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

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 ] جائحة كورونا    ظل 
 
ف والسالمة  األمن  لمعايير  الحكومية  الرياض  إدارات  مراعاة  مدى 

 [ وجهة نظر المعلمات
 إعداد الباحثتان: 

 [ ماجستير رياض األطفال، م  عبدالرحمن سليمان حامد ] 
بوية]   [ االرساءجامعة  ، كلية العلوم الير
 الفلفل  ] 

 [ علم نفس الطفل، أ.د. هناء حسير 

 
 : الملخص

ي  مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن والسالمة عىل التعرف الدراسة الحالية  هدفت     
 ظل فز

)  الدراسة عينة تكونت .كورونا جائحة ي 92من 
فز الحكومية،  الرياض  معلمات  من  معلمة  سحاب، لواء (  ي 

ي  المنهج  واتبع عمان، بمحافظة القويسمةو 
ولإلجابة الدراسات نوع من الوصفز  الدراسة أسئلة عىل المسحية. 

بمتابعة  نتائج أظهرت  .وثباتها صدقها من التحقق  وتم استبانة أعدت الحكومية  الرياض  إدارات  ام  ز الي  الدراسة 
ي الروضة، وأولياء األمور، واألطفال،

ز فز ي تطبيق معايي  األمن والسالمة العاملي 
ة،  .ومرافق البناية فز ي   بدرجة كبي 

فز
ز أظهرت نتائج الدراسة ضعف متابعة إدارات ام بتطبيق معايي  األمن    حي  ز

ي الحافالت بااللي 
الرياض الحكومية سائف 

 والسالمة داخل الحافلة. 
، مديرة الروضة، معلمة رياض األطفال، األمن والسالمة، جائحة : المفتاحية الكلمات  كورونا.  معايي 

Abstract: 

The current study aimed to identify the extent to which kindergarten government administrations 

observe security and safety standards in light of the Corona pandemic. The study sample consisted of 

(92 female teachers from kindergarten government teachers, in the Sahab and Qweismeh brigades in 

Amman governorate, and they followed the descriptive approach of the type of survey studies. In order 

to answer the study questions, the researcher prepared a questionnaire, and its validity and reliability 

were verified. The results of the study showed the commitment of kindergarten government departments 

to follow up the kindergarten workers, parents, children, building facilities in the application of security 

and safety standards. While the results of the study showed the weakness of the kindergarten government 

administrations' follow-up of bus drivers to adhere to the application of security and safety standards 

inside the bus. 

Keywords:  Standards, Kindergarten director, Kindergarten teacher, Security and safety, Corona 

pandemic. 

 :مقدمة

زيادة مقدار      م علينا 
ّ
تحت ي 

الت  وريات األساسية،  الضز الروضة، ورعايتهم من  ي مرحلة 
باألطفال فز يعد االهتمام 

الوغي  لعدم  والحوادث؛  لإلصابة  ز  معرضي  فهم  أعمارهم،  بسبب  لألطفال  الشخصية  والسالمة  األمن  إجراءات 
إ وعدم  الشخصية،  والسالمة  األمن  طرق  القليل عن  والفهم   ، ي

بسبب حب الكافز به  مايقومون  لخطورة  دراكهم 
الفضول عندهم. الذي يتوجب عىل إدارات رياض األطفال توفي  أقىص درجات األمن والسالمة، وتطبيق قواعدها،  
ي هذه المرحلة ينعكس سلًباعىل بقية 

ام، حيث أن أي خلل، أو نقص فز ز وإجراءاتها وإرشاداتها بأعىل درجات االلي 
ي حياة الطفل. المراحل األخرى، فهي مرح

 لة مهمة وحاسمة فز
المجتمعات، والدول، صدمة لم يشهد لها       وس كورونا أدى إىل صدمة مفاجئة، وقوية لدى  انتشار في  أن  إال 

اتزانه، وعطلت حركته، وهزت  انتشاره، وأفقدته  العالم برسعة  مثيل خالل القرون والسنوات السابقة، فجعت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

األ  وأوقفت  تنميته،  وعطلت  لدى اقتصاده،  والحذر  الرعب،  وأثارت  األفراد،  ز  بي  اجتماعًيا  وباعدت  عمال، 
الحياة   مناحي  مختلف  عىل  بل  بية،  والي  والسياسة،  االقتصاد،  عىل  واضحة  آثاًرا  كت  في  المجتمعات 

 (. 2021)ابراهيم،
     ( بوقحوص  أشار  األن  ( 2020وقد  من  العديد  ي 

فز عارمة  وفوضز  عميقا  قلقا  أحدثت  جائحة كورونا  ظمة أن 
مدارسهم،   إىل  الذهاب  عن  الطلبة  وانقطاع  الدراسة،  فتوقف  المؤسسات التعليمية  أمام  األكير  التحدي  وكان 

التعليمية أن تحافظ عىل مسار العملية التعليمية بالرغم من الظروف المحيطة، فكان الخيار الوحيد واألمثل أمامها  
 (. 2020لتحقيق ذلك هو التعليم عن بعد )سيف،

ال أن التعليم عن بعد أدى إىل معاناة األمهات، والمعلمات من مشكالت عديدة تتعلق بعضها بالتعامل مع  إ        
عانت  األهل، كما  مع  بالتواصل  تتعلق  ي 

الت  والمشكالت  بعد،  عن  التعلم  ي 
فز الكمبيوتر  استخدام  عند  األطفال 

ال التقنيات  مع  التعامل  بطريقة  تتعلق  مشكالت  من  والمعلمات  بعض األمهات،  نتائج  أكدته  ما  وهذا  حديثة. 
ي منها األمهات والمعلمات من تعليم أطفال 2021الدراسات السابقة كدراسة العاقل ) 

ي تناولت مشكالت تعائز
( الت 

ي ) 
ي تواجه معلمات رياض األطفال مع التعليم  2021الروضة عن بعد، ودراسة مديتز

ي تناولت أهم التحديات الت 
( الت 

 ( ي 
فوئ  ودراسة  بعد،  تحديات Foti,2020عن  إىل  يتعرضن  األطفال  رياض  معلمات  أن  نتائجها  أشارت  ي 

الت   )
ي التعليم عن بعد. 

 وصعوبات فز
بية والتعليم األردنية، وزارة الصحة ب تاري    خ )        17ونظًرا لتحسن الوضع الصخي بصورة عامة، خاطبت وزارة الي 

وتو 2021ابريل   ورة فتح رياض األطفال مع مراعاة، الير وري إعادة فتح كول الصحيوتطبيقه،  (، بضز فكان من الضز
وس كورونا، مع اتخاذ  المدارس، ورياض األطفال بشكل آمن يتماشر مع االستجابة الصحّية لكل بلد لمواجهة في 

، واألطفال وأرسهم. )اليونسف، ز  ( 2020كافة اإلجراءات المعقولة لحماية الموظفي 
بية والتعليم  وزارة ال( أن توجه  2021وأكدت القيسي )      إلعادة فتح رياض األطفال، والعودة للتعليم الوجاهي ي 

ي طالت األطفال 
ار العقلية، والنفسية، واالجتماعية الت  وري؛ نظًرا لألضز ألن حرمان هذه الفئة من   .لهذه الفئة ضز

المبكرة، قبل   ي مرحلة الطفولة 
ي فقدانهم فرصة الحصول عىل تعليم نوغي فز

، يعتز الوجاهي ي  التعليم 
االلتحاق فز

، وهذا ما أكدته نتائج دراسة  الشوابكه )  ( عن ظهور آثاٍر سلبيٍة للتعلم عن بعد عىل 2022الصف األول األساشي
، والنفسي لدى أطفال الروضة.   الجانب االجتماغي

 ة، ونظرا ألهمية مرحلة رياض األطفال والعودة إىل التعليم الوجاهي ضمن بروتوكوالت صحّية وإجراءات محكم    
ز التعليم والصحة، فال مجال للتوقف أكير عن التعليم  وري مواجهة تحديات العودة وإيجاد التوازن بي  كان من الضز

، )تايه،  (. 2021الوجاهي
ورة تطبيق التعليمات الصحّية، للمحافظة عىل سالمة  2021وقد أكدت منظمة الصحة العالمية )      ( عىل ضز

) أكدت    المدرسة، ورياض األطفال، كما  (، عىل مجموعة من النصائح، والتوجيهات للوقاية من 2020اليونسكو 
ي المدارس، وتطوير بروتوكوالت واضحة وسهلة ألجل التعرف عىل إجراءات التباعد  19-)كوفيد 

(، والسيطرة عليه فز
، وتطوير بروتوكوالت مفصلة بشأن إجراءات النظافة الصحّية.  ي

 البدئز
بية والتع  لذا أكدت     ز 2021ليم األردنية ) وزارة الي  ( عىل رفع الوغي الصخي لدى الطلبة وأولياء األمور وكافة العاملي 

بوية، والمقاطع المرئية   ي مجموعة من المنشورات الي 
ي قطاع التعليم، وأطلقت الوزارة حملة إعالمية تمثلت فز

فز
ي بثت عير مؤسسة اإلذاعة، وا

لتلفزيون، والموقع الرسىمي للوزارة التوضيحية )الفيديوهات(، واإلعالنات اإلذاعية الت 
الفئات  خصائص  يراغي  بما   ) وتويي  )فيسبوك،  عىل  الفعاليات  هذه  وبثت   ، االجتماغي التواصل  منصات  عىل 
ي 
ي ينبغز

المستهدفة. وقد ركزت هذه الفعاليات عىل القيم، والسلوكات اإليجابية، والممارسات الصحّية السليمة الت 
ألمثل خالل المرحلة الحالية؛ وقد شملت الحملة اإلعالمية: الحملة الوطنية لتطعيم ا  الوجهللجميع ممارستها عىل  

وتوكول  ، والتوعية بالير ز بالتنسيق مع وزارة الصحة، ِ وبرنامج "تكيف" المتعلق بالدعم النفسي االجتماغي المعلمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

، ودليل العودة اآلمنة إىل المدارس للعام الدراشي     .من تعليمات وإجراءات وقائية وما يتضمنه    2022/ 2021الصخي
، واإلجراءات الالزمة لكل منشأة  ز  للجميع بعد إتباع القواعد، والقواني 

ا
لذلك يعد تحقيق األمن والسالمة أمًرا سهًل

ي المجتمع، واتباع األفراد لها بحرص واهتمام )عبد الحميد،
 (. 2021فز

ي ضوء انعكاسات جائحة كورونا  2021وقد أشارت كامل )       
ي الوقت الحاضز  ( فز

اتسع مفهوم اإلدارة العضية فز
ز   للعاملي  وصالحيات  مسؤوليات  من  تحتويه  وما  التنظيمية  البيئة  عىل  ز  كي 

الي  ليتم  واألهداف  المهام  فتعددت 
جائحة كورونا.   ظل  ي 

فز السائد  العمل  وجو  األطفال  رياض  رياض بمؤسسات  إدارات  ام  ز الي  أهمية  ي 
تأئ  هنا  ومن 

ي تحقيق األ 
ي تسغ إىل تحقيق األمان األطفال فز

ي مؤسسات رياض األطفال والت 
من والسالمة لجميع األطراف فز

ي يعملون بها، )عساف،
، وزيادة ارتباطهم واالنتماء للروضة الت  ي

 (. 2021الوظيفز
ي ضوء ما سبق جاءت هذه الدراسة للوقوف عىل مدى مراعاة إدارات رياض األطفال الحكومية لمعايي  األمن     

وفز
. والسال   مة خالل جائحة كورونا الستمرار التعليم الوجاهي

 مشكلة الدراسة
بية والتعليم العودة إىل      ات الحالة الوبائية قررت وزارة الي  بسبب تحسن الوضع الصخي نتيجة انخفاض مؤرسر

ي )آب    التعليم الوجاهي 
بية  ( ضمن سياق صخي وبروتكول جديد وإجراءات محكمة، لذا  2021فز حددت وزارة الي 

ي رياض ( العودة إىل المدارس بمجموعة من اإلرشادات، واإل 2021والتعليم ) 
جراءات لتحقيق األمن والسالمة فز

 األطفال. 
ز عن رعاية األطفال      هم من المسؤولي  إال أن العودة إىل التعليم الوجاهي أثار مخاوف جديدة لدى األهاىلي وغي 

ز االحتياجات التعليمية   خالل جائحة كورونا، فاكتسبت العودة للمدارس معتز جديد، فعىل المدارس الموازنة بي 
ي ظل جائحة كورونا. لهذا واالج

ز فز تماعية والعاطفية للطلبة، إىل جانب مراعاة صحة وسالمة الطلبة والموظفي 
ام بمعايي  األمن والسالمة الستمرار التعلم الوجاهي  ز

 Mayo Clinic) كان من المهم التعامل مع هذه األزمة بااللي 
Staff,2020) 

واأل      العربية،  الدراسات  من  العديد  أجريت  بويةوقد  الي  األزمات  إدارة  واقع  حول  رياض   جنبية  مديرات  ودور 
يف )  ي ورسر

ي إدارة األزمات كدراسة القرئز
ي ) 2021األطفال فز ي الجزائر، ودراسة المواضيه والزعتر

ي األردن، 2021( فز
( فز

ي )  ز هدفت كل من دراسة المشاقبة ) 2020ودراسة عسي  ي حي 
ي السعودية، فز

ي األردن. ودراسة داي2018( فز
ي  ( فز غي 

(Daughtry,2015)  
ي أمريكا، ودراسة السعدية ) 

ي سلطنة عمان، التعرف عىل مدى امتالك مديري المدارس الحكومية لمهارة 2012فز
( فز

 إدارة األزمة. 
ز بدراسة تأثي  األزمات بشكٍل عام، وأزمة كورونا بشكٍل خاص،      وبالرغم من وجود اهتمام من قبل بعض الباحثي 

الدرا ندرة  أن  )كوفيد إال  المستجد  وس كورونا  في  أزمة  تناولت  ي 
الت  الرياض   19  -سات  إدارات  ام  ز إلي  ومدى   )

األمن والسالمة.   الحكومية، لمعايي 
ي أجريت حول مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية          

ونظًرا ألهمية هذا الموضوع وندرة الدراسات العلمية الت 
 لمعايي  األمن والسالمة، برزت دراسة هذه المشكلة . 

     :  لذا تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي التاىلي
ام إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن و  ز ي ظل جائحة كورونا. ما مدى إلي 

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

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 :  
 ومنه تتفرع أسئلة الدراسة عل النحو اآلتر

 أسئلة الدراسة: 
ي الروضةبما مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن والسالمة المتعلقة    -

ز فز من وجهة نظر   العاملي 
 المعلمات؟

ي الروضة  بأولياء األمور  األمن والسالمة المتعلقةما مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي     - 
من وجهة   فز

 نظر المعلمات؟
ي الروضة  باألطفالما مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن والسالمة المتعلقة    -

من وجهة نظر   فز
 المعلمات؟

ي الروضة  لحافالتاما مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن والسالمة المتعلقة ب  -
من وجهة نظر  فز

 المعلمات؟
ي الروضة  مرافق البنايةما مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن والسالمة المتعلقة ب  -

من وجهة   فز
 نظر المعلمات؟
 هدف الدراسة: 

ي ظل  
جائحة كورونا من وجهة التعرف عىل مدى مراعاة إدارات رياض األطفال الحكومية لمعايي  األمن والسالمة فز

 نظر المعلمات. 
 والتطبيقية األهمية النظرية

ي ظل   -
ي رياض األطفال فز

ي إثراء المكتبة األردنية باألدب النظري حول معايي  األمن والسالمة فز
تسهم الدراسة فز
 جائحة كورونا. 

ي تسليط الضوء عىل مدى مراعاة إدارات رياض األطفال الحكومية لمع  -
ي  تسهم الدراسة فز

ايي  األمن والسالمة فز
 ظل جائحة كورونا. 

ي ظل جائحة كورونا.  -
ي رياض األطفال فز

 تفتح الدراسة المجال لدراسات أخرى تتناول إجراءات الوقاية الصحّية فز
بية والتعليم بالتعرف عىل مدى مراعاة إدارات رياض األطفال الحكومية لمعايي  ت   - ي وزارة الي 

ز فز فيد المسؤولي 
ي ظل جائحة كورونا. األمن والس

 المة فز
ي ظل جائحة كورونا.  -

ام بمعايي  األمن والسالمة داخل الروضة فز ز
 تساعد الدراسة إدارات الرياض الحكومية االلي 

انتباه    - وتوكول الصخي داخل   معلمات الرياض الحكوميةجذب  الير ام بمعايي  األمن والسالمة ألجل تحقيق  ز
بااللي 

 الغرف الصفية. 
ي تفيد    -

الدراسة أولياء األمور من خالل ما توفره من معلومات تتعلق بمعايي  األمن والسالمة من أجل المساعدة فز
 . وتوكول الصخي  تنفيذ الير

ام بمعايي     تفيد الدراسة إدارات الرياض الحكومية  - ز
ز الروضة بمتطلبات تحقيق األمن والسالمة وااللي  ورة تجهي  بضز

.  الوغي الصخي الستمرار التعليم  الوجاهي
 حدود الدراسة  

ام إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن   الحدود الموضوعية:  ز اقتض موضوع الدراسة إىل التعرف عىل مدى الي 
ي ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمات. 

 والسالمة فز
ية:   تم تطبيق الدراسة عىل عينة من معلمات الرياض الحكومية.  الحدود البشر
المكا ز   نية: الحدود  التابعي  والقويسمة  سحاب،  لواءي  ي 

فز الحكومية  الرياض  معلمات  عىل  الدراسة  إجراء  تم 
 لمحافظة عمان. 
ي من العام الدراشي )  الحدود الزمانية: 

ي الفصل الدراشي الثائز
 (. 2022-2021تم إجراء الدراسة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

   مصطلحات الدراسة 
 معايير 

ء الذي ( المعايي  "بأنها 35:2006عرف الضبع )  ي
ي السر

ي أن تتوافر فز
ي ينبغز

عبارات وصفية تحدد الصورة المثىل الت 
ي تسغ إىل تحقيقها". 

 توضع به، أو الت 
وتعرفها الباحثتان بأنها سلسلة من القواعد، واإلجراءات، والممارسات الواجب مراعاتها، والتقيد بها من قبل     

ل جائحة كورونا؛  ضمن  الحكومية  األطفال  رياض  ي إدارات 
فز ز  العاملي  وجميع  لألطفال،  والسالمة  األمن  توفي  

ي تحصل عليها معلمات رياض األطفال الحكومية عىل استبيانة معايي  األمن 
الروضة. وتقاس إجرائيا بالدرجة الت 

 والسالمة. 
 األمن والسالمة 

ي يجب اتباعها من  ( 2:  2021عرفت عبد الحميد )      
ازات الت  أجل تواجد األمن،   األمن "أنه مجموعة من االحي 

 والحماية الكافية لجميع األفراد".  
عدم وجود أي خطر يؤثر عىل سالمة الشخص عن طريق توفي  ( األمن "بأنه  1:  2020وعرفت عبد السالم )       

ي يحتاج إليها من العوامل البيئية والنفسية، لكي يعمل، ويفكر، ويبدع بدون وجود خطر عىل سالمته  
الظروف الت 
 س بوجود تهديد بفضل خلق مناخ مالئم له". أو إحسا

ي  1:  2020وعرفت عبد السالم )      
( السالمة "بأنها حماية الشخص من الحوادث الطارئة، كحدوث مشاكل فز

ي أي مكان بصورة طارئة 
ي يمكن أن تحدث فز

العمل أو حدوث رسقة أو نشوب حريق مفاحر  والعديد من األشياء الت 
 ."مما يؤثر عىل سالمة الفرد

ي رياض األطفال ضمن 
وتعرف الباحثتان األمن والسالمة بأنها توفي  بيئة آمنة خالية من أي نوع من أنواع المخاطر فز

  ، والجسىمي  ، العقىلي المختلفة  النمو  جوانب  ي 
فز النمو  ولتحقيق   ، الوجاهي التعليم  ي 

فز لالستمرار  جائحة كورونا؛ 
 . ، واالجتماغي ، واالنفعاىلي  والحركي

ز  وبعد إطال        العامي  بية والعليم خالل 
الي  الصادرة من وزارة  المدارس  أدلة للعودة اآلمنة إىل  الباحثتان عىل  ع 

ز   . وكذلك   2022/ 2021و  2021/ 2020الماضيي  وتوكول الصخي ي الير
لمعايي  األمن والسالمة، باإلضافة إىل ماورد فز

العربية واألجنبي  الدول  ي أصدرتها 
الت  األدلة  لتحقيق بعد إطالعها عىل بعض  اآلتية  المجاالت  الباحثة  ة، حددت 

ي الروضة، وأولياء األمور، واألطفال، والحافالت، ومرافق البناية(. 
ز فز  معايي  األمن والسالمة )العاملي 

 جائحة كورونا 
 ( سنة  العالمية  الصحة  منظمة  لدى 6:2020عرفتها  وتسبب  االنتشار،  واسعة  وسات  الفي  من  فصيلة  "بأنها   )

 
ً
ق اإلنسان أمراض  مثل متالزمة الرسر

ّ
د الشائعة إىل األمراض األشد اوح حدتها من نزالت الير

ي تي 
ا للجهاز التنفسي الت 

 األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(". 
ظري 

ّ
 اإلطار الن

 األمن والسالمة  
ي يتم اتخاذها من أجل توفي       

الحماية لألفراد، وكافة الممتلكات الخاصة بهم، وهي هو مجموعة اإلجراءات الت 
ار  ي تؤدي إىل دفاع االنسان عن نفسه عند تعرضه لخطر ما سواء كان من قبل أشخاص أو حوادث أو أضز

الحالة الت 
،  (. 2018طبيعية )خضز

ي نص عليها اإل 2020ت عبد السالم )واشار        
الت   من الحقوق 

ّ
أن مفهوم األمن والسالمة يعد العالىمي (  عالن 

ي كل المؤسسات، والهيئات عىل اختالف طبيعة عملها. 
ي تحقيقها فز

ي نرغب فز
لحقوق اإلنسان، فهو من األهداف الت 

ي اإلنسان وعىل رأسها الحاجة إىل األمن وتحقيق 
فقد خلق هللا سبحانه وتعاىل مجموعة من المشاعر الغريزية فز

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

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    ( أن األمن2021وكما أشارت ناض )      ة األخي 
ي الفي 

ا فز ي أصبح االهتمام بها كبي 
امج الت  والسالمة المدرسية من الير

امج.   بسبب اهتمام الوزارات بهذا األمر وتشديد الجهات العليا عىل تنفيذ إرشادات الير
 عالقة المدرسة باألمن والسالمة: 

         ( السالم  عبد  أنه  2020أكدت  ومتطلبات (  العالمية  الجودة  معايي   وفق  آمنة  مدرسية  بيئة  خلق  يجب 
ز الطالب  السالمة. من حيث حماية األرواح والممتلكات وإدارة األزمات، وأنه يجب العمل عىل نرسر ثقافة األمن بي 

األم المدرسة وتوفي  اإلجراءات  ي 
فز الخدمة  ي 

ز وموظفز للتطبيق. والعاملي  قابليتها  والتأكد من  المدرسة  نية داخل 
ز  ورة إعداد اللوحات اإلعالمية، والملصقات، والشعارات والمطبوعات المتعلقة بالسالمة، والعمل عىل تحسي  وضز

ية بكفاءة عالية  . مؤهالت الكوادر البرسر
  رياض األطفال 

 
  تحقيق األمن والّسالمة ف

 
 دور إدارة الروضة ف
 ( المهام اآلتية لتحقيق األمن والسالمة: 2021) حددت عبد الحميد 

ي تخص األمن والسالمة المدرسية حت   -
عىل كل مدير أن يهتم بتطبيق جميع التعليمات الخاصة بالوزارة، والت 

 يتم إتاحة بيئة تعليمية خالية من المخاطر. 
 الفحص الدوري لمرافق المدرسة.  -
ي  -

 األمن والسالمة المدرسية. توزي    ع المهام من خالل تشكيل فريق متخصص فز
 توفي  اإلجراءات األمنية داخل المؤسسة، والتأكد من قابليتها للتطبيق.  -
خلق بيئة مدرسية آمنة، ومناسبة للتعلم من خالل الجهود المبذولة من اإلدارة أو التدريس وفق معايي  الجودة   -

 العالمية، ومتطلبات السالمة. 
ال - وإعداد  التوعوية،  ات  المحاضز المتعلقة  تنفيذ  والمطبوعات  والشعارات  والملصقات  اإلرشادية  لوحات 

ز والطالب.   بالسالمة، والصيغ التدريبية للحفاظ عىل سالمة المعلمي 
  الدليل العودة اآلمنة للمدارس 

 
 2022/ 2021اإلجراءات الصحّية الوقائية كما وردت ف

 اإلجراءات الوقائية قبل عودة الطلبة للمدارس   -1
: وتتمثل هذه اإلج  

  إعداد خطة مدرسية تشمل مايأتر
 
 راءات، والتدابير الوقائية ف

ا قبل عودتهم إىل المدارس، وتوفي   -
ً
 آمن

ا
مسح اإلحتياجات الالزمة لتهيئة المدارس الستقبال الطلبة استقباًل

 مواد التنظيف، والتعقيم. 
 تحديد األهداف واألنشطة المتعلقة بعودة الطلبة إىل المدارس.  -
اطات الصحّية. تكليف مسؤول ال - ي كل مدرسة للعمل عىل متابعة درجة الموافقة باالشي 

 صحة فز
 اإلجراءات الوقائية عند بدء الدوام   -2

النظافة،    نفوسهم قيم 
 
لتنغرس ف الصحّية،  بالسلوكات  المدرس   الدوام  بداية    

 
الطلبة ف ام  الير  التأكيد عل 

  الحفاظ عل الصحة الذاتية
 
ام، وتحمل المسؤولية ف :  وااللير   

  هذه المرحلة مايأتر
 
 وصحة اآلخرين، ويراىع ف

وتوكول  - والير العامة  السالمة  وإرشادات  الصحّية  باإلجراءات  وتوعيتهم  المدرسة،  إىل  الطلبة  عودة  تنظيم 
، وتعليمات الدخول إىل المدرسة، والخروج منها.   الصخي

ي المدرسة، وتوضيحها للطلبة.  -
 تعميم إجراءات الدوام المعتمد فز

اًما تاًما  - ز وط الوقائية، والصحّية، وإرشادات السالمة العامة الي  ي المدرسة بالرسر
ز والطلبة فز ام جميع العاملي  ز

إلي 
 حت  تصبح جزًءا من منظومة القيم والسلوكات اليومية لديهم. 

حيب، وتوعيتهم بالمفاهيم الصحيّ  - بوي الطلبة بالي  ة الخاصة استقبال الهيئة اإلدارية والتدريسية، والمرشد الي 
والتجمهر،   االحتكاك،  من  والحد  اإلشاعات،  تداول  منع  وتوجيههم حول  لديهم،  وتعزيزها  الوقاية،  بطرائق 

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

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 أثناء الطابور الصباحي
ي الحفاظ عىل اإلجراءات الوقائية فز

 تأكيد أهمية االستمرار فز
الغر  - ي 

فز الوقائية  التدابي   ز  المعلمي  الكمامة، مراعاة  ولبس  الطلبة،  ز  بي  الجسدي  التباعد  الصفية، كمراعاة  ف 
ي األدوات  

ا بينهم، أو مشاركة فز ً ا مبارسر
ً
ي تتطلب احتكاك

 وتجنب األنشطة الت 
  مرحلة استقرار الدوام   -3

 
 اإلجراءات الوقائية ف

  :  
 بعد أن يتدرب الطلبة عل السلوكات الصحّية المطلوبة يجب اآلتر

ون لتحقيق األهداف، وتوضيح األدوار حت  تصبح اإلجراءات الصحّية المعتمدة ثقافة تنسيق الجهود، والتعا -
 متبعة، ونمط حياة لدى الطلبة. 

البيئة  - عىل  للحفاظ  العامة  السالمة  وإرشادات  الصحّية  اطات  االشي  بتطبيق  ام  ز بااللي  االستمرارية  ضمان 
 المدرسية آمنة وصحّية. 

ي المدرسة الفحص الرسي    ع )  إجراء فحوص عشوائية دورية لعينات من -
 (. Rapid Testالطلبة فز

 برنامج التثقيف الصح  
ي دليل العودة اآلمنة للمدارس عام        

 التثقيف الصخي وفق الفئة العمرية:  2022/ 2021وكما جاء فز
وس كوفيد     ي عملية الوقاية من اإلصابة بفي 

اك طلبة رياض األطفال فز احات التالية حول كيفية إرسر ه  19-االقي  وغي 
وسات، والسيطرة عىل انتشارها  :من الفي 

ي الكوع، أو باستخدام  -
ز عىل السلوك الصخي السليم، مثل تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس )بثتز كي 

الي 
 .وغسل اليدين باستمرارمنديل نظيف(، 

ورية والممتدة ل  )  - ( ثانية، ويمكن األطفال ممارسة 20إنشاد أغنية حول غسل اليدين لممارسة مدة الغسل الضز
 .غسل اليدين بمعقم األيدي 

ي حال  -
استخدام دمية أو لعبة لتوضيح )أعراض( العطس، والسعال، والحىم وما يجب فعله إذا مرضوا أي فز

ي )ال
رأس، أو البطن، أو الشعور بتعب شديد(، وكيفية مواساة شخص مريض )غرس التعاطف، شعورهم بألم فز

 وسلوكات الرعاية اآلمن(. 
ز األطفال عند جلوسهم عىل شكل دائرة، والطلب منهم مد ّأذرعهم - ي تفصل بي 

إذ يجب   ،مباعدة المسافة الت 
ا.)وزارة

ً
بية والتعليم، أن تفصلهم مسافة كافية عن أقرانهم لتجنب مالمسة بعضهم بعض  (  2021الي 

 جائحة كورونا 
وس جائحة لقد عصفت          وتعليم واقتصاد  صحة من الحياة مجاالت بشت   المستجد COVID-19 كورونا في 

ها، وسياسة ي  ت،القطاعا تلك عىل سلبية نتائج  إىل أدت  وقد وغي 
 حدوث إىل أدى مما العالم،  أنحاء جميع وفز

ار ي .والتعليم واالقتصاد   بالصحة أضز
 التعليمية  المؤسسات داخل من التعليم تحول  مثال، التعليم قطاع وفز

ي  من خوفا بعد؛ عن التعلم إىل المختلفة
ز  الطلبة اختالط بسبب الفايروس  تفسر  الجائحة هذه آثار وتعد. والمعلمي 

ي  كأزمة معها التعامل  تتطلب حقيقية، أزمة
 تؤدي بقرارات معها والتعامل لها، االستجابةلنا   يتستز  حت   التعليم؛ فز

 العملية  مخرجات عىل آثارها  التقليل من محاولة آخر  جانب ومن جانب، من التعليمية العملية استكمال  إىل
، التعليمية ي  (. 2021)المواضية والزعتر

ي جميع أنحاء ( هو اإلغالق الواسع النطاق للمدارس والكليات و 19-ومن اآلثار البارزة لوباء )كوفيد    
الجامعات فز

 (. 2020يونسكو،الالعالم. ) 
ي التاري    خ  19-غم مرض كورونا المستجد )كوفيدكما أر      

( العالم بأرسه عىل مواجهة أحد أكير التحديات صعوبة فز
ز ووفاة مئات اآلالف من الناس، غي  أنه سيكون من الخطأ الجسيم وصف  ي إصابة الماليي 

المعاض، حيث تسبب فز
ية جمعاء وتدفع هذا   ي إىل بؤس ومعاناة البرسر

التحدي باألزمة الصحّية فقط، فهو أزمة إنسانية واسعة النطاق تقىصز
 (. 2020برفاهها االجتماغي واالقتصادي إىل حافة االنهيار )منظمة التعاون اإلسالمي ،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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  
مان وجاكمان )        إىل دعم إعادة فتح مدارس رياض   ( Zimmerman & Jackman,2022هدفت دراسة زيمي 

ي جميع أنحاء والية  
ز صحة الطفل، تكونت عينة الدراسة من الطلبة فز ي عرسر وتحسي 

األطفال حت  الصف الثائز
، واستخدمت الدراسة االستبانة لجمع البيانات. أظهرت نتائج  ي

كارولينا الشمالية، استخدم الباحث المنهج الوصفز
السلبية إلغال العواقب  ، فاألطفال  الدراسة  الشخىصي بالتعليم  الطفل ورفاهه، مقارنة  تتعلق بصحة  المدارس  ق 

ز  اوح أعمارهم بي 
ي وتدهور   12-5الذين تي 

ي يعانون من انخفاض النشاط البدئز
اضز عاًما الذين يتلقون التعليم االفي 

ي الصحة العقلية أوالعاطفية، اآلثار النفسية السلبية والعزلة االجتماعية. وانخفاض التغذي 
  . ة السليمة واألمن الغذائ 

         ( الجرابعة  دراسة  ي  المشكالت عىل التعرف إىل(  2021وهدفت 
ي  الحكومية  المدارس مديري تواجه الت 

 فز
ي  األردن
بوية األزمات إدارة فز ي  الي 

( مديًرا  110نظرهم، تكونت عينة الدراسة من )  وجهة من كورونا جائحة  ظل فز
ي محافظة  

ي ومديرة فز
، واستخدمت الدراسة االستبانة فز ي التحليىلي

ي األردن، اتبعت الباحثة المنهج الوصفز
الزرقاء فز

ي تواجه
ي  الحكومية المدارس مديري جمع المعلومات، أظهرت نتائج الدراسة أن المشكالت الت 

ي  األردن فز
 إدارة فز

بوية األزمات ي  الي 
ةكورونا   جائحة ظل فز  . كانت كبي 

ز هدفت درا       ي حي 
يف ) فز ي ورسر

( إىل التعرف عىل درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات 2021سة القرئز
 ( الدراسة من  ي السعودية. تكونت عينة 

المنهج  2395مدارس محافظة بيشة فز الباحثان  اتبع  ي بيشة. 
فز ( معلمة 

، واستخدمت الدراسة االستبانة لجمع المعلومات. وأظهرت نتائج الدراسة أ  ي
توافر كفاءات إدارة  ن درجة  الوصفز

والتنظيم  التخطيط،  ي 
فز ز كانت عالية  المعلمي  نظر  بيشة من وجهة  ي محافظة 

فز المدارس  قيادات  لدى  األزمات 
 والتوجيه والمتابعة. 

ي ضوء انعكاسات 2021اما  دراسة كامل )      
( فقد هدفت  إىل تطوير البيئة التنظيمية بمؤسسات رياض األطفال فز

ح واقع البيئة التنظيمية لمؤسسات رياض األطفال  من وجهة نظر المديرات والموجهات، جائحة كورونا، وتوضي
والتعرف عىل أهم معوقات البيئة التنظيمية، وكيفية التغلب عليها من خالل االرتقاء بمتطلبات البيئة التنظيمية 

ي ضوء انعكاسات جائحة كورونا، تكونت عينة الدراسة من ) 
وجهات بمؤسسات رياض ( من المديرات والم108فز

جمع   ي 
فز االستبانة  واستخدمت   ، التحليىلي ي 

الوصفز المنهج  الباحثة  اتبعت  الدقهلية،  محافظة  ي 
فز األطفال 

ي استجابات المديرات والموجهات 
المعلومات، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية فز

ات الدراسة وهي )اإلجراءات اإلدارية ل دى المديرات والموجهات بمؤسسات رياض األطفال، وطبيعة تعزى إىل متغي 
الخاصة  المهام  عىل  الجائحة  وانعكاسات  التنظيمية،  المعوقات  والموجهات،  المديرات  لدى  التنظيىمي  الهيكل 
انعكاسات  والموجهات خالل  المديرات  لدى  ادخالها  المطلوب  التنظيمية  والمتطلبات  والموجهات،  بالمديرات 

   جائحة كورونا(. 
ي ) وهدفت دراسة         اتيجية  2021المواضية والزعتر ( التعرف عىل درجة ممارسة مديرات رياض األطفال السي 

ي ظل جائحة كورونا واتجاهاتهن نحو التعلم عن بعد،
ي عملهن اإلداري فز

 من الدراسة عينة تكونت  إدارة األزمة فز
ي  روضة مديرة (112) 

الدراسة   محافظة فز اتبعت  لجمع  عمان،  االستبانة  الدراسة  واستخدمت  ي 
الوصفز المنهج 

ي ظل 
ي عملهن اإلداري فز

البيانات، أظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى إدارة األزمة لمديرات رياض األطفال فز
 . جائحة كورونا 

         ( وكوتروكيس  وبولو  سبي  دراسة  هدفت  تجارب Spyropoulou & Koutroukis,2021كما  فحص  إىل   )
ي العام الدراشي  مديري ا

ي ظل جائحة   2021-2020لمدارس االبتدائية اليونانية، فيما يتعلق بإدارة مدارسهم فز
فز

 ( الدراسة  عينة  تكونت  التحليل 57كورونا،  الدراسة  واتبعت   ، ي
الوصفز المنهج  الباحث  اتبع  اليونان،  ي 

فز مديًرا   )
ي واجهها المدراء أثناء إدارة المدرسة منذ  ( ماهي الصعوبات والعق1: (الموضوغي لالجابة عىل األسئلة التالية 

بات الت 
؟ )  ي ساعدتهم عىل تجاوز هذه الصعوبات؟ وأظهرت نتائج الدراسة أن  2بداية العام الدراشي

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

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

مجموعة   واجهوا  محدودة. كما  بموارد  هائل،  تحت ضغط  مسبوقة،  غي   أزمة  لسياق  االستجابة  المديرين  عىل 
، وصعوبات لها تأثي  عام لألزمة الصحّية  متنوعة من الصعوب ي

ي سياق دورهم المهتز
ات عىل المستوى الشخىصي وفز
ي المدرسة. 

ز فز  الممتدة عىل الحالة العاطفية للعاملي 
    ( عساف  دراسة  المعلمات 2021أما  مشاركة  ي 

فز األطفال  رياض  مديرات  دور  عىل  التعرف  إىل  هدفت  فقد   )
التعلي القرارات  اتخاذ  ي 

فز تكونت واألمهات  األوىل   : ز فئتي  من  الدراسة  عينة  تكونت  ي ضوء جائحة كورونا. 
فز مية 

ا من 124( معلمة من معلمات رياض األطفال الحكومية بالعاصمة عمان، أما الفئة الثانية فتكونت من ) 248)  ( أمَّ
الرياض الحكومية.  ي   أمهات أطفال 

المنهج الوصفز الباحثة  الباحثة  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت  اتبعت 
، األوىل موجهة للمعلمات أما االستبانة الثانية فموجهة لألمهات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات  ز استبانتي 
ي ظل جائحة كورونا 

ي اتخاذ القرارات التعليمية فز
ي مشاركة المعلمات فز

المعلمات لدور مديرات رياض األطفال فز
ي المشاركة كانت قليلة.  كانت متوسطة. وأن تقديرات األمهات لدور مدير 

 ات رياض األطفال فز
ي ) كما            ي إدارة األزمات قبل حدوث 2020هدفت دراسة عسي 

( إىل التعرف عىل دور مديرات رياض األطفال فز
ي رياض األطفال. تكونت عينة الدراسة من ) 

ي 25األزمة وأثناء ذلك وبعده فز
( مديرة وإدارية من رياض األطفال فز

بال أظهرت محايل عسي  البيانات.  الدراسة االستبانة لجمع  ، واستخدمت  ي
الوصفز المنهج  الباحث  اتبع  سعودية، 

نتائج الدراسة أن مديرات رياض األطفال قبل حدوث األزمة يقمن بصورة متوسطة بتحديد اإلمكانيات الالزمة 
األ إلدارة  مؤقت  عمل  فرق  وتشكيل  المؤثرة،  كة  المشي  العوامل  وترتيب  األزمة  بدور إلدارة  يتعلق  فيما  أما  زمة، 

المديرات أثناء األزمة فقد أشارت النتائج إىل أنهن يقمن بصورة دائمة بتحديد حجم األزمة لفريق العمل، واتخاذ 
قرارات رسيعة وحاسمة ومناسبة لمواجهة األزمة، كما أنها تفوض الصالحيات لفريق عمل األزمة، أما عىل مستوى 

ز بأنهن يقمن بصورة دائمة بإخفاء مالمح األزمة والعمل عىل    دور مديرة رياض األطفال بعد  حدوث األزمة فتبي 
 توطيد األمن والسالمة بالروضة.  

) و         دراسة عيشوش وبورسسوب  ي دعم  2020هدفت 
فز الفيسبوك  الكشف عن مدى مساهمة شبكة  إىل   )

وأنماط االستخدام لدى انطالقا من طرق  الصحّية،  التوعية  وس كورونا،   وتعزيز ونرسر  أخبار في  ز صحة  متابعي 
الدراسة من)  عينة  الدراسة  220تكونت  واستخدمت   ، التحليىلي ي 

الوصفز المنهج  الباحث  اتبع  الجزائر،  ي 
فز فردا   )

ي الجزائر، وأظهرت نتائج الدراسة أن شبكة الفيسبوك تؤدي 
ونية والمالحظة عىل عينة قصدية فز االستبانه االلكي 

ي تعزيز التو 
، والتواصل مع الجهات الطبية دورا فاعال فز عية الصحّية السليمة، وأن أهم المواضيع هي زيادة الوغي

 للفحص الدوري المبكر. 
ز  موقف فقد هدفت معرفة    (Karasavidou, 2019)كاراسافيديو أما دراسة  و         ي  األزمات إدارة من المعلمي 

 فز
ي اليونان، اتبعت ( معلما ومعل249تكونت عينة الدراسة من ) األساسية،   المدارس

ي إقليم مقدونيا الوسىط فز
مة فز

، المنهجالباحثة   ي
 يتم %( لم 62.4نتائج الدراسة )  وأظهرت  لجمع البيانات،   االستبانة الباحثة واستخدمت الوصفز

ي  ون%( يرغب63) األزمات، و إدارة عىل تدريبهم
 التدريبية الورشات عقد خالل من  العمىلي  التدريب عىل الحصول فز

ي  والندوات
 المدرسة.  فز

   ( المشاقبة  دراسة  ز هدفت  ي حي 
محافظة 2018فز ي 

فز الحكومية  المدارس  مديري  امتالك  درجة  عن  الكشف   )
ي محافظة الزرقاء، واتبع  125الزرقاء لمهارة إدارة األزمات المدرسية، تكونت عينة الدراسة من ) 

( مديًرا ومديرة فز
، استخدمت الدراسة ا ي

الستبانة لجمع المعلومات، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك الباحث المنهج الوصفز
ة.  ي محافظة الزرقاء لمهارة إدارة األزمات المدرسية من وجهة نظرهم جاءت كبي 

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

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 الطريقة واإلجراءات  
 منهج الدراسة 

ي     
ي من نوع الدراسات المسحية، والذي يدرس الواقع، أو الظاهرة كما هو عليه فز

اتبعت الدراسة المنهج الوصفز
ي ظل جائحة كورونا 

الميدان بهدف التعرف عىل مدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايي  األمن والسالمة فز
 من وجهة نظر المعلمات.  

 مجتمع الدراسة 
مجتم          والقويسمة تكون  لواءي سحاب  ي 

فز المتواجدات  الحكومية،  الرياض  معلمات  جميع  من  الدراسة  ع 
( معلمة، علًما بأن عدد الرياض الحكومية  162(، والبالغ عددهن ) 2022-2021بمحافظة عمان للعام الدراشي ) 

ي لواءي سحاب والقويسمه بلغ ) 
 ( روضة حكومية 49فز

 عينة الدراسة 
ي كل من لواءي سحاب والقويسمة بلغ عددها)      

( روضة 39تم اختيار عينة عشوائية من الرياض الحكومية فز
ي لواء سحاب، و) 16منها ) 

ونية لجميع 23( روضة فز ي لواء القويسمة، ، حيث تم إرسال استبانة إلكي 
( روضة فز

ف/  ة عىل رياض األطفال   المختارة عن طريق المرسر الرياض الحكومية  بية والتعليم لكل  معلمات  الي  ي مديرية 
فز

 ( معلمة من معلمات الرياض الحكومية  92لواء.. وقد استجابت ) 
 أداة الدراسة  

 لغرض إعداد أداة الدراسة قامت الباحثتان بالخطوات اآلتية: 
منهن ( معلمة من معلمات الرياض الحكومية،إذ طلب 23تم إجراء دراسة استطالعية عىل عينة، بلغ عددهن )    -

ي ظل جائحة كورونا 
ي يعملن بها لتحقيق األمن والسالمة فز

ي أجرتها إدارة الروضة الت 
ذكر اإلجراءات والتعليمات الت 

 وقد تم تحليل إجابات أفراد العينة االستطالعية عىل السؤال المفتوح. 
ال  - وتكول الصخي الصادر من وزارة  الير تناول إجراءات  الذي  النظري  بية والتعليم األردنية  اإلطالع عىل األدب  ي 

ي أصدرتها منظمة اليونيسف للعودة للتعليم  2022/ 2021للعام الدراشي  
، واإلجراءات الوقائية وطرق الحماية الت 

ي الدليل العودة اآلمنة للمدارس 
، واإلجراءات الصحّية الوقائية كما وردت فز  . 2022/ 2021الوجاهي

ي استخدمته  -
ي ظل جائحة اإلطالع عىل بعض االستبانات الت 

ي تناولت إدارة األزمات فز
ا بعض الدراسات السابقة الت 

ي ) 2021كورونا كدراسة كامل )  ي ) 2020(، ودراسة عسي   (.  2021(، ودراسة المواضية والزعتر
الحكومية        الرياض  إدارات  اتخذتها  ي 

الت  والتعليمات  باإلجراءات  تتعلق  استبانة  إعداد  تم  ما سبق  ي ضوء 
وفز
ي ظل جائحة كورونا   األمن  لتحقيق 

( فقرة موزعة عىل 96وقد بلغ عدد فقرات االستبانة )   والسالمة داخل الروضة فز
، موافق إىل حٍد ما،  )موافق بشكل كبي  خمسة مجاالت، وكل فقرة من فقرات االستبانة لها ثالثة بدائل لإلجابة هي

 موافق بشكل قليل(. 
 الصدق الظاهري لالستبانة 

( مجاالت رئيسية: 5( فقرة موزعة عىل ) 96ن بإعداد الصيغة األولية لالستبانة المكونة من ) بعد قيام الباحثتا   
  : ي الروضة ) هي

ز فز ( فقرة ، ومرافق 7( فقرة ، الحافالت) 35( فقرة ، األطفال) 14( فقرة ، أولياء األمور) 12العاملي 
 .  ( فقرة28البناية ) 

بوي، 17وقد تم عرض الصيغة األولية لالستبانة عىل )        بية، وعلم النفس الي  ي الي 
ز فز ( محكًما من المتخصصي 

بوي، والطفولة المبكرة، ومناهج وطرق تدريس، من جامعات اإلرساء، واألردنية، والهاشمية،  واإلرشاد النفسي والي 
بية والتعل يم، وأكاديمية والبلقاء التطبيقية، وآل البيت، وعمان العربية، والجامعة اإلسالمية والزيتونة، وزارة الي 

مناسبة   للحكم عىل  درجة  آرائهم، ومالحظاتهم  إبداء  ز  المحكمي  من  ، وقد طلب  ز المعلمي  لتدريب  رانيا  الملكة 
ي قياس مدى مراعاة إدارات الرياض 

الصياغة اللغوية، ومدى انتماء الفقرة للمجال الذي تنتىمي إليه، ووضوحها فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 ظل جائحة
كورونا من وجهة نظر المعلمات، باإلضافة إىل الحذف أو اإلضافة،   الحكومية لمعايي  األمن والسالمة فز

 وإجراء التعديالت الالزمة. 
     ( حصلت  ز  المحكمي  أراء  ضوء  ي 

والمعلمات، 5وفز )اإلداريات،  الروضة  ي 
فز ز  العاملي  بمجال  تتعلق  فقرات   )

 ( موافقة  عىل  )   100والمستخدمات(  تعديل  المحكمون  ح  واقي  فقر %5(،  وحذف  فقرات،  فقرة (  وإضافة   ، ز تي 
ز من مجال األطفال إىل هذا المجال. كما حصلت )  ( فقرات تتعلق بمجال أولياء االمور عىل  5واحدة مع نقل فقرتي 

ح المحكمون تعديل )   100موافقة )  ، ونقل  فقرة واحدة من مجال األطفال 7%(، واقي  ز ( فقرات ، وحذف فقرتي 
 اىل هذا المجال. 

ز حصلت )  ي حي 
ح المحكمون تعديل )   100ق بمجال االطفال عىل موافقة ) تتعل ( فقرة15فز ( فقرات، 8%(، واقي 

، وفقرة إىل مجال أولياء األمور، أما فيما يتعلق بالمجال 9وحذف )  ز ز منه  إىل مجال العاملي  ( فقرات، وتم نقل فقرتي 
ح المحكمون تعديل ف%100( فقرات عىل موافقة ) 6الرابع )الحافالت(، فقد حصلت )   قرة واحدة . (،واقي 

ا د حصلت )   ز تعديل ) 100( فقرة عىل موافقة ) 19وأخي  ح المحكمي 
( فقرات، 5%( المتعلقة بمرافق البناية واقي 

 فقرات منها. 4)وحذف ) 
ية )         اىل مبدأ اتفاق األكير

ً
ي تقبل استنادا

، 80وقد تم تحديد الفقرات الت  ي هذا الصدد أشار )الكبيسي
%(، وفز

ي يتفق عليها )2010
. 80( إىل أن الباحث الذي يعد أداة قياس ويحكمه يأخذ باألحكام الت  ز  من المحكمي 

%( فأكير
: مجاالت( فقر 80وبذلك تألفت الصيغة النهائية لالستبانة من )  ي الروضة )  ة موزعة اىل خمسة هي

ز فز (  13العاملي 
 .  ( فقرة24( فقرة ، البناية ومرافقها) 7( فقرة ، الحافالت) 23( فقرة، األطفال ) 13فقرة، أولياء األمور ) 

 )  صدق بناء االستبانة )االتساق الداخل 
حها المحكمون عىل بعض الفقرات، تم تطب     ي اقي 

يق االستبانة عىل عينة استطالعية  بعد إجراء التعديالت الت 
( معلمة من معلمات الرياض الحكومية، من خارج عينة الدراسة، وذلك لحساب معامل االتساق 39مكونة من ) 

لالستبانة  الكلية  بالدرجة  االستبانة  فقرات  من  فقرة  درجة كل  ز  بي  االرتباطية  العالقة  ايجاد  من خالل  الداخىلي 
 ( يوضح ذالك. 1والجدول ) 

 ( معامالت ارتباط درجة كل فقرة الدرجة الكلية للمجال الذي تنتىمي اليه 1) جدول 
معامل  رقم الفقرة  المجال

 االرتباط
معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط
معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط
ي الروضة 

ز فز  Q1 **.773 Q6 **.482 Q11 **.498 العاملي 

Q2 **.632 Q7 **.655 Q12 **.712 
Q3 **.702 Q8 **.805 Q13 **.887 

Q4 **.737 Q9 **.583   

Q5 **.857 Q10 **.771   
 Q14 **.479 Q19 **.767 Q24 **.668 أولياء األمور 

Q15 **.806 Q20 **.536 Q25 **.480 
Q16 **.729 Q21 **.650 Q26 **.775 

Q17 **.569 Q22 **.640   

Q18 **.540 Q23 **.611   
 Q27 *.388 Q35 **.724 Q43 **.794 األطفال 

Q28 **.638 Q36 **.826 Q44 **.601 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

Q29 **.765 Q37 **.850 Q45 **.830 

Q30 **.714 Q38 **.707 Q46 **.835 
Q31 **.593 Q39 **.683 Q47 **.798 

Q32 **.587 Q40 **.780 Q48 **.560 
Q33 **.721 Q41 **.771 Q49 **.764 

Q34 **.699 Q42 **.747   

 Q50 **.766 Q53 **.793 Q56 **.822 الحافالت 
Q51 **.831 Q54 **.884   

Q52 **.806 Q55 **.892   
 Q57 **.777 Q65 **.735 Q73 **.714 مرافق البناية 

Q58 **.646 Q66 **.824 Q74 **.523 

Q59 **.731 Q67 **.672 Q75 **.578 
Q60 **.598 Q68 **.765 Q76 **.724 

Q61 **.767 Q69 **.795 Q77 **.623 
Q62 **.756 Q70 **.801 Q78 **.620 

Q63 **.725 Q71 **.449 Q79 **.821 
Q64 **.659 Q72 **.714 Q80 **.838 

 (α= 0.01(     ** ) الفرق دال  احصائًيا عند مستوى      α  =0.05* )الفرق دال احصائًيا عند مستوى 
ي الجدول ) 

ز الفقرات والدرجة الكلية للمجال 1أظهرت النتائج المعروضة فز ( أعاله أن جميع معامالت االرتباط بي 
 ( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  إليه  تنتىمي  ال0.01الذي  تفعيل  فقرة  األطفال  مجال  ي 

فز واحدة  فقرة  ماعدا  دوام  ( 
(. وهذا يشي  إىل قوة االتساق الداخىلي 0.05بالتناوب لألطفال لتجنب االزدحام كانت دالة إحصائًيا عند مستوى ) 

 لجميع فقرات االستبانة. 
 ثبات أداة الدراسة 

           ( عىل  ونية  اإللكي  بصيغته  االستبانة  تطبيق  تم  الحالية،  الدراسة  أداة  ثبات  من  من 38للتحقق  معلمة   )
. وقد  ز معلمات الرياض الحكومية و تم اختيارهن من خارج عينة الدراسة، وأعيد تطبيقه عليهم بعد مرور اسبوعي 

ل بيانات التطبيق األول، كما تم حساب معامل ثبات  تم حساب معامل ثبات االستبانة بطريقة كرونباخ الفا من خال
 ( والجدول   ، ز التطبيقي  ز درجات  بي  سون  بي  ارتباط  معامل  االعادة من خالل حساب  بطريقة  أدناه 2االستبانة   )

ز  ز المذكورتي   يوضح معامالت الثبات بالطريقتي 
ي كرونباخ( 2جدول ) 

 ألفا وإعادة التطبيق   -معامالت ثبات االستبانة بطريقت 
تسلسل 
 المجال

عدد   المجال 
 الفقرات 

 معامل الثبات بطريقة: 

اعادة   ألفا   -كرونباخ 
 التطبيق 

ي الروضة  1
ز فز  0.821 0.861 13 العاملي 

 0.814 0.847 13 األطفال  2

 0.872 0.923 23 أولياء األمور  3

 0.792 0.814 7 الحافالت  4
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 0.894 0.904 24 مرافق البناية   5

 0.902 0.932 80 الكلية لالستبيان الدرجة  
 ( ) 2يتضح من الجدول  ز  أن معامالت ثبات االستبانة تراوحت بي  ) 0.79( أعاله  ثبات 0.93( و  ( وهي معامالت 

ي ) جيدة، إذ   ( فإنه يعد 0.75إىل أن معامل الثبات إذا تجاوز )   Sekaran&Bougie,2016)يشي  سيكاران وبيخر
ا.  ً ا كبي 

ً
 ثبات

 االستبانة ومعايير الحكم عل نتائج االستجابة عل فقرات االستبانة تصحيح 
: تعىط اإلجابة موافق بشكل كبي  العالمة )  ي

(، تعىط اإلجابة موافق إىل حٍد 3تم تصحيح االستبانة عىل النحو كاآلئ 
 ( . 1(، تعىط اإلجابة موافق بشكل قليل العالمة ) 2ما العالمة ) 

 تجابة عل فقرات االستبانة معايير الحكم عل نتائج االس
  فقرات االستبانة، فقد تم اعتماد المعايير اآلتية للحكم عل متوسطات 

 
  ضوء بدائل االستجابة الثالثية ف

 
ف

 درجات االمستجيبات عل االستبانة: 
 قليلة،  1.667 – 1.000 

 متوسطة            2.335 – 1.668
ة 3.000 –   2.336   كبي 

  الدراسة المعالجات 
 
 اإلحصائية المستخدمة ف

 تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:  SPSSباالستعانة بالرزمة اإلحصائية 
، واالنحراف المعياري، وذلك لوصف توزي    ع درجات أفراد العينة عىل فقرات االستبانة إحصائًيا   - ي المتوسط الحسائر

ارتباط معامل  استخدام  تم  االستبانة. كما  مجاالت  اإلعادة   بحسب  بطريقة  الثبات  معامل  لحساب  سون،  بي 
إىل   باإلضافة  الكلية.  بالدرجة  الفقرة  عالقة  بطريقة    -معادلة كرونباخ  -واستخراج  االستبانة  ثبات  لحساب  ألفا 

 .  االتساق الداخىلي
 عرض النتائج ومناقشتها 

نصه الذي  األول  بالسؤال  المتعلقة  الحكالنتائج  الرياض  إدارات  مراعاة  مامدى  والسالمة  :  األمن  لمعايي   ومية 
ي الروضة المتعلقة 

ز فز  من وجهة نظر المعلمات؟بالعاملي 
ي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقه الجابات معلمات  ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسائر

ي الروضة والجدول ) الرياض الحكومية عىل فقرات االستبانة المتعلقة ب
ز فز  يوضح ذلك   ( 3مجال العاملي 

 ( الحكومية عىل 3جدول  الرياض  معلمات  الجابات  الموافقة  ودرجة  المعياري  واالنحراف  ي  الحسائر المتوسط   )
ي الروضة فقرات المجال األول المتعلق 

ز فز  بالعاملي 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

 عبارة الفقرة 
 

المتوسط 
ي   الحسائر

االنحراف  
 المعياري

درجة  
 الموافقة 

ي   1 1
فز ز  العاملي  لجميع  المطعوم  ي 

تلف  من  التأكد 
 الروضة 

ة  557. 2.728  كبي 

فحص كورونا   7 2 نتيجة  بإحضار  ز  العاملي  إلزام 
 (Pcr عند اإلصابة للرجوع إىل العمل ) 

ة  537. 2.728  كبي 

ز عىل أية مستجدات عىل أوامر  8 3 إطالع العاملي 
الصحّية   اإلجراءات  التخاذ  اليومية  الدفاع 

 مستمر بشكل 

ة  525. 2.707  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

التأكيد عىل المعلمات بمالزمة األطفال وعدم   11 4
ي الغرفة الصفية 

 تركهم وحدهم فز
ة  503. 2.706  كبي 

التأكد من اعداد منشورات توعوية، وملصقات   13 5
السالمة  وقواعد  الصخي  وتوكول  الير تتضمن 

 العامة 

ة  512. 2.685  كبي 

ز الذين يعانون من  2 6 اعداد قائمة بأسماء العاملي 
 أمراض مزمنة  

ة  540. 2.663  كبي 

وضع إدارة الروضة نظام  لكل صف للدخول  12 7
احموالخروج من الروضة لمنع  ز  الي 

ة  523. 2.652  كبي 

الوقائية   10 8 الصحّية  اإلجراءات  بتطبيق  االرساع 
ز  ز العاملي   حال ضبط اصابة كورونا بي 

ة  592. 2.609  كبي 

عن   6 9 مصاب  لشخص  المخالط  العامل  اعفاء 
 الحضور للروضة

ة  634. 2.565  كبي 

الكمامة   3 10 باستخدام  الروضة  ي 
فز ز  العاملي  إلزام 

 بشكل سليم، ودائم  
ة  618. 2.554  كبي 

احة  4 11 ي أثناء االسي 
ي فز
ز بالتباعد البدئز إلزام العاملي 

ي أثناء عقد االجتماعات الوجاهية  
 وفز

ة  654. 2.522  كبي 

المنصات  9 12 عير  االجتماعات  لعقد  السغي 
ونية    االلكي 

 متوسطة  708. 2.217

ي الروضة متابعة  5 13
التأكيد عىل مسؤولة الصحة فز

وتكول الصخي  ام بالير ز
، واإللي  ز  العاملي 

 متوسطة  969. 1.946

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات معلمات الرياض الحكومية عىل فقرات المجال األول 3يتضح من الجدول ) 
ز )  ز حصلتا عىل موافقة  2.728( و ) 1.946تراوحت بي  ة باستثناء فقرتي  (، وجميعها حصلت عىل موافقة بدرجة كبي 

ي حصلت عىل أعىل تر 
تيب باألهمية هي الفقرات ذات األرقام بدرجة متوسطة. كما يتضح أن الفقرات الثالث الت 

ي الروضة  8،  7،  1) 
ز فز ي المطعوم لجميع العاملي 

ز بإحضار نتيجة   "، "(، وعباراتها: " التأكد من تلف  إلزام العاملي 
 ( العملPcrفحص كورونا  للرجوع إىل  "  ( عند اإلصابة  الدفاع "،  أوامر  أية مستجدات عىل  ز عىل  العاملي  إطالع 

ام إدارات الرياض الحكومية  "    التخاذ اإلجراءات الصحّية بشكل مستمر اليومية   ز . وتشي  نتائج الدراسة الي  عىل التواىلي
لمتطلبات  الرياض  إدارات  توفي   الباحثة ذلك اىل  الروضة. وتعزو  ي 

فز ز  بالعاملي  المتعلقة  بمعايي  األمن والسالمة 
ز من التعرض لإلصابة باألمراض وذلك من خ ي دليل حماية العاملي 

ي وردت فز
الل تطبيق سلسلة من اإلجراءات الت 

للمدارس_  االمنة  والسالمة  2022/ 2021العودة  األمن  معايي   بتطبيق  الحكومية  الرياض  إدارات  ام  ز الي  ويعزى   .

بإعطاء األولية  بالتنسيق مع وزارة الصحة  بية والتعليم  الي  ي أطلقتها وزارة 
الت  ز  المعلمي  الوطنية لتطعيم  للحملة 

األزمات، للمعل إلدارة  ي 
الوطتز المركز  من  اف  وبإرسر خاصة  مراكز  فقد حددت  المطاعيم،  ي 

تلف  ي 
فز ز  واالداريي  ز  مي 

ز لكل مديرية،  ز مدرستي  ، وذلك بتجهي 
ّ
ي المملكة

بية والتعليم فز ي مختلف مديريات الي 
لتطعيم الفئات المستهدفة فز

ي الكوادر اإلدارية والتعليمية. 
 ووضع برنامج ينظم تلف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

  الذي نصه: مامدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايير األمن والسالمة   النتائج
المتعلقة بالسؤال االثات 

 من وجهة نظر المعلمات؟  المتعلقة بأولياء األمور
ي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة الجابات معلمات الرياض الحكومية ( 4يوضح الجدول )  المتوسط الحسائر

 لمتعلق بأولياء األمورالمجال اعىل فقرات 
 ( الحكومية عىل 4جدول  الرياض  معلمات  إلجابات  الموافقة  ودرجة  المعياري  واالنحراف  ي  الحسائر المتوسط   )

ي المتعلق 
 بأولياء األمور فقرات المجال الثائز

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

من   20 1 األمور التأكد  أولياء  هواتف  أرقام  توافر 
 )األب واألم(، أو مقدمي الرعاية 

ة  459. 2.826  كبي 

تنبيه أولياء األمور بعدم إصطحاب طفلهم إىل  25 2
د،   الير نزالت  بأعراض  اإلصابة  عند  الروضة 

 والحىم 

ة  5036. 2.793  كبي 

بصحة   22 3 العناية  بأهمية  األمور  أولياء  توعية 
اإلصابة   لتجنب  وذهنًيا  جسمًيا،  أطفالهم 

 باألمراض، واألخطار 

ة  471. 2.772  كبي 

أولياء   21 4 واستخدام  تحية  اليد،  بتلوي    ح  األمور 
 من المصافحة 

ا
 اللغة الجسدية بدًل

ة  552. 2.739  كبي 

عند  23 5 الزحام  عدم  األمور  أولياء  من  الطلب 
اصطحاب أطفالهم من وإىل الروضة، ومراعاة  
 عالمات التباعد، واإلرشادات الخاصة بذلك  

ة  537. 2.728  كبي 

الطفل   26 6 أمر  لوىلي  بإصابته  اإليعاز  المشتبه 
ورة إجراء الفحص له   بضز

ة  537. 2.728  كبي 

مع  19 7 الرسي    ع  للتواصل  خطة  توافر  من  التأكد 
ز   أولياء أمور األطفال المتغيبي 

ة  599. 2.554  كبي 

ي ظل    15 8
تزويد أولياء األمور بآلية عمل الروضة فز

 جائحة كورونا 
ة  655. 2.500  كبي 

الصفية   16 9 للغرف  األمور  أولياء  زيارة  تنظيم 
ي الغرفة  

ز فز بحيث ال يزيد عدد الزائرين عن اثني 
 الواحدة   

ة  655. 2.500  كبي 

أية مستجدات تطرأ   24 10 األمور عىل  أولياء  إطالع 
 صحّية بشكل مستمر عىل اإلجراءات ال

 متوسطة  897. 2.250

المطعوم   17 11 ي 
تلف  عىل  األمور  أولياء  تشجيع 

ا عىل أبنائهم 
ً
 حفاظ

 متوسطة  849. 2.119

حرص اإلدارة عىل توفي  أولياء األمور األغذية  18 12
 الصحّية ألطفالهم 

 متوسطة  877. 2.022
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

األمور   14 13 أولياء  مع  واجتماعات  لقاءات،  عقد 
وتوكول  الير اتباع  كيفية  حول  لتوعيتهم 

 الصخي بشكل دوري  

 متوسطة  862. 1.935

ي الجدول )      
ي الموضحة نتائج تحليلها فز

(، يتضح أن المتوسطات الحسابية  4وفيما يتعلق بفقرات المجال الثائز
ز ) إلجابات معلمات الرياض الحكومية عىل فقرات هذ (، وتسع فقرات منها  2.826( و ) 1.935ا المجال تراوحت بي 

ي 
ة وأربعة حصلت عىل موافقة بدرجة متوسطة. كما يتضح أن الفقرات الثالث الت  حصلت عىل موافقة بدرجة كبي 

(، وعباراتها: " التأكد من توافر أرقام 22،  25،  20حصلت عىل أعىل ترتيب باالهمية هي الفقرات ذات األرقام ) 
تنبيه أولياء األمور بعدم إصطحاب طفلهم إىل الروضة   "، "تف أولياء األمور )األب، واألم(، أو مقدمي الرعاية  هوا

د، والحىم   توعية أولياء األمور بأهمية العناية بصحة أطفالهم جسمًيا وذهنًيا  "، "عند اإلصابة بأعراض نزالت الير
 . عىل التواىلي " لتجنب اإلصابة باألمراض، واألخطار 

وتعزو      األمور.  بأولياء  المتعلقة  والسالمة  األمن  بمعايي   الحكومية  الرياض  إدارات  ام  ز الي  الدراسة  نتائج  وتشي  
امهم بتطبيق معايي  األمن والسالمة   ز

الباحثتان ذلك اىل متابعة إدارات الرياض ألولياء أمور األطفال من حيث الي 
 مها:    وذلك من خالل تطبيق سلسلة من اإلجراءات من أه

بعدم اصطحاب  األمور  أولياء  الرعاية، وتنبيه  أو مقدمي  واألم(  )األب  األمور  أولياء  أرقام هواتف  توافر  التأكدمن 
د، والحىم، وتوعية أولياء األمور بأهمية العناية بصحة أطفالهم   طفلهم إىل الروضة عند اإلصابة بأعراض نزالت الير

واألخطار، وتحية أولياء األمور بتلوي    ح اليد، واستخدام اللغة الجسدية   جسمًيا وذهنًيا لتجنب اإلصابة باألمراض
 بدال من المصافحة 

النتائج المتعلقة بالسؤال االثالث الذي نصه: مامدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايير األمن والسالمة 
 المتعلقة باالطفال من وجهة نظر المعلمات؟ 

ي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة الجابات معلمات الرياض الحكومية ( 5يوضح الجدول )  المتوسط الحسائر
 المجال المتعلق باالطفال عىل فقرات 

 ( الحكومية عىل 5جدول  الرياض  معلمات  الجابات  الموافقة  ودرجة  المعياري  واالنحراف  ي  الحسائر المتوسط   )
 طفال باأل  فقرات المجال الثالث المتعلق 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

مشاركة  31 1 أو  استخدام  لعدم  األطفال  تنبيه 
 األدوات الشخصية ألقرانهم 

ة  435. 2.826  كبي 

أو  39 2 اإلدارة،  قبل  من  أدوية  أي  إعطاء  منع 
 المعلمات من المشتبه بإصابته من األطفال   

ة  465. 2.783  كبي 

بالماء،  38 3 اليدين  بغسل  األطفال  إلزام 
والصابون بالعد إىل خمسة قبل تناول وجبة 

 الطعام  

ة  521. 2.761  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

إلزام الطفل بغسل اليدين بالماء، والصابون  36 4
بمطهر كحوىلي   وفركهما  خمسة  إىل  بالعد 

 بعد الخروج من دورة المياه 

ة  527. 2.750  كبي 

الستقبال   41 5 خطة  مراعاة  وضع  مع  األطفال 
ي 
فز وتوظيفه   ، الصخي وتوكول  الير وط  رسر

 اليومي 
ز  برنامج الروتي 

ة  483. 2.750  كبي 

إىل  43 6 الدخول  عند  األطفال  أيادي  تعقيم 
 الروضة 

ة  511. 2.739  كبي 

، أو  35 7 ي
ي الكوع المثتز

تعليم األطفال العطس فز
 داخل المنديل، والتخلص منه فوًرا 

ة  557. 2.728  كبي 

به،  32 8 خاصة  ماء  عبوة  بإحضار  الطفل  إلزام 
 ويسجل اسمه عليها 

ة  490. 2.715  كبي 

وعدم   47 9 التجمع  تجنب،  األطفال  تنبيه 
ة   ي جماعات كبي 

 التواصل فز
ة  543. 2.652  كبي 

إعداد قائمة بأسماء األطفال الذين يعانون  34 10
من أمراض مزمنة، وإجراءات التعامل معهم  

 . 

ة  527. 2.631  كبي 

مالمسة   49 11 بتجنب  األطفال  المعلمة  تننبيه 
ز بعد لمس األسطح   الفم، أو العي 

ة  641. 2.630  كبي 

بالدوام إذا كان أحد  28 12 عدم السماح لألطفال 
 من أفراد العائلة مصاب  

ة  542. 2.609  كبي 

ي غرفة   40 13
عزل المشتبه بإصابته من األطفال فز

اختالطه  العزل   عدم  لضمان  المخصصة 
 باآلخرين 

ة  645. 2.609  كبي 

ة  518. 2.604 توعية األطفال بأهمية النظافة الجسمية   30 14  كبي 
ي  33 15

فز التعقيم  علبة  بوضع  األطفال  إلزام 
ي تعقيم أيديهم  

 حقائبهم، الستخدامها فز
ة  607. 2.596  كبي 

ز  44 16  بينه، وبي 
ك مسافة مي  تعويد األطفال بي 

 اآلخر 
ة  614. 2.587  كبي 

لتجنب  27 17 لألطفال  بالتناوب  الدوام  تفعيل 
 اإلزدحام 

ة  897. 2.451  كبي 

قياس حرارة جسم األطفال عند الدخول إىل  42 18
 الروضة 

ة  700. 2.435  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

المقعد،   37 19 سطح  بمسح  األطفال  إلزام 
تناول   قبل  بمعقم  به  الخاصة  والطاولة 

 وجبة الطعام

 متوسطة  882. 2.239

ي لألطفال الذين يعانون   45 20
تنظيم سجل مرضز

ي  
الت  واألدوية  مزمنة،  أمراض  من 

 يستخدموها 

 متوسطة  873. 2.087

حال  29 21 ي 
وفز  ، يومي بشكل  األطفال  تشخيص 

د،  الير ونزالت  المرض،  أعراض  ظهور 
ومنعهم  األهل،  مع  التواصل  يتم  والحىم 

 من الدوام 

 متوسطة  883. 2.054

ز األطفال خالل  46 22  واحد بي 
وضع مسافة مي 

ي طابور الروضة 
 االصطفاف فز

 متوسطة  877. 2.022

داخل  48 23 الكمامات  األطفال  ارتداء  فرض 
 الروضة

 متوسطة  878. 1.772

ي الجدول ) 
( أن المتوسطات الحسابية الجابات 5وفيما يتعلق بفقرات المجال الثالث الموضحة نتائج تحليلها فز

ز )  (  18(، وكانت )2.826( و ) 1.772معلمات الرياض الحكومية عىل فقرات المجال المتعلق باألطفال تراوحت بي 
، وخمس منها حصلت عىل  درجة موافقة بدرجة متوسطة. كما فقرة منها حصلت عىل درجة موافقة بشكل كبي 

 ( األرقام  ذات  الفقرات  هي  باألهمية  ترتيب  أعىل  عىل  حصلت  ي 
الت  الثالث  الفقرات  أن  (،  38،  39،  31يتضح 

منع إعطاء أي أدوية من   "، "وعباراتها: " تنبيه األطفال بعدم استخدام، أو مشاركة األدوات الشخصية ألقرانهم  
إلزام األطفال بغسل اليدين بالماء، والصابون بالعد   ، "المشتبه بإصابته من األطفال “  قبل اإلدارة، أو المعلمات من

ام إدارات الرياض الحكومية بمعايي  "  إىل خمسة قبل تناول وجبة الطعام   ز ، وتشي  نتائج الدراسة الي  عىل التواىلي
إدارات   متابعة  إىل  ذلك  الباحثة  وتعزو  باألطفال.  المتعلقة  والسالمة  امهم األمن  ز الي  من حيث  لألطفال  الرياض 

ي دليل العودة االمنة  
ي وردت فز

بتطبيق معايي  األمن والسالمة وذلك من خالل تطبيق سلسلة من اإلجراءات الت 
 . 2022/  2022للمدارس

والسالمة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه: مامدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايير األمن  
 المتعلقة بالحافالت من وجهة نظر المعلمات؟

ي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة الجابات معلمات الرياض الحكومية ( 6يوضح الجدول )  المتوسط الحسائر
 المجال المتعلق بالحافالت عىل فقرات 

ي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لفقرات  6جدول )  الجابات معلمات الرياض الحكومية  ( المتوسط الحسائر
 عىل فقرات المجال الرابع المتعلق بالحافالت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

امهم  53 1 ز توعية األطفال بتجنب التدافع، وإلي 
من  ول  ز واليز  ، الصعود  أثناء  ي 

فز النظام 
 الحافلة 

ة  647. 2.598  كبي 

وضع لوحات إرشادية، وتوعوية للسالمة  56 2
ي الحافلة  

 العامة فز
 قليلة  848. 1.630

ي   55 3
فز التهوية  ز  تحسي  الحافلة  سائق  إلزام 

ات   لفي  الشبابيك  بفتح  تتناسب  الحافلة 
 مع درجة الحرارة الخارجية 

 قليلة  849. 1.620

األطفال   54 4 عدد  بتحديد  اإلدارة  ام  ز إلي 
داخل   النقل  وزارة  من  عليه  المنصوص 

 الحافلة 

 قليلة  838. 1.609

 قليلة  839. 1.598 توفي  أدوات التعقيم داخل الحافلة  52 5

ي سائق الحافلة المطعوم   50 6
 قليلة  816. 1.565 التأكد من تلف 

داخل  51 7 الكمامة  بارتداء  السائق  إلزام 
 الحافلة 

 قليلة  818. 1.533

ي الجدول )     
( أن المتوسطات 6وفيما يتعلق بفقرات المجال الرابع المتعلق بالحافالت، فتشي  النتائج المعروضة فز
 ( ز  بي  تراوحت  الفقرات  الحكومية عىل هذه  الرياض  ) 1.533الحسابية الجابات معلمات  (، وجميعها  2.598( و 

درج واحدة حصلت عىل  فقرة  باستثناء  قليلة  بدرجة  موافقة  أن حصلت عىل  يتضح  . كما  بشكل كبي  موافقة  ة 
 ( األرقام  الفقرات ذات  باالهمية هي  ترتيب  أعىل  ي حصلت عىل 

الت  الثالث  "  55،  56،  53الفقرات  (، وعباراتها: 
ول من الحافلة   ز ي أثناء الصعود واليز

امهم النظام فز ز وضع لوحات إرشادية، "، "  توعية األطفال بتجنب التدافع وإلي 
ي الحافلةوتوعوية للسالمة العام

ات   "، "  ة فز ي الحافلة بفتح الشبابيك لفي 
ز التهوية فز إلزام سائق الحافلة تحسي 

. "  تتناسب مع درجة الحرارة الخارجية   ام إدارات الرياض الحكومية    عىل التواىلي ز وتشي  نتائج الدراسة عدم الي 
ام بمعايي  األمن والسالمة المتعلقة بالحا ز

ي الحافالت بااللي 
فلة. وتعزو الباحثة ذلك اىل ضعف متابعة بمتابعة سائف 

ي حافالت نقل األطفال بتطبيق إجراءات األمن والسالمة المفروض تطبيقها  
إدارة الروضة الحكومية الزام سائف 

ي الحافلة، توفي  أدوات التعقيم داخل 
داخل الحافالت من أهمها: وضع لوحات إرشادية وتوعوية للسالمة العامة فز

سائق بارتداء الكمامة داخل الحافلة، إلزام اإلدارة بتحديد عدد األطفال المنصوص عليه من وزارة الحافلة، إلزام ال
 النقل داخل الحافلة

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي نصه: مامدى مراعاة إدارات الرياض الحكومية لمعايير األمن والسالمة 
 من وجهة نظر المعلمات؟   بمرافق البنايةوالمتعلقة 

ي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة الجابات معلمات الرياض الحكومية ( 7يوضح الجدول )  المتوسط الحسائر
 بمرافق البناية المجال المتعلق عىل فقرات 

 ( الحكومية عىل 7جدول  الرياض  معلمات  الجابات  الموافقة  ودرجة  المعياري  واالنحراف  ي  الحسائر المتوسط   )
 رات المجال الخامس المتعلق بمرافق البناية فق
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

الصحّية  57 1 اإلجراءات  جميع  تطبيق 
الخاصة بالتعقيم، وتوفي  المعقمات  

 داخل مرافق الروضة 

ة  350. 2.859  كبي 

الممرات،  62 2 ي 
فز اليدين  معقمات  وضع 

والغرف   الصحّية،  المرافق  وداخل 
 الصفية  

ة  506. 2.750  كبي 

تنظيف، وتعقيم دورات المياه بشكل  60 3
 دوري

ة  516. 2.728  كبي 

إرشادية صحّية داخل  66 4 توافر لوحات 
 القاعة الصفية 

ة  565. 2.706  كبي 

منع لجنة المقصف بيع أطعمة غي    71 5
 مغلفة داخل المقصف 

ة  508. 2.696  كبي 

طاوالت  75 6 الستخدام  ز  قواني  وضع 
التعليمية،   واألركان  األنشطة، 
مع  يتالءم  بما  الخارجية  والساحة 

وتوكول الصخي   الير

ة  537. 2.674  كبي 

األرض،  67 7 عىل  العالمات  وضع 
وقوف   أماكن  لتحديد  والساحات 

 وسي  األطفال 

ة  540. 2.663  كبي 

الغرف  74 8 ي 
فز مفتوحة  الشبابيك  إبقاء 

الدوام   ساعات  خالل  الصفية 
التهوية  لضمان  وذلك   ، الرسىمي

 الطبيعية 

ة  498. 2.663  كبي 

المدرشي   69 9 المقصف  لجنة  إلزام 
والوقائية  الصحّية،  باإلجراءات 
 خاصة ارتداء الكمامات، والقفازات  

ة  641. 2.630  كبي 

مع   78 10 اليومي   
ز الروتي  برنامج  تطبيق 

بالروضة  المفتوحة  األماكن  استثمار 
 لتحقيق التباعد الجسدي المطلوب 

ة  569. 2.630  كبي 

المستخدمات   59 11 الروضة  إدارة  متابعة 
ي 
فز الملوثة  الكمامات  من  للتخلص 

 الصفوف، والساحات 

ة  571. 2.619  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

المقصف  73 12 غرفة  تنظيف  متابعة 
األدوات،  وتعقيم   ، المدرشي

 واألسطح الموجودة فيها 

ة  590. 2.619  كبي 

طريق  68 13 عن  الصفوف  داخل  البيع 
اف   وبإرسر  ، المدرشي المقصف  لجان 

 معلمة  

ة  611. 2.609  كبي 

أغذية  72 14 بتوفي   المقصف  لجنة  إلزام 
 صحّية مناسبة ألعمار األطفال 

ة  671. 2.522  كبي 

كل   65 15 ز  بي  واحد  مي   مسافة  وضع 
 مقعدين داخل الغرفة الصفية 

ة  687. 2.467  كبي 

تحقق  77 16 ي 
الت  اآلمنة  المسافات  توفي  

ز األطفال  بي  الجسدي  التباعد  ط  رسر
اليزيد   وبما  الصفية،  الغرفة  داخل 

 ( طفل 20 -15) 

ة  732. 2.456  كبي 

ي   58 17
فز الصقة  طة  وأرسر حواجز،  وضع 

الممرات، والساحات للمحافظة عىل 
الجسدي  التباعد  لتحقيق  واحد  مي  

ز األطفال   بي 

 متوسطة  848. 2.304

المستخدمة   79 18 واألدوات  المواد  تعقيم 
االستخدام،  قبل  يومًيا  األركان  ي 

فز
 وبعد االنتهاء منها 

 متوسطة  793. 2.250

لجنة  70 19 ألعضاء  المستمر  الفحص 
 المقصف المدرشي  

 متوسطة  859. 2.174

الذي   61 20 للطفل  انتظار  غرفة  تحديد 
ي 
تظهر عليه أعراض المرض حت  يأئ 

 والديه إلستالمه أحد 

 متوسطة  854. 2.130

األبواب   80 21 ومقابض  األسطح،  تعقيم 
والمقاعد،  الكهرباء،  ومفاتيح 
خالل  مستمر  بشكل  واألدوات 

 ساعات الدوام 

 متوسطة  875. 2.120

للروضة؛  64 22 مدخل  من  أكير  استخدام 
االزدحام  عدم  عىل  اإلدارة  لسيطرة 
أثناء  ي 

فز ز  والعاملي  األطفال  لجميع 
 الدوام  

 متوسطة  852. 2.098
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

رقم  الرتبة 
 الفقرة 

المتوسط  عبارة الفقرة 
 الحسات   

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة 

من  76 23 المصنوعة  األلعاب  وضع  عدم 
ي الغرفة الصفية  

 القماش فز
 متوسطة  865. 1.902

مسابح،   63 24 من  الروضة  مرافق  إخضاع 
الوقاية  إلجراءات  رياضية  ومرافق 
وتوكول   الير ي 

فز عليها  المنصوص 
 الصخي 

 قليلة  805. 1.522

 ( الجدول  من  المجال 7ويتضح  فقرات  عىل  الحكومية  الرياض  معلمات  الجابات  الحسابية  المتوسطات  أن   )
 ( ز  بي  تراوحت  ) 1.522الخامس  ) 2.859( و  منها   ،)16 ( ة، و  بدرجة كبي  ( فقرات 7( فقرة حصلت عىل موافقة 

أن الفقرات حصلت عىل موافقة بدرجة متوسطة، وفقرة واحدة حصلت عىل موافقة بدرجة قليلة. كم ا يتضح 
ي حصلت عىل أعىل ترتيب باألهمية هي الفقرات ذات األرقام ) 

(، وعباراتها: " تطبيق جميع 60،  62،  57الثالث الت 
الروضة   مرافق  داخل  المعقمات  وتوفي   بالتعقيم  الخاصة  الصحّية  "اإلجراءات  ي   "، 

فز اليدين  معقمات  وضع 
. "  تنظيف، وتعقيم دورات المياه بشكل دوري    "، "ية  الممرات، وداخل المرافق الصحّية والغرف الصف  عىل التواىلي

ام إدارات الرياض الحكومية بمعايي  األمن والسالمة المتعلقة بمرافق البناية.  ز  وتشي  نتائج الدراسة الي 
ا  معايي   بتطبيق  امهم  ز

الي  األطفال من حيث  أمور  ألولياء  الرياض  إدارات  متابعة  اىل  ذلك  الباحثتان  ألمن وتعزو 
بية والتعليم  ي اكدت عليها وزارة الي 

 والسالمة وذلك من خالل تطبيق سلسلة من اإلجراءات الت 
أشار       يرجع كما  قد  المعايي   بغالبية  الحكومية  المدارس  ام  ز

الي  يعود  بية  2022المحاسيس) كما  الي  وزارة  أان   )
ي كل من  

ي المركز، وغرفة فز
ي المملكة والبالغ عددها ) والتعليم نشأت غرفة عمليات فز

بية والتعليم فز (  42مديريات الي 
وط السالمة العامة، وتوفي  المعقمات ومواد التنظيف  مديرية للوقوف عىل جاهزية المدارس من حيث التقيد برسر
ي المقاصف المدرسية خالل 

وتدفئة الغرف الصفية، وتقسيمها، وتنظيم دخول الطلبة للمدرسة، وآلية العمل فز
 .احة االسي  

دراسة      نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  ) وتختلف  ي  والزعتر انخفاض   (،2021المواضية  نتائجها  أظهرت  ي 
الت 
ي ظل جائحة كورونا

ي عملهن اإلداري فز
 .مستوى إدارة األزمة لمديرات رياض األطفال فز

ز تتفق نتائج الدراسة الحالية     ي حي 
ي أظهرت نت 2022مع دراسة الجرابعة )   فز

ي تواجهائجها  ( الت 
 أن المشكالت الت 

ي  الحكومية  المدارس مديري
ي  األردن فز

بوية األزمات  إدارة فز ي  الي 
كانت مرتفعة، ومع دراسة  كورونا   جائحة ظل فز

يف )  ي ورسر
ي أظهرت نتائج الدراسة  2021القرئز

ي ( الت 
ن درجة توافر كفاءات إدارة األزمات لدى قيادات المدارس فز

ي )التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة(.  محافظة بيشة من وجهة نظر ا
ز كانت عالية فز ودراسة المشاقبة  لمعلمي 

ي محافظة الزرقاء لمهارة إدارة األزمات 2018) 
ي أظهرت نتائجها أن درجة امتالك مديري المدارس الحكومية فز

( الت 
ة  . المدرسية من وجهة نظرهم جاءت كبي 

 اإلستنتاجات 

ام إدارات الرياض   - ز ي الروضة،  الي 
ز فز الحكومية بتطبيق كافة معايي  األمن والسالمة المتعلقة بكل من  )العاملي 

 وأولياء األمور، واألطفال، ومرافق البناية( . 

ام إدارات الرياض الحكومية بتطبيق معايي  األمن والسالمة المتعلقة بالحافالت  - ز  عدم الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 التوصيات  
 :  
  ضوء نتائج الدراسة توص  الباحثة باآلتر

 
 ف
بية والتعليم، وبالتنسيق مع وزارة - ي رياض األطفال من قبل وزارة الي 

عمل دورات تدريبية للمديرات، والمعلمات فز
ي ضوء انعكاسات جائحة كورونا.  الصحة حول

 تطوير البيئة التنظيمية بمؤسسات رياض األطفال فز
بية والتعليم إىل تكثيف الزيارات الميدانية الفعالة إلدارات الرياض الحكومية، وللتحقق من تطبيق   - دعوة وزارة الي 

 . وتوكول الصخي  جميع معايي  األمن والسالمة الذي جاء ضمن الير
ي ظل جائحة كورونا.  العمل عىل ات -

 خاذ اإلجراءات الوقائية اليومية للحد من انتشار العدوى فز
لتصبح   - وفاعلية  بكل كفاءة  الوقاية  أعمال  تنفيذ  بكيفية  الرعاية  ومقدمي  األمور،  ألولياء  الصخي  الوغي  نرسر 

 ممارسات يومية دائمة. 
ي تطرأ عىل اإلج  -

اك وإطالع أولياء األمور عىل المستجدات الت   راءات الصحّية بشكل مستمر. إرسر
وتوكول الصخي الصادر   - ي بنود الير

ي تطبيق معايي  األمن والسالمة كما هو صادر فز
مة فز ز اعتماد جائزة للروضات الملي 
بية، ووزارة الصحة.   من وزارة الي 

ام بتطبيق معايي  األمن والسالمة المت  - ز
ي الحافالت بااللي 

 علقة بالحافالت. متابعة إدارات الرياض الحكومية لسائف 
حات   المقير

ح الباحثة   للدراسة الحالّية تقير
ً
  الدراسات التالةإجراء استكماال

ي إدارة الرياض الحكومية   -
ي ظل جائحة كورونا فز

 إجراء دراسة للتعرف عىل معوقات إدارة األزمة فز
ي محافظات األردن، ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية.  -

ي مناطق أخرى فز
 إجراء دراسة مماثلة تطبق فز

ي تواجه إدارات الرياض الحكومية خالل جائحة كورونا  -
 . إجراء دراسة للتعرف عىل المشكالت الت 

 المراجع باللغة العربية 

عبدالعزي  التعليميةأثرالتباعداالجتماغي (. 2021ز) ابراهيم، خديجة  العملية  أزمة    عىل جوانب  بيةأثناء  الي  بكليات 
وس كورونا المستجد.  بويةفي  بية،  ،المجلة الير  . 114-20(،83) 1 ، مض،جامعة سوهاج كلية الي 

  ظل جائحةٍ كورونا(. 2020بوقحوص، خالد) 
 
جعت من موقع مستقبل التعليم ف . اسي 

alkhaleej.com-http://www.akhbar  2021/ 10/ 9بتاري    خ . 
 ( فيصل  للمدارس (.  2021تايه،  اآلمنة  العودة  لدعم  "تكيف"    

الوطن  نامج  موقع الي  من  جعت  اسي   .

https://www.ammonnews.net      2021/ 11/ 10خ بتاري . 
ي مواجهة وإدارة األزمات 2021الجرابعة، ناريمان محمد) 

(.مشكالت المدارس الحكومية األردنية بمديرية الزرقاء فز
ي ظل جائحة كورونا من وجهة نظر مديري  ها. 

بوية فز بوية والنفسيةالي   52-4(، 42) 5، مجلة العلوم التير
 ( ، مجد  الألمن والسالمة(.  2018خضز جعت من موقع.  مفهوم  بتاري    خ        https://mawdoo3.com اسي 

30/11/2021 . 
ي التعامل مع األزمات 2012.السعدية، حمدة هالل ) 

(. مدى امتالك مديري المدارس للمهارات اإلدارية والفنية فز
الباطنة شمال سلطنة   بمنطقة  التعليم األساشي  ي مدارس 

بوية عمان،المدرسية فز الير الكويت، المجلة  ، جامعة 
26 (102 ،)195-254 . 
ي محافظة الزرقاء لمهارة إدارة 2018لمشاقبة، متعب عودة فالح ) ا

(. درجة امتالك مديري المدارس الحكومية فز
بوية والنفسية، المركز القوم  للبحوث، غزةاألزمات المدرسية من وجهة نظرهم،  

- 68(،29) 2،مجلة العلوم الير
83. 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/
https://www.ammonnews.net/
https://mawdoo3.com/
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 األمن والسالمة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

جعت من موقع  إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد(. 2020سيف،أروى )  . اسي 

https://www.360moms.net /  2021/ 11/ 1بتاري    خ . 
 . القاهرة: األنجلو المضية. صياغتها وتقويمها  المناهج التعليمية، (. 2006الضبع،محمود ) 

  منها األمهات(. 2021العاقل،هبا ) 
  تعات 

  ظل  المشكالت النر
 
والمعلمات من تعليم أطفال الروضة عن بعد ف

بوية،جامعة اإلرساء،األردنجائحة كورونا  . ،)رسالة ماجستي  غي  منشورة(، كلية العلوم الي 

جع من موقع   مفهوم األمن والسالمة(. 2021عبدالحميد، راندا )  . اسي 

security-safety-https://mqaall.com/introduction   2021/ 10/ 12بتاري    خ 

جعت من موقع   . الموسوعة العربية الشاملة. مفهوم وتعريف األمن والسالمة(.  2020السالم، هدى )  عبد اسي 
www.mosoah.com /https:/  2021/ 10/ 12بتاري    خ . 

( هللا  عبد  حنان  القرارات 2021عساف،  فياتخاذ  المعلماتواألمهات  مشاركة  ي 
األطفالفز رياض  مديرات  دور   .)

ي ضوء جائحة كورونا. 
بوية  والنفسية التعليمية فز  . 245-223( 6) 29 مجلة الجامعة  اإلسالمية للدراسات الير

ي، العنود محمد   . (. 2020) عسي    مرحلة رياض األطفال الحكومية بمحايل عسير
 
ز   إدارة األزمات ف بويي 

رابطة الي 
 . 339-301(،119) 119العرب،

وس كورونا،  2020عمر؛ بورسسوب، حسان )  عيشوش، ي تعزيز التوعية الصحّية حول في 
(.دور شبكة الفيسبوك فز

ي الجزائر.  309-288(  2) 2،  مجلة التمكير  االجتماىع  
 فز

يف محمد )  يف،رسر يفة؛ رسر ،رسر ي
(.درجة توفر كفايات إدارة األزمات لدى قائدات مدارس محافظة بيشة  2021القرئز

بية من وجهة نظر المعلمات.  جعت من موقع  311-287(،3) 37،المجلة العلمية لكلية الير . جامعة أسيوط .اسي 

tp://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabicht  2021/ 11/ 11بتاري    خ . 

 ( ،آية  "الصحة"(.  2021القيسي  وخاطبنا  مهمة  الوجاه   للتعليم  األطفال  رياض  عودة  بية":  بذلك.    "الير
جعت من موقع    . 2021/ 10/ 6بتاري    خ   https://alghad.comاسي 

ي ضوء انعكاسات  2021كامل،هناء عبدالمنعم ) 
(. متطلبات تطوير البيئة التنظيمية بمؤسسات رياض األطفال فز

  . 486- 431(،1(، ج) 6) 3،  مجلة البحوث ودراسات الطفولة جائحة كورونامن وجهة نظر المديرات والموجهات. 

، وهيب )  ي العلوم االجتماعية. بغداد 2010الكبيسي
ي فز
. (. اإلحصاء التطبيف  ي

 :مؤسسة مرتىصز للكتاب العراف 

 ( جع من   (. 2021المحاسيس،سامي  المدارس يوميا. اسي  ي 
ي فحص للكشف عن كورونا فز

ألفز بية: إجراء  الي  وزارة 
 2022/ 4/ 3بتاري    خ   https://www.almamlakatv.com/news موقع

، منال إبراهيم )  ي
التحديات الت  تواجهها معلمات رياض األطفال فز التعليم عن ُبعد )التعليم   (. 2021مديتز

وس كورونا )كوفيد   ظل انتشار في 
( فز ي

وئز (، 19) المجلة الدولية للعلوم االنسانية االجتماعية (. 19 –االلكي 
جع من  297 -269 .جامعة الملك عبد العزيز،السعودية اسي 

 2022/ 1/ 25بتاري    خ  https://www.ijohss.com/index.php/IJoHSS/article/view/207الموقع

https://mqaall.com/introduction-safety-security%20%20بتاريخ%2012/10/2021
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
https://alghad.com/
https://www.almamlakatv.com/news
https://www.ijohss.com/index.php/IJoHSS/article/view/207
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 األمن والسالمة ف

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

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 الزرقاء لمهارة إدارة 2018لمشاقبة، متعب عودة فالح ) ا
(. درجة امتالك مديري المدارس الحكومية فز

بوية والنفسية، المركز القوم  للبحوثاألزمات المدرسية من وجهة نظرهم،  
- 68(،29) 2، غزة،مجلة العلوم الير

83. 

     19iv-ادية لجائحة كوفيداآلثار اإلجتماعية واإلقتص  (. 2020منظمة التعاون اإلسالمي )
 
  الدول أألعضاء ف

 
ف

ي واالقتصادية واالجتماعية والتدريب منظمة  التعاون اإلسالم   األفاق  والتحديات
. تركيا: مركز األبحاث اإلحصائ 

 بالدول اإلسالمية. 

جعت من الموقع  حافظ عل سالمة المدرسة(. 2021منظمة الصحة العالمية )  . اسي 

http://www.emro.who.int/ar/health   2021/ 10/ 7بتاري    خ . 

جعت من الموقع دليل توعوي صح  شامل (. 2020منظمة الصحة العالميه)  . اسي 

detail/coronavirus-a-room/q-https://www.who.int/ar/news  2021/ 10/ 23بتاري    خ . 

  الصفوف المدرسية أثناء كوفيد  (. 2020منظمة اليونسف ) 
 
جع من موقع  19-االحتياطات ف . اسي 

https://www.unicef.org  2021/ 12/ 28بتاري    خ . 

، محمد أحمد محمود )  ي (. درجة ممارسة مديرات رياض األطفال باألردن  2021المواضية، رضا سالمة؛ الزعتر
ي ظل جائحة كورونا واتجاهاتهن نحو التعلم عن بعد. 

ي عملهن اإلداري فز
اتيجية إدارة األزمة فز مجلة  السي 

بوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس  . 97-82(،1) 15،الدراسات الير

جعت من الموقع بحث عن األمن والسالمة المدرسية(. 2021آية )  ناض، . اسي 

https://www.yallanzaker.org/search-for-security-and-school-safety 2021/ 9/ 27بتاري    خ . 

    (. دليل2020)   اليونسكو 
  التعليم األكاديم  والمهن 

 
بية والتعليم والثقافة. صانع  السياسات ف  .  األمم لمتحدة للي 

بية والتعليم. )   .عمان: األردن. 2022/ 2021دليل العودة إىل المدراس (. 2021وزارة الي 

  المراجع باللغة األجنبية 
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 األمن والسالمة ف

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

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

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    
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