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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جامعة القدس المفتوحة والمعايت  المهنية لمعلمي غرف المصادر]
 
بية الخاصة ف  [مدى مطابقة برنامج التر

 [إعداد الباحثة : د.هدى أحمد سالمة]

بية والتعليم الفلسطينيةالوظيفة: مسؤول المعايت  المهنية/ هيئة تطوير مهنة ]  [التعليم/ وزارة التر

 [دكتوراة: إدارة تربوية/ الجامعة العربية األمريكية]

 

 الملخص: 

ي جامعة القدس المفتوحة  بالمعايي  المهنية لمعلىمي 
ز
بية الخاصة ف تسغ هذه الدراسة إىل مقارنة يطة برنامج الي 

ي وثيقة صادرة عن وزارة الي  
ز
  وبعد اللقاء بعدد (2018عام)بية والتعليم العاىلي  ومنشورة غرف المصادر الواردة ف

ز الجدد   لتهيئة المعلمي 
ً
 مكثفا

ً
بية  اللذيًن أفادوا أنهم ُيعدون برنامجا ي وزارة الي 

ز
بية الخاصة ف ز بالي  من المختصي 

بية لتأهيلهم وإعدادهم  تمحورت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس: ما  ي مدى مطابقة برنامج الي 
ز
 الخاصة ف

بية والتعليم  جامعة القدس المفتوحة والمعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر  ي وزارة الي 
ز
المعتمدة ف

مد 
ُ
ن مباستخدام جداول لمقارنة أوجم التشابم وااليتالف بينهما    التحلي  المقارن(منهج)الفلسطينية؟ واعت

ي  )متوافق  غي  متوافق(بناء عىل النمام ا  يالل التكرارات وتحويلها لنسب مئوية
ي يرجت  جوأهم النتائ لثنائ 

الت 
جم المعايي  المهنية)ال: عدد بها الدراسة

ي تي 
( مساق إجلاري 16)و ( %37.2( بنسلة)16مساتات الت 

ركز عىل المهارات  ومن توصيات %37.2بنسلة)
ُ
ي ت
( ال تتطابق والمعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر الت 

بية الخاصة منها)إدارة الصف داي  غرفة المصادر نمري وعمىلي  تصميم الدراسة: إضافة مسا
تات مختصة بالي 

بية العملية(  تقسيم التخصص إىل مسارين: مسار معلم غرف مصادر أوتعليم جامع  مسار  التدريس  الي 
 مستشار ويبي  تربية ياصة. 

ي جامعة القدس المفتوحةالمعايي  المهنية لمعلم غرف المصادر  برنامج الي   كلمات مفتاحية: 
ز
 بية الخاصة ف

Abstract: 

This study is aimed to answer the problem question of how the special education program matches in 

QOU and professional standards for the resource room’s teachers accredited by the Palestinian Ministry 

of Education which published in (2018). The comparative analysis curriculum was adopted using tables 

to compare the similarities and differences between professional standards and the approved courses at 

the (QOU), for the specialization of education, through duplicates and converting them to percentages. 

The most important results: the number of courses translating professional standards (16) rate of 

(37.2%), and (16) compulsory courses rate of (37.2%) that doesn’t match the professional standards of 

resource room teachers that focus on skills, the recommendations of the study: Adding special education 

courses including (classroom management within the theoretical and practical resource room, teaching 

design, practical education), Specialization distribution for two tracks: a teacher in resource rooms or 

inclusive education, a special consultant  education expert. 

Key words: Professional Standards for Resource Rooms Teachers, Special Education Program at Al-

Quds Open University (QOU). 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الفصل األول: 

  واإلطار النظريالمقدمة 

ي مجال 
ز
ي جاهدة عىل مواكلة التطورات العالمية ف

عليم العاىلي منذ تسعينيات القرن الماضز
 ة
بية والت

عملت وزارة الي  ة
 . ي
ي احتياجات ومتطللات مجتمعنا الفلسطيتز ة  وفق رؤية عرصية تلت 

بية الخاص ة
عليم الجامع والي  ة

 ة
 الت

ي من اتفاتية اخأمم لم 24وتد نصت المادة 
ز
 ف
ً
تحدة بشأن حقوق اخأشخاص ذوي اإلعاتة أن " للجميع حقا

بية والتعليم العاىلي  
بوية  بما يحقق التعليم والعلم" ) وزارة الي  ي العملية الي 

ز
ا إىل تنون 2009المشاركة ف

ً
( واستناد

بية والتعليم العام الصادر سنة )  ( 14م  والمادة رتم) ( حول إزامية التعلي2( البند رتم )9( المادة رتم )17-2الي 
: "تعليم نوغي لجميع الطللة  اخأبنية المدرسية الموائمة   بعنوان التعليم الجامع  الذي يتحدث عن توفي 

ة"   عليمية الموائمة لالحتياجات الفردي ة
 ة
عليم المؤهلة المتخصصة  والمناهج الت

 ة
عليمية  وطواتم الت

 ة
والمصادر الت

 
 ة
ة بها  من ضمنها برنامج ولضمان استدامة االهتمام بالت اتيجية ياص ة عليم الجامع عىل أجندة العم  تم ة بناء اسي 

 غرف المصادر. 

م غرف المصادر أن يقوم بعملم 
ِّ
ة؛ ولكي يسُه  عىل معل

بية الخاص ة
عليم الجامع والي  ة

 ة
من أج  االرتقاء بمستوى الت

 
 ة
ة  تامت هيئة تطوير مهنة الت ة والمهني ة ة بإعداد وفق اخأسس العلمي ة بية الخاص ة

عليم واإلدارة العامة لإلرشاد والي  ة
ة لمعلىمي غرف المصادر؛ لتكون مرجعية لتوصيف مهنتهم وامتالك مجموعة من المهارات 

وإصدار معايي  مهني ة
 والقيم واالتجاهات اإليجابية نحو مهنتهم وعملهم. 

ن عليم العاىلي بشك  كبي  بي 
 ة
بية والت

ة لتهتمُّ وزارة الي  ة تحقيق امج غرف المصادر باعتلارها أحد المرتكزات اخأساسي ة
م أفض   حيث 

ُّ
ة تعل ي توفي  نوعي ة

ز
عليم ف

 ة
وع من الت

 ة
ا منها بدور هذا الن

ً
ي المدارس النمامية إيمان

ز
عليم الجامع ف

 ة
الت

ٍّ دور أسمن عملت عىل إنشاء غرف مصادر لدعم الطللة  وتسغ إىل تطوير أداء معلم غرف المصادر؛ لما لم  اسي
 من توافر معايي  مهنية 

 ة
ا  ال بد ي تعليم الطللة ودعمهم أكاديميًّ

ز
ة هذا الدور ف ة  وخأهمية عليمي ة

 ة
ة الت بوي ة ي العملية الي 

ز
ف

ة.  ِة العميمة  بكفاءٍة عالية تؤدي إىل تحقيق اخأهداف الَمْرُجو ة  يتلعها للقيام بهذه المهم ة

 سمات معلم غرفة المصادر 
عليم العام  والمستشارين  ومديري ويعم  

 ة
معلمو غرف المصادر كجزء من فريق واحد يضم عادة معلىمي الت

ة محددة الحتياجات كِ  طالب.  ة فردي ة عليم  المدارس  واآلباء واخأمهات  لوضع برامج تعليمي ة
 ة
وتحدد برامج الت

ا ويدمات لكِ  طالب. 
ً
 الفردي أهداف

 أن تتوفر فيم مجموعة من الِسمات  أهمها: ) تقلُّ  الطللة وليقوم هذا المعلم بمهاِمم   
 ة
عىل أكم  وجم  ال بد

فس  
 ة
ة والحماسة  الهدوء واالتزان االنفعاىلي وضلط الن

ة للعم   الحيوي ة مرة اإليجابية
 ة
  الملادرة رو ذوي اإلعاتة  الن

طوُّع  
 ة
عام  مع المواتف غي  الوالت

 ة
ي الت
ز
ة رسعة اللديهة  المرونة ف

ة
حدث بللاتة أمام اآليرين  دت

 ة
عة  الت

 ة
متوت

 المالحمة  تحمُّ  ضغط العم   الممهر العام المالئم  العم  برو  الفريق. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المعايت  المهنية: 

ي أمريكا عام 
ز
 ف
ً
بوية بداية ي كوريا واليابان تفوق  1981ظهرت فكرة المعايي  الي 

ز
ز أن نمام التعليم ف   بعدما تبي 

ي العديد Goldberg&Harvey1983)عليهم  
ز
بوية ف ت فكرة المعايي  الي  (  وزاد االهتمام فيما بعد بحيث انترسر

وعها التطويري عام  من الدول  منها بريطانيا  ي مرسر
ز
فقد ارتكزت دولة تطر فلسفة المعايي  عىل عدد من  2003ف

 (.  2005لدهان  الملادئ المرتلطة بها مث : تشجع االبتكار واالستقاللية والمحاسلة .) ا
ز عىل تطوير  ي فلسطي 

ز
بية والتعليم العاىلي ف

 لمنهج الجودة تعم  وزارة الي 
ً
ي واتلاعا

بوي الفلسطيتز ي سياتنا الي 
ز
وف

فقد انطلقت هيئة تطوير مهنة التعليم  منمومة متكاملة من المعايي   توض  فيها اخأدوار والمهام المتوتعة 
ي اُعتمد فيها عىل مجموعة من ممثلة بفريق إعداد المعايي  المهنية ل

لمعلم  ومن ثم الطواتم المساندة والت 
 :  اخأسس هي

ي  -1
 وبالتاىلي المعايي  المهنية هي انعكاس للمهام المطلوبة. الوصف الوظيفز

 والملادئ والمنطلقات اخأساسية الواردة فيها.  2012 -2008يطة الوزارة التطويرية  -2
اتيجية إعداد وتأهي  المعلم -3 )إسي  ز بوية المساندة 2009ي  ورة إعداد الكوادر الي  ز وإشارتها لرصز ي فلسطي 

ز
( ف

بوي اتجاه مجتمعهم ز للقيام بدورهم الي   . للمعلمي 
ي التعليم العاىلي الصادرة عام  -4

ز
  1997توصية منممة العم  الدولية واليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس ف

ورة اعتماد معايي  مهنية توضع  ومنمماتهم لبناء تقويم موضوغي  حيث ورد فيها ضز
ز بالتشاور مع المعنيي 

بية والتعليم العاىلي الفلسطينية 
بية والتعليم ) وزارة الي  ي ميدان الي 

ز
ز ف تيات للعاملي 

 –إلجراء التعيينات أو الي 
 (.  2014هيئة تطوير مهنة التعليم 

ة ة لمعلىمي غأهمية المعايت  المهنيَّ
ها تؤسس للمهنة بهدف تطوي: تكمن أهمية المعايي  المهني ة

 ة
ر رف المصادر  أن

ي لمعلم غرفة المصادر 
طور المهتز

 ة
ي المحاور اآلتية: ) الت

ز
  اخأداء؛ وتمهر أهمية المعايي  ف

 ة
قويم  وضو  عملية الت

تسهي  عملية المتابعة  تطوير القدرات  تطوير أسس ايتيار معلىمي غرف المصادر الجدد بناء عىل المعايي  
ة  ي تحديد احتياجات معلىمي المهني ة

ز
ز ف   عىل المسؤولي 

ز لدعمم تسهة ة الممي 
بية الخاص ة

لهم. الكشف عن معلم الي  ة
بية والتعليم    (. 2018غرف المصادر  وتطويرهم(.) وزارة الي 

 : ا  جيد  مرٍض  غي  مرٍض(  مستويات المعايت 
ًّ
: )ممتاز  جيد جد ُوضعت للمعايي  المهنية يمسة مستويات هي

ي اشتقاق أدوات تقويم لك ة مستوى منها.  ُيستند 
ز
 إليها ف

ة لمعلمي غرف المصادر:   المعايت  المهنيَّ
 القدرة عىل إعداد الخطط وتنفيذها.  المعيار األول: 
 : ي
 
ان
ّ
ي مجال غرف المصادر.  المعيار الث

ز
قويم ف

ة
 توظيف أساليب القياس والت

الث: 
ّ
دريس المتنوعة ا المعيار الث

ة
اتيجيات الت ة. توظيف اسي  بية الخاص ة

ي تناسب طللة الي  ة
 لت 

ي المدارس والمجتمع.  المعيار الّرابع: 
ز
عليم الجامع ف

 ة
 القدرة عىل تعزيز مفهوم الت

واص  مع ذوي العالتة.  المعيار الخامس: 
ة
 القدرة عىل االتصال والت

ة.  المعيار الّسادس:  مكن من اإلدارة الصفية
 ة
 الت

ة آم المعيار الّسابع:   نة. توفي  بيئة صفية
امن: 

ّ
(.  المعيار الث ي

طور المهتز
ة
ا )الت  تنمية الذات مهنيًّ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 جامعة القدس المفتوحة: 
ي  واحتياجاتم االجتماعية والسكانية 

ي للتعليم العاىلي تحت االحتالل الفلسطيتز
ي ظ  اخأوضاع الشعب الفلسطيتز

ز
ف

ي إنشاء جامعة عام 
ز
ي 1975واالتتصادية  بدأ التفكي  ف

ي عام    حيث أتر المجلس الوطتز
 1980الفلسطيتز

ي عمان 
ز
 للجامعة ف

ً
 مؤتتا

ً
ت  مقرا

ُ
ي تنفيذه  وافت

ز
ة ف وع  ولكن االجتيا  اإلرسائيىلي للبنان حال دون الملارسر

المرسر
  حيث تركز عىل إعداد الخطط الدراسية والكليات  واعتماد التخصصات العلمية وإنتاج المواد 1985أواير عام 

 لمساندة. التعليمية والمطبوعات والوسائط ا
ي عام 

ز
  1991وف

ً
ي مدينة القدس  وأنشأت فروعا

ز
  متخذة المقر الرئيسي لها ف

ز ي فلسطي 
ز
ت الجامعة يدماتها ف بارسر

ي بعض المدن الفلسطينية  وبدأت بالمئات من الطللة  ثم ازداد اإلتلال عليها  وأيذت باالنتشار وفت  
ز
أيرى ف

(  وتد يرجت 50.000( ما يقارب )2019/ 2018ام ) فروع وتوفي  ملاٍن مناسلة  حت  أصب  عدد الطللة ع
ي نمامها عىل التعليم الموتع الرسىمي لجامعة القدس المفتوحة()1997الفوج اخأول من طلبتها عام 

ز
   وتعتمد ف

ي التعلم بكافة اخأعمار وكافة اخأماكن. 
ز
ز ف  المفتو  حيث تستقل  الطللة الراغبي 

ي الجامعة: 
 
ز التعليم التقليدي والتعليم  تتبتز جامعة النظام التعليمي ف القدس المفتوحة نمام المزاوجة بي 

ي )المدمج( حيث ويوفر فرص التعليم والتعلم بجودة عالية وتكلفة مالئمة  ويقوم عىل المقرر الدراسي 
وئز اإللكي 

ي  ويوظف التكنو 
ات الصفية واللقاءات واالمتحانات الوجاهية  ومرتكزات التعلم الذائ  وجيا لالمطبوع والمحاضز

مج  ي بأدواتم ووسائلم كافة بأسلوب من التعليم المي 
وئز ي العملية التعليمية  وبخاصة التعلم اإللكي 

ز
الحديثة ف

واخأنشطة العملية والتدريبية لخدمة المتعلم واستقالليتم  ولتكون مكملة للقاءات الوجاهية ضمن معايي  
وط االلتحاق بأنممة التعليم التقليدي والحديث  وتع الرسىمي لجامعة القدس المفتوحة(. ) الم.ورسر

ة  رؤية الجامعة:   المفتو   ويدمة المجتمع  واللحث العلىمي
ة
ي مجاالت التعليم الجامغي

ز
ز واإلبداع ف الريادة والتمي 

ي تائم عىل العلم والمعرفة
ي بناء مجتمع فلسطيتز

ز
 .وترسيخ مكانتها القيادية ف

ز لتلبية حا رسالة الجامعة:  ز مؤهلي  ي سوق العم  المحىلي إعداد يريجي 
ز
جات المجتمع  تادرين عىل المنافسة ف

ية  من يالل تقديم  ة  وبناء القدرات التقنية والبرسر ي مجال اللحث العلىمي
ز
ز ف واإلتليىمي  واإلسهام الفاع  والمتمي 

حث لبرامج تعليمية وتدريبية عىل وفق أفض  ممارسات التعليم المفتو  وأساليب التعليم المدمج  وتعزيز بيئة ال
ات مع اخأطراف المعنية كافة  مع مراعاة  اكة وتلادل الخي  ي إطار من التفاع  المجتمغي والتعاون والرسر

ز
ة ف العلىمي

) الموتع الرسىمي لجامعة القدس المفتوحة(. 
ز  أحدث معايي  الجودة والتمي 

ة  وأريحا  وس فروع الجامعة:  لفيت  وتلقيلية  الخلي   ويطا  ودورا  وبيت لحم  والقدس  ورام هللا والبي 
ز  وغزة  وشمال غزه  والوسىط  ويان يونس  ورف .   وطولكرم  ونابلس  وطوباس  وجني 

 :  الكليات: تضم الجامعة عدة  كليات لمستوى البكالوريس وهي
 كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.  -
   كلية الزراعة.  -
 كلية التنمية االجتماعية واخأرسية.  -
 كلية العلوم اإلدارية واالتتصادية.  -
بية.  -  كلية التر
  كلية اإلعالم.  -

نشئت كلية الدراسات العليا أواير عام  كلية الدراسات العليا: 
ُ
: 2015أ قدم ثالثة برامج دراسية  هي

ُ
   وت

بوي  كما يجري العم  عىل  اف الي  بوي  واإلدارة واإلرسر ت  فاللغة العربية وآدابها  واإلرشاد النفسي والي 
 تخصصات جديدة وفق المعايي  المعتمدة من هيئة االعتماد والجودة والنوعية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جامعة القدس المفتوحة: 
ز
بية ف ي كلية الي 

ز
سيس الجامعة  وتمن  درجة اللكالوريوس ف

ٔ
نشأت الكلية منذ تا

ُٔ
ا

ز  ز المٔوهلي  ز والمرشدين والمختصي  بويي 
ز والي    يمسة تخصصات  وثالثة دبلومات  وتخرج المعلمي 

ً
كاديميا

ٔ
ا

اتيجيات التعليم والتكنولوجيا  تادرين عىل التفكي  غي  النمىطي  ومواجهة المشكالت 
حدث اسي 

ٔ
ز با   ملمي 

ً
وتربويا

بية وإعداد  ي مجال علوم الي 
ز
بوية  وإنتاج المعرفة عن طريق اللحث العلىمي  وذلك بتقديم ما يستجد ف

الي 
. )الموتع الرسىمي للجامعة(. 

ز  المعلمي 

بيةرؤية   ي : كلية التر
ز
 ف
ً
 وبحثيا

ً
 ومهنيا

ً
ي تزويد المجتمع بالكفاءات والقيادات المٔوهلة علميا

ز
ز ف اإلبداع والتمي 

بية والتعليم  نممة الي 
ٔ
ي بئيات وا

ز
بوي والنفسي واإلرشادي  نحو دور ريادي بارز ف

مختلف ميادين العم  الي 
 والتعلم الرسمية وغي  الرسمية. 

بوية ٕاعداد و  رسالة الكلية:  ي مجاالت العلوم الي 
ز
ز والمرشدين  ف ز والمعلمي  بويي 

ية مٔوهلة من الي  هي  طاتة برسر
ٔ
تا

ي مجال 
ز
ز ف بوية والمهنية والتقنية المغايرة  واإلسهام الفاع  والمتمي 

والنفسية واإلرشادية  المواكلة للتطورات الي 
ي  من يالل تقديم برامج تعليمية وٕارشادية

ة ب اللحث العلىمي التطبيف  ز محتواها وتدريبية متنوعة ومتكاملة ومتمي 
ي 
ز
فض  ممارسات التعليم المفتو   والتعليم المدمج  وتعزيز بئية اللحث العلىمي النوغي ف

ٔ
ي  وفق ا

العلىمي التطبيف 
) الموتع  ز حدث معايي  الجودة والتمي 

ٔ
ات  وفق ا اكة وتلادل الخي  ٕاطار من التفاع  المجتمغي  والتعاون والرسر

 للجامعة(. الرسىمي 

ي جامعة القدس المفتوحة: 
 
بية الخاصة ف  برنامج التر

بوية  المعتمد من الهئية الوطنية  بية الخاصة/ كلية الي  أنشات جامعة القدس المفتوحة برنامج بكالوريوس الي 
بية والتعليم العاىلي  بداية العام الجامغي )

استجابة (  وذلك 2014/ 2013لالعتماد والجودة والنوعية/ وزارة الي 
عتي  الجامعة 

ُ
 ت
ُ
ايد بذوي االحتياجات الخاصة؛ حيث ز ي  واالهتمام المي  ي والعرئ 

الحتياجات سوق العم  الفلسطيتز
ي تربية ياصة للعم  مع  يصائت 

ٔ
ز وا ي أنشأت هذا التخصص  يهدف تخري    ج معلمي 

الفلسطينية اخأوىل الت 
عضاء هئية تدريس متخصصة 

ٔ
شخاص ذوي اإلعاتة  من يالل ا

ٔ
بية الخاصة  وتوظيف اال ي مجال الي 

ز
ومٔوهلة ف

اتيجيات التعليم والتعلم.   التكنولوجيا المعاضة واسي 
هداف القسم

ٔ
 : ا
بوية والمهنية  . 1 فض  الممارسات الي 

ٔ
بية الخاصة؛ لتقديم ا ي مجال الي 

ز
ية ُمتخصصة ف رفد المجتمع بكوادر برسر

شخاص ذوي اإلعاتة  وتنمية تدراتهم وطاتات
ٔ
ي واللحثية لال

ز
ي ف هم واستثمارها؛ لالندماج والتفاع  االيجائ 

 المجتمع. 
بية الخاصة.  . 2 ي مجال الي 

ز
اتيجيات الحديثة وتطبيقاتها ف  تمكينهم من االسي 

بوية والنفسية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاتة  وزيادة الوغي المجتمغي  . 3
تمكينهم من الحاجات الي 

 بأهمية هذه الفئة من الطللة واخأشخاص. 
شخاص ذوي االحتياجات الخاصة.  . 4

ٔ
  إكسابهم مهارات اللحث العلىمي  لرفع مستوى الخدمات الُمقدمة لال

شخاص ذوي اإلعاتة.  . 5
ٔ
ي مجال التعام  مع اال

ز
 ٕاكسابهم الممارسات الفاعلة ف

اتيجيات التدريس المناسلة لك  فئة ولك  حالة من حاالت الطللة ذوي اإلعاتة.  . 6  تعميق معرفتهم باسي 
ي التعام  مع الطللة ذوي اإلعاتة. تمكين . 7

ز
بية الخاصة الحديثة ف  هم من توظيف نمريات الي 

ي مجال القياس والتقويم للطللة ذوي الحاجات الخاصة.  . 8
ز
 تطوير مهاراتهم ف

شخاص ذوي اإلعاتة وحاجاتهم.  . 9
ٔ
 ثقافة الوغي باال

ي يدمة المجتمع من يالل نرسر
ز
 اإلسهام ف



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                               (  -  105 91) ص:  سماخالبحث ال – األولالعدد  – التاسعالمجلد 

 

96 
ي جامعة القدس المفتوحة والمعايت                                                     سالمة      

 
بية الخاصة ف  المهنية لمعلمي غرف المصادر مدى مطابقة برنامج التر

  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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

. ٕاكسابهم المهارات واالتجاهات اإل  . 10
ً
 وشخصيا

ً
كي  فاعلية مهنيا

ٔ
ي تجعلهم ا

 يجابية نحو المهنة الت 
بية الخاصة.) موتع الجامعة  . 11 تعزيز العالتة مع الجهات المهنية المختلفة  لتنمية مهارات طللة تسم الي 

 .)  الرسىمي
وط القبول:   شر

ً
بية الخاصة يجب أن يكون حاصال ي الي 

ز
ىل ع كي يتمكن الطالب االلتحاق بمرحلة اللكالوريس ف
( بمعدل أعىل من  ي %65شهادة الثانوية العامة ) جميع أنواع التوجي ي

 من المقررات الت 
ً
ا  كبي 
ً
  حيث يدرس عددا

ي السنة 
ز
ي كيفية التعام  مع ذوي االحتياجات الخاصة  وف

ز
ة ف بية الخاصة  وتكسلم الخي 

تساعده عىل فهم الي 
بية الخاصة)  ي الي 

ز
وع تخرج ف (. الرابعة يقدم الطالب مرسر  موتع الجامعة الرسىمي

بية الخاصة:   مجاالت عمل خري    ج قسم التر
و 
ٔ
 ا
ً
فا و مرسر

ٔ
 ا
ً
و مستشارا

ٔ
 ا
ً
و متخصصا

ٔ
 ا
ً
 للعم  بوصفم معلما

ً
( مؤهال بية الخاصة )فرغي

يصب  يري    ج برنامج الي 
ي المٔوسسات الحكومية 

ز
شخاص ذوي االحتياجات الخاصة ف

ٔ
ي لال
هي  المهتز

ٔ
ي التا
ز
 ف
ً
و متخصصا

ٔ
 ا
ً
 : مثمرشدا

بية والتعليم  والشٔوون االجتماعية  والصحة(  والعم .والمنممات والمؤسسات الدولية  ي وزارات الي 
ز
)العم  ف

حمر  اليونسيف  
ٔ
حمر  الصليب اال

ٔ
نروا(  الهالل اال

ٔ
ز )اال وشلم الحكومية  مث : )وكالة غوث وتشغي  الالجٔيي 

بية ا ية مث : )جمعيات الي  ي تقدم اليونسكو ...الخ.( والخي 
هلية  الت 

ٔ
لخاصة(.والخاصة مث : )المدارس والمراكز اال

شخاص ذوي االحتياجات 
ٔ
و جمعية تهتم باال

ٔ
بية الخاصة(.واخأعمال الخاصة مث : )فت  مركز ا يدمات الي 

رسة 
ٔ
طفال ومرشد لال

ٔ
الخاصة(.دور رعاية الكلار  مراكز التدي  الملكر مث : )الحضانات ورياض اال

(.  والمستشفيات(  )  موتع جامعة القدس المفتوحة الرسىمي

 الدراسات السابقة: 
ات أدائها لدى  (2016خض  وأبو خليفة ) هدفت إىل تحديد درجة تحقق بعض المعايي  المهنية العالمية ومؤرسر

ي اخأنروا من وجهة نمر أنفسهم  ولتحقيق ذلك تم تطبيق تائمة 
ز
بوية واآلداب الجامعية ف ي كلية العلوم الي  يريخ 

ي الوال 
ز
ز الجدد ف ز وفق اتحاد دعم وتقييم المعلمي  يكية يات المتحدة اخأمر المعايي  المهنية العالمية للخريجي 

(INTASC ز الجدد للمعايي  المهنية العالمية ز والمعلمي  (  ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك الخريجي 
ة  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( تعزى إىل متغي  0,05α=بشك  عام كانت كبي 

ة.   الجنس  عدد سنوات الخي 
ي ضوء المعايي  العالمية لدى  (2015د )مقدادي وأحم

ز
هدفت إىل الكشف عن مستوى الكفايات المهنية ف

ي 
ز
ي ليبيا وسل  تطويرها  تكونت عينة الدراسة من معلىمي الرياضيات ف

ز
ي منطقة الجفرا ف

ز
معلىمي الرياضيات ف

ي  باستخدام استلانة   أضافة
ز  وتم استخدام المنهج الوصفز ز تربويي  في    أسئلة لطر  منطقة الجفرة ومرسر

ي منطقة الجفرة  
ز
مفتوحة  وتد كشفت النتائج عن مستوى متوسط الكفايات المهنية لدى معلىمي الرياضيات ف

ة  والمؤه   ات ك  من: الجنس  الخي  ي مستوى الكفايات المهنية تعزى لمتغي 
ز
 ف
ً
ولم تمهر فروق دالة إحصائيا

 .  العلىمي
بية والتعليم إىل االطالع عىل برامج غ( 2014دراسة جرادات، ) ي مديرية الي 

ز
ي  شمال الخلي –رف المصادر ف

ز
ف

ي المدرسة
ز
ي تواجم عملية الدمج من يالل دراسة الحالة   دمج ذوي صعوبة التعلم ف

والمعوتات والصعوبات الت 
بوي للطللة من ذوي صعوبة التعلم  من أهم التوصيات   ي التأهي  الي 

ز
ومعرفة مدى التطور والتقدم الحاص  ف

ي عملية الدمج وتأهي  البناء الجامغي  تعزيز ال
ز
عالتة مع مؤسسات المجتمع المحىلي واالستفادة من دورها ف

ي مجموعات واعتماد أسلوب المالحمة 
ز
ي والعم  ف

ز عىل التعلم النشط وتعلم اخأنداد والتعلم التعاوئز كي 
الي 

 والمشاهدة وتنوي    ع أساليب التعليم داي  غرفة المصادر. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

زيت بناء عىل معايي  وكالة ضمان  (2013هدفت دراسة الرمحي ) ي جامعة بي 
ز
ز ف إىل تقييم برامج إعداد المعلمي 

ت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية  ي المسخي  وتد ايتي 
يطانية  واتلعت الدراسة المنهج الوصفز الجودة الي 

ة دراسة استخدمت اللاحث( طالب وطاللة من طللة السنة الثانية والثالثة. ولتحقيق هدف ال50واللالغ عددها )
زيت بناء عىل معايي  وكالة ضمان  ي جامعة بي 

ز
ز ف استلانة  وتد أظهرت نتائج الدراسة أن تقييم إعداد المعلمي 

 .
ً
يطانية جاء متوسطا  الجودة الي 

ز  (Blank, Alas, Smith, 2008بالنك واالس وسميث ) هدفت إىل معرفة ه  برامج التنمية المهنية للمعلمي 
ي تحلي  نتائج تقويم برامج التنمية المهنية لها تأثي  

ز
ي التعليم والتعلم  وتمثلت أدوات الدراسة ف

ات عىل عمليت 
ي 
ز
ة من عام  14لمعلىمي العلوم والرياضيات ف ي أجريت يالل الفي 

م  2007م حت  عام 2004والية أمريكية والت 
ا  امج والدراسات: أن الرسر  مؤسسات التعليم العاىلي والمأشارت نتائج تحلي  التقييم عي  عدد من الي 

ز ناطق كات بي 
 . ز ي للمعلمي 

ي تطوير النمو المهتز
ز
 التعليمية بشك  عام تعم  عىل تعزيز القدرة ف

ي العم  مع  (2005عواد ) 
ز
بية الخاصة ف ي تواجم معلىمي الي 

هدفت الدراسة إىل تحديد مدى الصعوبات الت 
  اعتمدت االستلانة عىل عينة من معلىمي مراكز 

ز بية الخاصة سواًء كانت حكومة أو أو المعاتي  ومؤسسات الي 
ي ضوء النتائج يلصت الدراسة بلعض التوصيات أهمها: وضع برامج تدريبية 

ز
ز  وف ي فلسطي 

ز
ية أو أجنبية  ف يي 

ز  إنشاء مراكز تحتوي إعاتات متعددة لتسهي  دمج  ي عملهم مع المعاتي 
ز
إثرائية إلكسابهم المهارات الالزمة ف

ز بعضهم اللعض اليتالف إعاتاتهم. ذوي اإلعاتة بال  مجتمع المحىلي  ومساعدة المعاتي 
 التعقيب عىل الدراسات السابقة

ز بشك  عام  عند مراجعة الدراسات السابقة نجد أنها تختص بجانب محدد فيما يتعلق بالمعايي  المهنية للمعلمي 
ومعلىمي التعليم العام بشك  ياص سواء كانوا معلىمي ) رياضيات  علوم  كليات تربية.. الخ(. وتناولت دراسة عواد 

بية الخاصة   ي تواجم معلىمي الي 
 الصعوبات الت 
ز ولم تتطرق  نامج جامعة  وهذا ما تختلف وتتمي  أية دراسة إىل المعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر  وربطها بي 

 بم هذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 
 مشكلة الدراسة

ي عدة اتجاهات  
ز
بية والتعليم جهودها لالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية  وتمتد هذه الجهود ف كثف وزارة الي 

ُ
ت

ي مصلحتم  وياصة  أهمها 
ز
الطالب محور العملية التعليمية التعلمية  فالوزارة تهتم بأي اتجاه يمكن أن يصب ف
ي تطوير أدائم. 

ز
 لم ف
ً
 وداعما

ً
ي دور المعلم مساندا

 الطللة ذوي االحتياجات الخاصة  حيث يأئ 
بية الخاصة  لتحديد اخأطر النمرية والتطبيقية  ولالرتقاء  بية والتعليم معايي  لمعلم الي 

وتد وضعت وزارة الي 
ي إتقان التعام  

ز
بية الخاصة وكفاياتهم المهنية  وتحديد المعارف والمهارات الالزمة لعملهم  ف بقدرات معلىمي الي 

بي ز بالي   مع الطللة  وبعد اللقاء بعدد من المختصي 
ً
بية  حيث أفادوا أنهم ُيعدون برنامجا ي وزارة الي 

ز
 ة الخاصة ف

خرج 
ُ
ي ت
امج الجامعية الت  ز الجدد لتأهيلهم وإعدادهم   لذا ال بد من تسليط الضوء عىل الي   لتهيئة المعلمي 

ً
مكثفا

ة . حيث أن جامعة القدس المفتوح2018معلىمي غرف المصادر  ومقارنتها بالمعايي  المهنية الصادرة عام 
بية 2014اعتمدت برنامج بكالوريس تربية ياصة عام )  ي مجال الي 

ز
ية متخصصة ف (  بهدف تخري    ج كوادر برسر
ي المجتمع. 

ز
 الخاصة  لتقديم أفض  الممارسات لألشخاص ذوي اإلعاتة لتمكينهم من االندماج ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وبناء عىل ما سبق  
ر
ي سؤال الرئيس بما يأن

 
بيمدى مطابما : تتمحور مشكلة الدراسة ف ة الخاصة قة برنامج التر

ي جامعة القدس المفتوحة والمعايت  المهنية لمعلمي غرف المصادر 
 
بية والتعليم  ف ي وزارة التر

 
المعتمدة ف

 الفلسطينية؟

 األسئلة اآلتية: وانبثق عن السؤال الرئيس  
ي جامعة  . 1

ز
بية الخاصة ف نامج الي   حة؟القدس المفتو ما المعايي  المهنية المتوافقة مع الخطة الدراسية لي 

ي جامعة القدس   . 2
ز
بية الخاصة ف بية الخاصة ويطة برنامج الي  ما درجة تمثي  المعايي  المهنية لمعلىمي الي 

 المفتوحة ؟
ي جامعة القدس المفتوحة؟ . 3

ز
بية الخاصة ف ي يطة برنامج الي 

ز
 ه  هناك معايي  مهنية غي  متضمنة ف

سهم فيما الدراسة علارة عن جهود علمية بأدو  أهمية الدراسة: 
ُ
ات بحثية صحيحة  وبالتاىلي نتائجها ممكن أن ت

 : ي
 يأئ 

: األهمية النظرية ي
ز
 : تتمث  أهمية الدراسة النمرية ف

ي المدارس  وكون المعايي   -
ز
علم الجامع ف

ة
بية الخاصة أحد المرتكزات اخأساسية لتحقيق الت ُيعتي  معلم الي 
ي هذا التخصص؛ مما  المهنية تصف المهارات والمعارف المطلوبة  وأن الجامعة ترفد إىل الوزارة يريخ 

نامج الجامعة المعتمد. 2018يستوجب تحديد مدى ارتلاط بنود المعايي  المهنية الصادرة عام )  ( بي 

ي جامعة  -
ز
بية الخاصة ف حات لتطوير برنامج الي  بية والتعليم الفلسطينية بمقي  ي وزارة الي 

ز
تزويد صانغي القرار ف

ي ضوء 
ز
 المعايي  المهنية لهم. القدس المفتوحة  ف

:  األهمية العملية:  ي
 
 تتمثل أهمية الدراسة العلمية ف

بية الخاصة.   - ي الي 
ز
ة ف   وذو أهمية كبي 

ً
 حديثا

ً
 علميا

ً
 أنها تتناول موضوعا

ي جامعة القدس المفتوحة من يالل وثيقة المعايي  المهنية لم.  -
ز
بية الخاصة ف ي تطوير برنامج الي 

ز
 أنها تلحث ف

ي حدود علم اللاحثة(   -
ز
ي البيئة الفلسطينية   كونها الوحيدة ) ف

ز
ندرة الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة ف

بية الخاصة بناء عىل المعايي  المهنية لم وآلية تطويرها. 
ي موضوع برنامج الي 

ز
ي تلحث ف

 الت 

ي جامعةمدى مطابقة برنامج تعتمد هذه الدراسة عىل منهج تحلي  المحتوى لتحديد  -
ز
بية الخاصة ف  الي 

 القدس المفتوحة والمعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر. 

شك  هذه الدراسة   -
ُ
ي تد ت

ي إجراء بحوث مستقللية ذات صلة والت 
ز
ز اآليرين ف تد تفيد هذه الدراسة اللاحثي 

 لها. 
ً
 منطلقا

 أهداف الدراسة : 
بية والتعليم  وء عىل نموذج المعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر المعتمد من وزارة الي 

ة
بعد تسليط الض

ي جامعة القدس المفتوحة  تم بناء نموذج ياص لتحديد 
ز
بية الخاصة ف ى مطابقة مدالفلسطينية   وبرنامج الي 

ي جامعة القدس المفتوحة والمعايي  المهني
ز
بية الخاصة ف ىل   للوصول إة لمعلىمي غرف المصادر برنامج الي 

 : ي الجامعة  وتسغ هذه الدراسة إىل تحقيق مجموعة أهداف وهي
ز
حات متطورة للخطة الدراسة المعتمدة ف  مقي 

ي جامعة القدس المفتوحة ومقارنتها مع المعايي  المهنية  -
ز
بية الخاصة ف نامج الي  تحلي  الخطة الدراسية لي 

ي 
ز
بية والتعليم العاىلي  ومنشورة لمعلىمي غرف المصادر الواردة ف

ي نيس وثيقة صادرة عن وزارة الي 
ز
ان عام ف

 (. 8وعددها )( 2018)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جامعة القدس المفتوحة لبنود المعايي   -
ز
بية الخاصة ف تحديد النسلة المئوية لمدى تغطية يطة برنامج الي 

 المهنية لمعلىمي غرف المصادر. 

 مهنية لمعلىمي غر  -
ً
ا ي جامعة التأكد إن كان هناك معايي 

ز
بية الخاصة ف ي يطة برنامج الي 

ز
ف المصادر لم ترد ف

 القدس المفتوحة. 

ي جامعة القدس المفتوحة بناًء عىل المعايي  المهنية لمعلىمي  -
ز
بية الخاصة ف ي تطوير يطة برنامج الي 

ز
اإلسهام ف

 غرف المصادر. 
 تعريف المصطلحات

بية الخاصة) تعريف إجرا - (.: وثيقة المعايت  المهنية لمعلم التر ي
 
بية وال ن تعليم هي وثيقة صدرت عن وزارة الي 

/ هيئة تطوير مهنة التعليم  والمنشورة  ي نيسان عام )العاىلي
ز
تحتوي عىل ثمانية معايي   ك  معيار ( 2018ف

  جيد  مرٍض  غي  مرض( 
ً
يحتوي عىل مجموعة إجراءات مصنفة إىل يمسة مستويات ) ممتاز  جيد جدا

 عىل تمكنم من تأم  ذاتم ومستوى 
ً
تيامم بأداء مهامم؛ ليطور ذاتم ويحقق اخأهداف المطلوبة  وتحتوي أيضا

 أيالتيات المهنة. 

م للطالب معلم غرف المصادر:  -
ِ
ي المدرسة  ويقد

ز
ي غرفة مصادر ف

ز
ة يعم  ف بية الخاص ة

ي مجال الي  ة
ز
  ف
 ة
م مؤه

ِّ
معل

بية والتعليم العاىلي  
. ) وزارة الي  ي أوتات محددة من اليوم الدراسي

ز
ة عىل احتياجاتم  ف ة مبني ة ة فردي ة  تربوي ة

َ
برامج

 (. 2018هيئة تطوير مهنة التعليم  

ي ضوء ما تضمنتم هذه العلارة من وصف للسلوك  علارة يستند إلالمعيار:  -
ز
ي الحكم عىل الجودة ف

ز
يها ف

 عن تيم أو اتجاهات أو أنماط تفكي   أو تدرة عىل ح ة المشكالت واتخاذ القرارات  
ة
ي تعي 
والممارسات الت 

بية والتعليم العاىلي  هي
وغي لألداء.) وزارة الي 

ة
  المستوى الن

ة
ة تمث  إرشادية

ً
طوير مهنة ئة تباعتلارها يطوطا

 (. 2012التعليم 

ة وأثاث مناسب  غرفة المصادر:  - زة بما يلزم من وسائ  وألعاب تربوي ة ة ملحقة بالمدرسة  ومجه ة غرفة صفي ة
بية والتعليم  هيئة تطوير مهنة  ة عىل احتياجات الطللة) وزارة الي  ة مبني ة ة الفردي ة بوي ة امج الي  لتقديم الي 

 (. 2018التعليم  

( برنامج ا - ي
 
ي جامعة القدس المفتوحة) تعريف إجران

 
بية الخاصة ف   برنامج بكالوريس  أحد تخصصاتلتر

بية والتعليم العاىلي  بداية عام )
بوية  معتمد من هيئة االعتماد والجودة/ وزارة الي  -2013كلية العلوم الي 

ي تربية ياصة. 2014
ز أيصائ   (  بهدف تخري    ج معلمي 

بية الخاصة - بية الخاصة  وتأهي  ذوي اإلعاتة  ويقوم بتعليم الطللة : معلم متخصمعلم التر ي الي 
ز
ص ف

بية الخاصة.  ي مراكز ومؤسسات الي 
ز
ي غرفة المصادر أو ف

ز
 وتقديم الدعم لهم  سواء ف

 حدود الدراسة: 
بية الخاصة / جامعة القدس المفتوحة  ومقارنتها  الحدود الموضوعية:  - نامج الي  تحلي  الخطة الدراسية لي 

/ هيئة تطوير مهنة التعليم   بية والتعليم العاىلي
بية الخاصة والصادرة عن وزارة الي  بالمعايي  المهنية لمعلىمي الي 

ي نيسان عام )والمنشورة 
ز
 . ( 2018ف

بية والتعليم.  تناولت هذه الدراسة الحدود المكانية:  - / وزارة الي  ز ي فلسطي 
ز
بية الخاصة ف  معلىمي الي 

ة الدراسة  الحدود الزمانية:  -  . 2020/ 12/ 1وتنت ي بتاري    خ  2020/ 9/ 25واللحث من تاري    خ تمتد في 
ي الدراسة.  حدود مفاهيمة:  -

ز
دمت إجرائيا ف

ُ
ف المفاهيم كما ت عر ة

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي اخأوعية ا
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فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

 الحياتية

مناهج البحث  3 علم نفس النمو 3

 العلمي

مكافحة الفساد :  3

 التحديات والحلول

3 

التربية مدخل الى  3 (1اللغة العربية )

 الخاصة

القياس والتقويم  3

 مفي التعلم والتعلي

 3 (1اللغة الفرنسية ) 3

اللغة االنجليزية 

(1) 

التقييم والتشخيص  3

 في التربية الخاصة

الحضارات البشرية    3

 ومنجزاتها

3 

فلسطين والقضية 

 الفلسطينية

اإلعاقة الجسمية  3

 والصحية

 3 المسؤولية المجتمعية   3

 اإلعاقة  3 اإلسالميةالثقافة 

 البصرية

 3 (1عبري )   3

     3 اإلعاقة السمعية  

     3 صعوبات التعلم  

     3 اإلعاقة العقلية  

حقوق األشخاص   

 ذوي اإلعاقة

2     

     3 التدخل المبكر  

 إدارة الصف  

 وتنظيمه 

3     

( 1تدريب ميداني )  

 في التربية الخاصة
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     3 التوحد  

     3 اضطرابات السلوك  

     3 الموهبة والتفوق  

اضطرابات النطق   
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مناهج وأساليب   

التدريس في التربية 
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مناهج وأساليب   

التدريس في التربية 
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 في التربية الخاصة
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إرشاد ذوي الحاجات   

 الخاصة وأسرهم
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     3 مشروع التخرج  
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
 نالحظ أن المساتات كاآلئ 

بية الخاصة  ومجموع عدد المساتات2جدول )  لتخصص الي 
ً
 ( يوض  مجموع الساعات كاملة

منفرد/  
 إجلاري 

 المجموع مقررات حرة  منفرد/ إجلاري  تخصص إجلاري منفرد 

 ساعة 128 ساعات 6 ساعة 18 ساعة 80 ساعة 24 عدد الساعات

مجموع عدد 
 المساتات

 مساق 43 3 6 26 9

 

 نتائج مقارنة المعايت  بمساقات تخصص تربية خاصة/ جامعة القدس المفتوحة

 خاصة/ جامعة القدس المفتوحة( يبي   المقارنة بي   المعايت  المهنية والمساقات المعتمدة تخصص تربية 3جدول )

عدد  المقرر المعيار
 المساتات

النسلة 
 المئوية

 %2.3 1 تصميم التدريس القدرة عىل إعداد الخطط وتنفيذها. 

ي التعلم والتعليم  توظيف أساليب القياس والتقويم
ز
م التقيي  القياس والتقويم ف

بية الخاصة ي الي 
ز
 والتشخيص ف

2 4.6% 

اتيجيات  ف اسي 
ِّ
التدريس يوظ

بية 
ي تناسب طللة الي  ة

المتنوعة الت 
ة.   الخاص ة

 طرائق التدريس والتدريب العامة  تكنولوجيا التعليم 
ي 
ز
بوي  مناهج وأساليب التدريس ف علم النفس الي 

بية الخاصة ) ي 1الي 
ز
(  مناهج وأساليب التدريس ف

بية الخاصة ) ي مراح  العمر 2الي 
ز
 (  اإلرشاد والتوجيم ف

6 14% 

عليم 
 ة
القدرة عىل تعزيز مفهوم الت
ي المدارس والمجتمع

ز
 الجامع ف

- 0 0% 

القدرة عىل االتصال والتواص  مع 
 ذوي العالتة

ي )
بية الخاصة إرشاد ذوي 1تدريب ميدائز ي الي 

ز
( ف

ي )
ي 3الحاجات الخاصة وأرسهم  تدريب ميدائز

ز
( ف

ي )
بية الخاصة  تدريب ميدائز بية الخاصة 2الي  ي الي 

ز
 ( ف

   التطوغي  المهارات الحياتيةالعم 

5 11.6% 

مكن من اإلدارة الصفية
 ة
 %2.3 1 إدارة الصف وتنميمم الت

ة آمنة.   %0 - - توفي  بيئة صفي ة

 .) ي
طور المهتز

 ة
ا )الت ات مهنيًّ

ة
 %2.3 1 مناهج اللحث العلىمي  تنمية الذ

 %37.2 16  مجموع المساتات 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مناقشة النتائج: 

بية الخاصة / جامعة عند مقارنة  نامج التر المعايت  المهنية لمعلمي غرف المصادر، بالمساقات المعتمدة لتر
 : ي
ر
 القدس المفتوحة، نجد ما يأن

جم المعايي  المهنية عددها ) -
ي تي 
 ما يشك  نسبتم )16المساتات الت 

ً
عتي  %37.2( مساتا

ُ
(  وهذه نسب ت

نامج والمعلن ة عىل الموتع الرسىمي الخاص بجامعة القدس المفتوحة  متدنية  وعند مراجعة أهم أهداف الي 
 (: ي
بية الخاصة؛ نجد الهدف اخأول ينص عىل ما يأئ  ي مجال الي 

ز
ية ُمتخصصة ف رفد المجتمع بكوادر برسر

شخاص ذوي اإلعاتة  وتنمية تدراتهم وطاتاتهم 
ٔ
بوية والمهنية واللحثية لال فض  الممارسات الي 

ٔ
لتقديم ا

بوية والمهنية  وعند واستثمارها؛ لالندما  ي المجتمع(  فالهدف يركز عىل الممارسات الي 
ز
ي ف ج والتفاع  اإليجائ 

بية الخاصة  ) والمعلنة ومعممة عىل الصفحة الرسمية لموتع جامعة  مراجعة مجاالت يري    ج تسم الي 
  أو مرشد

ً
فا   مرسر

ً
 أو أو مستشارا

ً
  أو القدس المفتوحة( فالخري    ج يصب  مؤهال للعم  بوصفم معلما

ً
ا

ز تأهي  الخري    ج  كمعلم أو   ي لألشخاض ذوي االحتياجات الخاصة  ويوجد فرق بي 
ي التأهي  المهتز

ز
 ف
ً
متخصصا

ي مراكز ذوي االحتياجات الخاصة. 
ز
 كمستشار ومتخصص ف

بية الخاصة  االعاتة 16) هناك - : )علم نفس النمو  مدي  اىل الي  ( مساق من المساتات اإلجلارية وهي
الجسمية والصحية  اإلعاتة اللرصية  االعاتة السمعية  صعوبات التعلم  االعاتة العقلية  حقوق االشخاص 

طرابات السلوك  ذوي االعاتة  التدي  الملكر المشكالت االجتماعيم  الصحة النفسية  التوحد  اض
ي تشك  ما نسبتم )

(. %37.2الموهلة والتفوق  اضطرابات النطق واللغة  تعدي  السلوك عند الطف ( والت 
ز عىل  كي 

بية الخاصة  دون الي  ي الي 
ز
وعند مراجعة وصف هذه المساتات ُوجدت أنها تخصصية نمرية ف
ركز عىل المهالتدريب العمىلي فيها  وبذلك ال تتطابق والمعايي  المهنية لمعلىمي 

ُ
ي ت
ي  غرف المصادر الت 

ارات  الت 
ي عم  معلمة غرف المصادر  حيث أن هذه المساتات عددها كبي  )

ز
( مساق مع إغفال 16تعتي  أساسية ف

ي التعليم الجامع  ومساتات تساعد المعلم داي  غرفة المصادر  فهذه المساتات أترب ما تكون 
ز
مساتات ف

 عاتات بكافة تفاصيلها. لتأهي  يري    ج يعرف الكثي  عن اإل 
ي تتطابق والمعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر بنسلة: )  -

( ف ي %37.2وعند مراجعة المساتات الت 
( 
ً
ي نسبتها أيضا

ء فهو يدل عىل أنم يجب %37.2تتساوى والمساتات النمرية المعرفية الت  ي
( وإن دل عىل سر

بية والتعليم   تهتم بالمعرفة والمهارات. مراجعة يطة المساتات  كون وزارة الي 
ا  ات مهنيًّ

ة
مكن من اإلدارة الصفية  تنمية الذ

 ة
نالحظ أن المعايي  اآلتية )القدرة عىل إعداد الخطط وتنفيذها  الت

ي مهام معلم 
ز
؛ فهذه المعايي  أساسية ف ي

 يتطابق مع ك  معيار  وهذا ال يكفز
ً
 واحدا

ً
 مساتا

 ة
(.( أن ي

طور المهتز
 ة
)الت

  لتنميم عملم داي  غرفة المصادر. غرف المصادر  وعىل
ً
ما وب  يري    ج تخصص تربية ياصة؛ أن يكون مؤهال

ز عىل التعلم النشط وتعلم اخأنداد والتعلم 2014يتوافق مع دراسة إدريس ) كي 
( عىل معلم غرف المصادر الي 

ي مجموعات واعتماد أسلوب المالحمة والمشاهدة وتنوي    ع أساليب التعليم د
ز
ي والعم  ف

اي  غرفة التعاوئز
 . المصادر 

ة آمنة( مع  - ي المدارس والمجتمع  توفي  بيئة صفي ة
ز
عليم الجامع ف

 ة
: )القدرة عىل تعزيز مفهوم الت المعايي 

 أهميتها  ولكن لم يتطابق معها أي مساق. 
( مساتات تتطابق معم  ولكن عند 5المعيار: )القدرة عىل االتصال والتواص  مع ذوي العالتة( هناك )  -

ي  ويتم متابعتم من ِتل  مدرس مختص تربية بحاجة إىل
 التأكد أن الطالب يحص  حقيقة عىل تدريب ميدائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ياصة  وفق آلية واضحة  حيث لم توجد تفاصي  عن اآللية  لضمان تحقيق الفائدة والهدف من 
 المساتات. 

 تتطابق ( هي مساتات إجلارية ومتطللات جامعة ثقافية  وال % 25.6( مساق بما نسبتم ) 11هناك ) -
 والمعايي  المهنية لمعلىمي غرف المصادر. 

 معيار ) -
ً
 ما وليس مطابقا

ً
القدرة عىل إعداد الخطط وتنفيذها( يتوافق معم مساق ) تصميم التدريس( نوعا

لكون المساق يركز عىل ماهية تصميم التعليم ونماذجم واخأهداف السلوكية وتحلي  المحتوى .. الخ ) موتع 
بية وال يوجد يصوصية جامعة القدس  المفتوحة( ولكن محتويات هذا المساق عامة لجميع تخصصات الي 

 لمعلم غرف المصادر. 
ي تقييم  -

ز
ي عم  معلم غرف المصادر  ف

ز
وري وهام ف بية الخاصة( مساق ضز ي الي 

ز
مساق )التقييم والتشخيص ف

 الطللة ذوي االحتياجات الخاصة ك  حسب إعاتتم. 
ي الموتع الرسىمي لجامعة القدس  بحيث مساق تربية عملية معتمد لي   -

ز
بية  كما ورد ف اعات السنامج الي 

:  ,1 نمري:  )2 المعتمدة:  ي  هدف إىل إعداد الطالب لمختلف جوانب عملية التدريس  اإلدارية منها و  (1 عمىلي
ات ات المكملة للخي  ي محاوره جملة من الخي 

ز
  نمري وعمىلي  بحيث يتضمن ف

ز بوية. وينقسم إىل تسمي 
 والي 

ي جملتها إىل تهيئة الطالب لمتطللات 
ز
ي تسغ ف

ي الفصول الدراسية السابقة  والت 
ز
ي درسها الطالب ف

النمرية الت 
 من يالل أسلوب التدريس المصغر  بتنفيذ مواتف 

ً
ومستلزمات المواتف الصفية المختلفة وتطبيقها عمليا

بية العمليصفية خأجزاء من حصص دراسية. كما يتي  هذا المساق الفرصة للطللة  ة  اإللمام بفلسفة الي 
وعناضها  وتوانينها  وأنممتها  وأيالتيات مهنة التعليم  إىل جانب اإللمام بالمهام والحقوق والواجلات 

ي المدارس. 
ز
 واخأنممة المعمول بها ف

 التوصيات
 : ي
ر
 بناًء عىل النتائج توصي الدراسة جامعة القدس المفتوحة ما يأن

 : إضافة مساتات تركز عىل -1
-  . سم إىل جزء نمري واآلير عمىلي

َ
 إدارة الصف داي  غرفة المصادر بحيث ُيق

 تصميم التدريس مختص بمعلىمي غرف المصادر.  -
بية العملية  بخصوصية معلم غرف المصادر.  -  الي 
 مساتات تختص بالتعليم الجامع.  -
ي مدارس تضم غرف  -2

ز
ي ف
ي مساتات التدريب الميدائز

ز
 مصادر. توضي  آلية متابعة الطللة ف

3-  : ي
بية الخاصة كما يأئ  ي تخصص الي 

ز
 تقسيم التخصص إىل مسارين ف

 مسار لتخري    ج طالب معلم غرف مصادر أو تعليم جامع.  -
 مسار لخري    ج مستشار ويبي  تربية ياصة.  -

حات مستقبلية:   مقتر

بية الخاصة ومقارنتها بالمعايي   -
درس برنامج الي 

ُ
ي ت
 نية لهم. المهإجراء دراسات مماثلة لجامعات الوطن الت 

هم المهنية.  - بية الخاصة ومعايي 
نامج الي   إجراء دراسات مقارنة تجارب جامعات دولية لي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف
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ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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