخرجات التعليم التقتز
ي   ( التحليل المكائز

ي العراق ودورها فز
فز

، مجلة جامعة كربالء العلمية،  . 238-216(: 2)  13تنمية القطاع الصناغي

اتيجية الخطة تنفيذ (2015هشام )  كحيل، ي  والتدريب للتعليم اإلسي 
ي  المهتز

لإلستجابة   أساسي  متطلب :والتقتز
ي  االقتصادية السياسات أبحاث معهد .العمل سوق إلحتياجات

ز  ماس، الفلسطيتز  فلسطي 

ي التنمية المجتمعية المستدامة من وجهة نظر 2015المحاريق، صخر ) 
ي فز
ي والتقتز

( دور التعليم والتدريب المهتز
 ( رابطة  مؤسسات  حالة  دراسة   : ز والخريجي  ز  غي  TVETالمختصي  ماجستي   رسالة  الغريبة،  الضفة  جنوب  ي 

فز  )
 . ز  منشورة، جامعة القدس، فلسطي 

ي تعزيز وتطوير 2020مروح، محمود، المواضية، رضا ) 
ي جامعة الزرقاء فز

وع الكلية التقنية فز ( درجة مساهمة مرسر
بوية،  ، المجلة الي  ي

 .   397-369(: 2)  35التعليم المهتز

ية، ليبيا. 2003المضي، منذر )  ي لتنمية الموارد البرسر ، المركز العرئ  ي
 ( اقتصاديات التعليم والتدريب المهتز

ي االستجابة لمتطلبات سوق العمل ( دور مخ2012الموىل، عبد الستار ) 
ي فز
ي والمهتز

رجات التعليم والتدريب التقتز
ي العراق، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، 

 . 424-406(: 9)  4فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( دراسة االحتياجات التدريبية الكمية والنوعية من القوىة العاملة والمدربة ضمن مستويات 2011هالل، رندة ) 
وع البلجيكي العمل االساس

، -ية للمرسر بية والتعليم العاىلي
، وزارة الي  ز ي فلسطي 

ي فز
ي والتقتز

دعم التعليم والتدريب المهتز
 . ز  رام هللا، فلسطي 

بية والتعليم الفلسطينية )  : خطة التنفيذ  1998وزارة الي  ز ي فلسطي 
ي فز
ي والتقتز

اتيجية التعليم والتدريب المهتز ( اسي 
بية والتعليم، رام هللا . ، وزارة الي  ز  ، فلسطي 

بية والتعليم الفلسطينية )  . 2010وزارة الي  ز اتيجية القطاعية وعي  القطاعية للتعليم، رام هللا، فلسطي 
 ( االسي 

ي األردن ودور  2012يوسف، سمر ) 
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