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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 السوداناالتخطيط  معوقات]
ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-لتر  عىل وزارة التر

ً
 [تطبيقا

ى عبد القادر محمد حامد[]  د. معتر

بية ] بوية –مجال البحث : التر  [األدارة التر

بية والثقافة والعلوم ـ الخرطومالمنظمة  –جامعة الدول العربية ]  إلحساء[مدينة ا –المملكة العربية السعودية  - العربية للتر

 

 

 ملخص البحث

 السودان ، والمشكالت الت  تعيق سي  عمل 
ز
بوى ف هدف البحث إىل التعرف عىل واقع التخطيط الي 

بية ، واألساليب واإلجراءات الت  يمكن أتباعها لتفادى   السالتخطيط للي 
ز
بوى ف ودان معوقات التخطيط الي 

 السودان تلتى حاجات 
ز
بوية ف بوية ، وما إذا كانت الخطط الي  والحد منها ، ومدى اإلهتمام والمتابعة للخطط الي 

 السودان وقد تمثلت عينة الدراسة من 
ز
المجتمع المحىل . وتكون مجتمع البحث من كل اإلدارات التعليمية ف

 ( فرد من إدارت الت12)
ز
 الوزارة الوالئية والوزارة اإلتحادية . وتمثلت أدوات جمع المعلومات ف

ز
بوى ف خطيط الي 

اإلستبانة والمقابلة الشخصية والمالحظة لتحقيق اهداف البحث . توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها 
 السودان ،وعدم توفر البيانات والمعلو 

ز
بية ف  التخطيط للي 

ز
حيحة امات واإلحصاءات الصأنم التوجد عليمة ف

 العمل . 
ز
 المطلوبة للعمل التخطيىط ، وقلة التدريب ، ونقص الوسائط الحديثة والتكنولوجية ف

بوى ،المعوقات ،التخطيط الكلمات المفتاحية :   التعليم، التخطيط الي 

]Impediments to educational planning in Sudan[ 

Ministry of Education][In accordance with the Federal  

Abstract 

The purpose of the research is to identify the reality of educational planning in Sudan, the 

problems that hinder the functioning of educational planning, and the methods and procedures that can 

obstacles of educational planning in Sudan and reduce them, and the extent of be followed to avoid the 

up of educational plans and whether the educational plans in Sudan meet the needs -interest and follow

epartments in Sudan. of the local community. The research community consists of all educational d

The study sample consisted of (12) individuals from the educational planning department in the state 

ministry and the federal ministry. Collecting information in the questionnaire, personal interview and 

ctives of the research. The study reached a number of results, the most observation to achieve the obje

important of which is that there is no illiteracy in the planning of education in Sudan, and the lack of 

and lack of modern and data, information and statistics required for planning work, lack of training, 

technological media in the work. 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : أساسيات البحث : 
ً
 -أوال

 المقدمة : 

بية والتعليم ،   مجال الي 
ز
 وضع األهداف ألى عمل من األعمال خاصة ف

ز
 ف
ً
 إساسيا

ً
يلعب التخطيط دورا

ز والقدرات ألنم يؤسم مستقبل وسياسات أى مجتمع من المجتمعات ، ويعد التخطيط عملية مواز  نة بي 
والطاقات و الموارد المتاحة ومايريد الفرد أو الجماعة أن تحققم من أهداف وتطلعات وآمال بغرض النهوض 

بمستوى المعيشة ، وعليم فهو وسيلة إىل غاية ، ويتكون من مجموعة من األفكار والتدابي  والخطوط واألساليب 
ن الفرد وعقول الجماعات وتأخذ بها الدول أو الهيئة المسؤلة الت  تدور حولها بعض اآلمال الت  تسيطؤ عىل ذه

 حد زاتم ماهو إال تنظيم للمجهودات المتعددة الت  يقصد بها 
ز
وعات للتنفيذ ، وبما أنم ف  مرسر

ز
أو الفرد وتصاغ ف

تحقيق اإلهتمام والعناية برسم خطوات تضمن حسن الترصف مما هو كائن إلستخدامم أحسن إستخدام 
إىل أقىص درجة ممكنة بغرض زيادتم لإلنتفاع منم ، فهو محاولة من الفرد إلستثمار موارده ألقىص حد  وإستثماره

ة زمنية معلومة مع السغ المتواصل لتنمية قدراتم لتحقيق المزيد من   في 
ز
بغرض تحقيق أهداف معينة ف

 االهداف 

بوى مجموعة من األشياء وه مجموعة من  العمليات المنتظمة المستمرة ويتضمن مفهوم التخطيط الي 
ز لتحقيق  ز واإلحصائيي  ة المعتمدة من المخططي  المتفاعلة ، وإنم مجوعة من القرارات واإلجراءات والتدابي 
ية أو اإلجتماعية بما  أهداف محددة وإنم وسيلة لجمع المعلومات ودراستها وتحليلها سمواء المادية أو البرسر

مار لإلمكانات المتاحة بأقل جهد وتكلفة ، وي  هتم بعنرص الزمن ويركز عىل يحقق واقعية التخطيط ، كماأنم إستث
 المستقبل والتنبؤ بها ، وأنم يهتم وضع خطط التعليم ضمن خطة شاملة ويختص التخطيط 

ز
اإلحتماالت ف

 (  1التعليىم بكل ما يهم داخل النظام التعليىم .)

 مشكلة البحث : 

 السؤال الرئيس 
ى
 التاىل : تمثلت مشكلة البحث ف

 السودان ؟ وكذالك اإلجابة عىل األسئلة الفرعية التالية :  -1
ز
بوى ف  ما معوقات التخطيط الي 

 ؟ -2
ً
بية حاليا  ما واقع التخطيط للي 

بوية ؟ -3  ما المشكالت الت  تعيق سي  الخطط الي 
بوى والحد منها ؟ -4  ما األساليب الت  يمكن إتباعها لتفادى معوقات التخطيط الي 
بوية ؟هل هنالك  -5  إهتمام ومتابعة للخطط الي 
بوية تىل حاجات المجتمع ؟ -6  هل الخطط الي 

 

 

 

                                                           

ية ، دار الكتاب الجامع ،ص  -1  بوى والتنمية البرسر ز 35-34عصام الدين برير آدم ، التخطيط الي   م2006، العي 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اهداف البحث : 

 -هدف البحث إىل : 

بية .  -1  عمل التخطيط للي 
ز
 اإلهتمام باألطر الفنية ف

بوية .  -2  اإلهتمام بإعداد وتنفيذ الخطط الي 
بوية .  -3  عملية وضع الخطط الي 

ز
اك المجتمع ف  إرسر

بوية . المشكالت الت  تعيق  -4  سي  الخطط الي 
بوى .  -5  إيجاد طرق وأساليب للحد من معوفات التخطيط الي 

 أهمية البحث : 

بوى ويؤبط التعليم  بوى ، فهو يفلل من الفاقد الي   توجيم العمل الي 
ز
ى ف بوى أهمية كيى

للتخطيط الي 
 يساعد عىل إيجاد بالمجتمع وإستثمار الوقت والجهد ما أمكن ، كما أنم يؤدى إىل التحسن النوغ وهو أ

ً
يضا

 
ز
اء وأصخاب القرار ف الفطرة الواعية ورسم الخطط عىل امدى الطويل والمتوسط والقصي  كما انم يفيد الخيى

 مجال التعليم . 

 فروض البحث : 

 تحتوى فروض البحث عىل اإلستفسارات التالية :  

 السودان  -1
ز
بية ف  عملية التخطيط للي 

ز
 النواىح الفنية ف

ز
 هنالك قصور ف

بوية .  -2  هنالك مشكالت تعوق سي  الخطط الي 
ز مخرجات التعليم وسوق العمل .  -3  التوجد عالقة بي 
 الواقع .  -4

ز
 اليشغل التخطيط مكانم مقدرة ف

بية بإتباع األساليب واإلجراءات العلمية .  -5  يمكن تفادى مشكالت التخطيط للي 

 منهج البحث : 

 هذا البحث هو المنهج الوصفز ألن
ز
 م يناسب طبيعة هذه الدراسة الت  تندرج تحتالمنهج المستخدم ف

 نوع الظواهر اإلنسانية واإلجتماعية . 

 ادوات الدراسة : 

 أستخدم الباحث اإلستبانة والمقابلة والمالحظة كادوات للدراسة . 

 حدود الدراسة : 

 م(2012-2011العام الدراىس ) الحدود الزمنية : 

بية والتعليم ال الحدود المكانية :   عام اإلتحادية . وزارة الي 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات البحث : 

 المستقبل وإختيار األولويات اإلقتصادية  -1
ز
التخطيط : هو إنجاز مجموعة من القرارات الالزمة للعمل ف

 لتحقيق أهداف مستقبيلة . 
بوى : ويثصد بم العملية المنظمة الواعية إلختيار أحسن الحلول الممكنة للوصول إىل تحقيق  -2 التخطيط الي 

 الغد . اهداف 
ز
بية يوضع اليوم لينفذ ف ز فهو أى عمل متعلق بالتعليم والي   زمن معي 

ز
 معينة ف

 معقد يواجم اإلدارى ويتطلب حلم  -3
َ
المعوقات : وه العقدة الت  تحتاج إىل حلول علمية وهو كل موقف تحد

 إتخاذ قرار بشأنم . 

 : اإلطار النظرى والدراسات السابقة : 
ً
 -ثانيا

 :طيط / نشأة وتطور التخ1

التخطيط عملية مارستها الجماعات منذ القدم بأشكال وانماط مختلفة تفرضها متطلبات الواقع 
والظروف لمواجهة الكوارث والتحديات تحت مسميات كالتدابي  والتواقع والحيطة والحذر ، كلها ممارسات تتم 

 المستقبل لتجنب المخاطر ومواجهة المشكالت فقد أشارت كتابات إفالطون 
ز
 إبن خلدونف

ً
،  إىل ذلك وأيضا

ز )كارل ماركس(  ورة التخطيط العلىم المحكم للتقدم ، وبي   عهد النهضة إىل ضز
ز
ودعا المفكر )موريس جوب( ف

ورة   عهد الثورة الصناعية مدى الحاجة القصوى لم إلحداث النهضة الحضارية وكذلك أكد )إنجلز( عىل ضز
ز
ف

ز العرض والطلب لىك تتوفر حاجات اإلنسان ،  التخطيط عىل أسس علمية لتحقيق أقىص ماي مكن من التوازن بي 
 الثالثينيات .) 

ز
 ( 2كما أخذ بم الغرب عندما تعرض ألزمة الكساد ف

 روسيا عام 
ز
 بداية نشأتم واألخذ بم ف

ز
م حيث إرتبط بتعميم 1917لقد ظهر التخطيط بمفهومم العلىم ف
 عملم المتطلبات اإلدارات للمشاري    ع من قبل الدولة ، قم تىل 

ز
ة عسكرية اإلقتصاد بحيث يخدم ف ذلك في 

اىك حديث النشأة ، وبدأ  العسكرية بسسب الخرب عىل اإلقتصاد الت  شنتها الدول الرأشمالية عىل النظام اإلشي 
االخذ بالتخطيط اإلقتصادى من خالل اللجنة القومية للكهرباء ، ثم شكلت لجنة التخطيط القوىم الت  وضعت 

 ال
ز
 عن السوق . 1928عام ف

ً
 م أول خطة خمسية ، وتم إعتبار التخطيط اإلسلوب الذى يحل بديال

ين   بمطلع القرن العرسر
ً
لقد مر التخطيط بمراحل عديدة أثناء تطوره منذ عصور بناء اإلهرامات مرورا

 روسيا 1914ونشوب الحرب العالمية األوىل 
ز
السوفيت  وحت  م ، و قيام اإلتحاد 1919م ، والثورة البلشفية ف

 ( 3الحرب العالمية الثانية إىل يومنا هذا . )

 / معتز ومفهوم التخطيط : 2

 الدول كافة وشاع إستخدامم عىل كل المستويات ، فالتخطيط 
ز
ايد إنترسر ف ز التخطيط بهذه االهمية المي 

 معناه اللغوى يدل عىل إثبات لفكرة ما بالرسم والكتابة ، حيث يقول محمد محود موىس 
ز
( إن  104-1985)ف

 
ز
 معناه اللغوى يدل عىل إثبات لفكرة بالرسم أو الكتابة وجعلها تدل داللم تامة عىل مايقصد ف

ز
التخطيط ف

                                                           

 البوه ، التخطيط التعليىم ، دار قباء للطباعة والنرسر ،ص -2 
 
 م2001، اإلسكندرية 5فاروق شوف

 22-21م ، ص 1999عثمان محمد غنيم ، أسس ومبادْى عامة ، دار الصفاء للنرسر والتوزي    ع  -3 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الذهن ، والعكس إذا كانت 
ز
الصورة والرسم ، والفكرة إذا كانت غي  واضحة عىل الورق فهة مازالت غامضة ف

 الذهن وال
ز
 نتيجة تعتز امكانية تطبيقها وسهولة تنفيذها . واضحة عىل الورق فإنها ستكون واضحة ف

 تعريفم ، فمنها ما يتضمن معائز بديلة 
ز
 ف
ً
ا  كبي 
ً
 معناه اإلصطالىح يواجم إختالفا

ز
غي  أن التخطيط ف

لمفهوم واحد ، ومنها ما تتنافر فيما بينها ويل كل منها عىل معتز قد يختلف عن اآلخر ، ومنها ماحرص عملياتم 
 لنوع التخصص ومجال العمل ، فكلمة التخطيط أخذت معائز بحدود الزمن وبع

ً
ضم منها بمفهوم التخطيط وفقا

 
ز
 أن بعضهم يؤى أنها إتخاذ مجموعة من القرارات الالزمة للعمل ف

ز
بتعابي  عديدة ، وتلك المعائز تختلف ف

ز يرى آخرون انها إسلوب تنظيم عملية التنمية وإختيار لألولويات ا  حي 
ز
حقيق أهداف إلقتصادية لتالمستقبل ، ف

مستقبيلة ، وسيلة لتوزي    ع الموارد عىل اإلستخدامات ، إسلوب لحل المشكالت ، ويرى جزء منهم انها تدابي  
 (  4منظمة للتغيي  اإلجتماغ . )

 للتخطيط المركزى الشامل حسب )شارل 
ً
ومن التعريفات الظغصطالحية للتخطيط ، فقد عرف وفقا

ز نتلهام( بأنم : العملي  بي 
ً
 تنسيقيا

ً
ة الت  تمكنها تنظيم جميع المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية وتستلزم إرتباطا

قطاعات اإلقتصاد القوىم أم من حيث كونم تخطيط جزئ  فقد عرف )وونسىك( التخطيط بأنم : نوع من 
ز عىل أنم ر اإلدالسلوك الذى يخضع إىل تقرير واغ للتوقعات المستقبلية . كما يعرف التخطيط من وجهة نظ اريي 

:هو تحديد األعمال أو األنشطة وتقرير الموارد وإختيار السبل اإلفضل إلستخدامها من أجل تحقيق أهداف 

 (     5معينة .)

 / خصائص التخطيط :    3

اء التخطيط يجب أن يتضمن مفهوم التخطيط   ضوء خيى
ز
 للمفاهيم السابقة للتخطيط وف

ً
وفقا

 للتخطيط ، حيث يقول )ونسىك( الخصائص التالية : خصائ
ً
 شامال

ً
ص عامة يمكن أن نستنتج من خاللها تعريفا

اق المستقبل والتنبؤ بإحتياجاتم واإلسلوب  ينبغز أن يتضمن التعريف الشامل للتخطيط خصائص عامة إسترسر
موعة لمجالعلىم الذى يستخدم وسائل ونماذج إقتصادية وإحصائية مجهولة من التدابي  المعتمدة والمواجهة 

ز  ز البدائل بما يسمح بإتعدام التناقض بي  من القرارات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق االهداف والخيار بسي 
ية والفنية إىل أقىص حد ممكن ، واإلتسام  االهداف والوسائل وتعبئة وإستخدام الموارد الطبيعية والبرسر

 وجود خطة 
ً
ا  صورة برنامج محدد. )بالواقعية والشمول والمرونة واإلستمرارية وأخي 

ز
 (  6ف

اتيجية البعيدة المدى الت  تعتمد إىل  بوية واإلسي  بوى الجيد هو األداة المثىل للتنمية الي  إن التخطيط الي 
بية كلم .والتخطيط  بوية ألنم يقدم صيغة للعمل الشامل المنسق والمتكامل ألوجم نظام الي  الشئون العلمية والي 

ة لم منها أن التخطيط  بهذا المفهوم الشامل يقوم ز عىل مجموعة من الخصائص والمقومات الفكرية الممي 
اح الحلول المناسبة لها . وتتمثل خائص التخطيط فيما  أسلوب موضوغ التفكي  ،أى تقدير مشكلة معينة وإقي 

 (  7) -يىل: 

                                                           

 19مرجع سابق ، ص  -عصام الدين برير -4 

 20- 19مرجع سابق ، ص  –عصام الدين برير  -5 

 22مرجع سابق ، ص  –عصام الدين برير  -6 

 20م ، ص1987عبد الغىن النورى ، إجتاهات جديدة ىف التخطيط الرتبوى ىف البالد العربية ، دار النشر والتوزيع الثقافة ، الدوحة ، قطر ،  -7 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أنم يضمن النظرة للمستقبل .  -1
 يضمن العمل اإليجائى الهادف.  -2
 عالقات  -3

ز
 ضوء إدراكهم لعالقة األسباب بالنتائج . يعتز التنظيم ف

ز
 األفراد باألنظمة اإلجتماعية النحتلفة ف

 / قيمة وهدف التخطيط : 4 

يشي  )رون( إىل قيمة وهدف التخطيط بقولم : إن الهدف األساىس من التخطيط هو تطوير العمليات 
ز ويمكن هنا ذكر   إتجاهي 

ز
 اإلمكان ص الميكانزمات واإلتجاهات اإلدارية والت  تعمل ف

ز
نع أحدهما وهو انها تجعل ف

 المستقبل تتصق بالرسعة واإلقتصاد واإلقالل .)
ز
 (  8قرارات حالية ملزمة وعىل أثرها ف

 (9/ عنارص التخطيط : )5

 يتضمن التخطيط ثالثة عنارص أساسية ىه : 

ية  -1 ة الخطة بو التحديد العلىم الدقيق لكافة موارد المجتمع واإلمكانات المادية والبرسر سائل والمالية خالل في 
 الخطة من أجل زيادة القدرة من هذه الموارد . 

ز
 علمية تعتمد ف

 التحديد الدقيق الواضح لألهداف .  -2
إختيار الوسائل واإلجراءات الت  يتم من خاللها إستخدام الومارد المتاحة الت  يمكن أن تتوفر لتحقيق اهداف  -3

 الخطة . 

   ( 10/  أساليب التخطيط : )6

 طريقة التجربة والخطأ .  -1
 طريقة المستخدم .  -2
 الطريقة التحليلية .  -3

 ( 11/ مراحل التخطيط : )7

 تخطيط قوىم مشمول طويل يتعامل مع األبعاد المستقبلية للقرارات المعاضة .  -1
 نطاق مسؤلية األطر اإلدارية العليا داخل التنظيم ، ويكون مداه ) -2

ز
اتيخى ويقع ف  5 – 1التخطيط اإلسي 

 وات . (سن
تخطيط قصي  المدى تكتيىك ويقع ى نطاق مسؤلية االطر اإلدارية الوسىط واليتعدى مداه العام الواحد  -3

 ويرتبط بالتقويم . 
 إطار رشيد  KAY -التخطيط التنفيذى وهو مسؤلية األطر المرجعية ، ويؤكد ) ك -4

ز
(أن تنفيذ األنشطة يكون ف

اتيجية وتحديد األساليب إلعادة توزي    ع الموارد المحدودة لمقابلة اهداف التنظيم .   عن المرونة اإلسي 
ً
 فضال

                                                           

 20مرجع سابق ، ص –عبد الغتز النورى  -8 
 293-291م ، ص 2006التنمية والتخطيط اإلقتصادى ، جدارة للكتاب العلىم ، عمان ، األردن ، فليج حسن خلف ،  -9 

 و مكرم حبيب ، التخطيط للتنمية ، مكتبة الوغ العرئى ، دار الجيل للطباعة ، قرص اللؤلؤة ، الفجالة ، ص  -10 
ز  11منصور حسي 

بوية ، دار الوف -11  ، اإلسكندرية ، محمد حسن مرىس ، أساليب اإلدارة الي   92-89م ، ص 2004اء لدنيا الطباعة والنرسر
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( 12/ أهمية التخطيط : )8

كافة األمور للتقديرات   شت  المجاالت ، وبدونم تي 
ز
أن التخطيط هو الذى يرسم صورة العمل ف

ال الهادفة ، ويمكن ان نلخص بعض مزايا التخطيط فيمايىل:  والعشوائية  غي 

 العمل اإلدارى .  -1
ز
 التخطيط يساعد عىل تجنب العشوائية واإلرتجال ف

 إحداث التحسينات وتنشيطها عن طريق إتاحة الفرص لإلختيار والتجريب والمتابعة والتقييم .  -2
ز
 يساعد ف

3-  
ز
 األجهزة اإلدارية . يسهل عملية المراقبة الداخلية والخارجية ف

 الجهاز اإلدارى .  -4
ز
ز األقسام ف  يعمل علة توفي  االمكانات الالزمة للعمل كما يسغ للتنسيق والتوافق بي 

 ( 13/ أنواع التخطيط : )9

 مختلفة لىك تتوافق مع نظم المجتمعات وظروفها 
ً
 صورا

ً
إنترسر التخطيط وشاع إستخدامم متخذا

اتيجية التنمية ، لذلك تعددت أنواع التخطيط وتمايزت أنماطم ، وقد صنف التخطيط إىل ثالثة أنواع  وإسي 
 رئيسية ه: 

ة  -1 النوع األول : هو التخطيط الذى تتوفر لم البيانات الكافية واإلحصائيات المختلفة اللزمة مع توفر درجة كبي 
 . 
ً
 من الصحة والدقة لهذه البيانات ، وهذا النوع هو االكير شيوعا

( وضع فيم خطة   W.STOPLERهو التخطيط من دون بيانات ، وهوعنوان كتاب ل )ستوبلرالنوع الثائز : و  -2
 نت التخطيط ، إذ يكون من 

ً
 واقعيا

ً
يا اإلتحادية وعنوان الكتاب واقغ ألنم يتناول نوعا التنمية لدولة نيجي 

 المستحيل التأكد من البيانات الالزمة للتخطيط . 
( التخطيط باألهداف ، اى التخطيط من أجل Pantطلق عليم بينت)النوع الثالث : وهو التخطيط الذى ا -3

التخطيط إذ نستعمل فيم أساليب فنية مشكوك فيها أو يقوم عىل إستواء نظريات معينة أو عرض مناهج 
 (  14وأساليب نظرية .)

ة  للزاوية الت  ينظر عند وضع الخطط التعليمية ضمن زاوية في 
ً
بوية تبعا  ويتحدد نوع الخطط الي 

ة المدى ، وإذا نظر إىل التخطيط  التخطيط حيث يمكن تقسيم اى خطة إىل خطة طويلة المدى  وأخرى قصي 
بوية إىل خطة شاملة واخرى نوعية أوجزئية ، أم إذا أريد أخذ  من زاوية درجة الشمولية فيمكن تقسيم الخطة الي 

 اإلعتبارات الجغرافية أو اإلقليمية فإن خطة التعليم يمكن تقسيمه
ز
الدولة   ا إىل خطط قومية ) تخطيط التعليم ف

 كاملة ( أو إقليمية )تهدف إىل تخطيط إقليم بعينة( .  

 / أنواع خطط التعليم : 10

 سن السادسة 
ز
الخطة طويلة المدى : التخطيط لتعليم يجب أن يكون طويل المدى ، فإعداد طفل ف

 يحتاج إىل خمسة ع
ً
 أو معلما

ً
 أو مهندسا

ً
رسر أو عرسين سنة من الدراسة المتواصلة ، ولما كان توفر لىك يكون طبيبا

 المراحل السابقة حيثأن مراحل التعليم تكون سلسلة 
ز
ز وخريخى الجامعة مرتبط بالنحو ف اإلحتياجات من الفنيي 

                                                           

بوى وأصولها وتطبيقاتها ، دار الثقافة للنرسر والتوزي    ع ، عمان ،  -12  اف الي  م ، 2008د.جودت عزت عطوى ، اإلدارة التعليمية واإلرسر
 96-95-94ص 

 26مرجع سابق ، ص  -عصام الدين برير -13 
 26، ص  مرجع سابق –عصام الدين برير  -14 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ، لذلك فمن الطبيغ أن 
ً
 بقية المراحل األخرى أيضا

ز
 مرحلة دون التحكم ف

ز
ابطة ببعضها واليمكن التحكم ف مي 

ز وه عدد سنوات التعليم الالزمة إلعداد خري    ج الجامعة ، وتسىم تم تد خطط التعليم لتعكس عدد من السني 
ين سنة بالخطط طويلة المدى .  ة وخمسة عرس وعرسر بية الت  تمتد إى عرسر  الي 

ز
 مثل هذه الخطط ف

ز أربعة إىل ثمانية سنوات ، إال أن أغلب   ة المدى بي  اوح مدى الخطة قصي 
ة المدى : يي  الخطة قصي 

 بالواقع 
ً
ة المدى عن الطويلة بأنها أكير إتصاال ة المدى خطط خمسية ، وتمتاز الخطط القصي  الخطط قصي 

 للصحة حيث أن الرؤيا عىل المدى القصي  أوضح
ً
 منها إألى المدى الطويل ، كما  والتنبؤات فيها أكير إحتماال

 بالتفاصيل .)
ً
ا ة بأنها ال تعتز بالمعلومات ولكنها تعتز كثي   ( 15تمتاز الخطط القصي 

 / الخطط الشاملة والخطط القومية للتعليم : 11

 
ز
 هيكل التعليم ، والتوازن يستلزم أن يرتبط النمو ف

ز
الخطة الشاملة : وه تهدف إىل إحداث التوازن ف

 المراحل األخرى ، كما أن الخطة الشاملة تهدف إىل ربط التعليم بالخطط العامة القومية مرحلة مع
ز
ينة بالنمو ف

 ( 16للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .)

الخطة النوعية : وه خطة لكل نوع من أنواع التعليم أو مرحلة من المراحل ، كوضع خطة للتعليم 
( أو األمية ..ألخ   بسبب التنظيم اإلدارى الفتز وتبعية كل نوع أو مرحلة األساىس )اإلبتدائ 

ً
وريا ، وقد يكون هذا ضز

 أو مرحلة معينة من التعليم تحتاج لتنمية رسيعة موجهة 
ً
 ألن نوعا

ً
وريا من التعليم إلدارة خاصة أو قد يكون ضز

 لإلحتياجات الشديدة للمؤهالت أو التخصصات أو المهارات الت  يمنحها هذا النوع 
ً
حلة من التعليم أو المر نظرا

 السنوات السابقة .)
ز
 ( 17من التعليم ، أو أن هذا النوع أو المرحلة من التعليم قد عائز من اإلهمال ف

بوى : 12  -/ ماهية التخطيط التر

 
ً
 العرص الحديث أهمية من التخطيط القوىم كتخطيط قطاغ مرتبط بم إرتباطا

ز
بوى ف اخذ التخطيط الي 

 يتوىل تنمية 
ً
ية الالزمة للتنمية والتطوير .)وثيقا  (   18القوى البرسر

 قيام التخطيط اإلقتصادى وعالقتم 
ز
رات لقيامم تمثلت ف والتخطيط بهذه االهمية دعت عدة ميى

ز بأمر التخطيط بأن التخطيط اإلقتصادى ال يبلغ  بوى وبالتاىل زاد شعور القائمي 
بالحاجة األساسية للتخطيط الي 

 
ً
بية يلتى إحتياجات اإلقتصاد .)أهدافم واليكون صحيحا

 ( 19إال إذا رافقم تخطيط للي 

بوى : 13  / معنى التخطيط التر

بوى هو عملية منظمة مستمرة لتحقيق األهداف المستقبلية بوسائل مناسبة تستند إىل  إن التخطيط الي 
 ألولويات مختارة بعناية ب

ً
 هدف تخقيق أقىصمجموعة من القرارات واإلجراءات الرشيدة لبدائل واضحة وفقا

                                                           
 97-96مرجع سابق ، ص  -جودت عزت عطوى -15 
 97مرجع سابق ، ص  –جودت عزت  -16 

 98مرجع سابق ، ص  –جودت عزت  -17 
 31مرجع سابق ، ص  -عصام الدين برير -18 
 32ص –المرجع السابق  -19 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بية )التعليم( بالمرحلة  إستثمار ممكن للحوار واإلمكانات الماحة لعنرصى الزمن والتكلفة ك يصبح نظام الي 
 (  20األساسية اكير كفاية وفاعلية لإلستجابة إلحتياجات المتعليمن وتنميتهم الدائمة . )

بوى : 14  -/ خصائص التخطيط التر

بوى الجيد هو  اتيجية البعيدة المدى الت  تمتد إىلأن التخطيط الي  بوية واإلسي   األداة المثىل للتنمية الي 
بية عىل العموم  بوية جميعها ، ألنم يقدم صيغة للعمل الشامل المنسق ألوجة نظام الي  الشئؤون العلمية والي 

ة لم منها أ ز ط ن التخطيوالتخطيط بهذا المفهوم الشامل يقوم عىل مجموعة من الخصائص والمقومات الممي 
ح الحلول المناسبة لها ، كما أن التخطيط   التفكي  ، أى أنم يقدريقدر مشكلة معينة ويقي 

ز
إسلوب موضوغ ف

 (  21تفكي  تحليىل أى أنم اليتخذ قرار دون تحليل سابق للبيانات والمعلومات ذات الصلة . )

 السودان : 15
ى
بوى ف  -/ أهمية التخطيط التر

 : تتمثل أهمية التخطيط التر 
ر
 اتآى

ى
 ( 22) -بوى ف

بوى .  -1 ز انشطة العمل الي   بي 
ً
 وجوده هو ناتج عن عدو التوازن داخل النظام التعليىم مما يستدغ تخطيطا

 زيادة الطلب اإلجتماغ عىل التعليم بصورة تفوق القدرة عىل توفره .  -2
 الموازنة العامة .  -3

ز
 تكلفة التعليم وتضاؤل مخصصاتم ف

ز
 اإلرتفاع المستمر ف

 مالءمة التعليم لحاجات المجتمع . عدم  -4
 عدم القدرة عىل إستيعاب العون وتوظيفم .  -5
ز التدريب والحاجة إليم .  -6  وجود فجوة بي 

ورة أوجبتها الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية ، ومن اعم العوامل الت   يبة والتعليم ضز فالتخطيط للي 
 ( 23دعت إىل التخطيط ه : )

كيب الوظيفز .  -1  الي 
ز
 التغي  ف

 رتفاع مستوى المعيشة . إ -2
 البيئة اإلقتصادية .  -3

ز
 التغي  ف

 التقدم اعلىم والتكنولوىحى .  -4

 

 

                                                           

 34مرجع سابق ، ص  -عصام الدين برير -20 
 36مرجع سابق ، ص  -عصام الدين برير -21 
ة من  -22  بوى النظرية والتطبيق ، تجربة السودان ، دراسات وأوراق عمل الفي   25/ 15إبراهيم سليمان الدسيس ، التخطيط الي 

 3م ، ص 1997نوفميى ، 
 البالد العربية ، ص  - 23 

ز
بوى ف  التخطيط الي 

ز
 25-24عبد الغتز الدورى ، إتجاهات جديدة ف
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بوى : 16  (     24) -/ مراحل التخطيط التر

 وقت واحد ودفعة واحدة لذلك يستوجب رصد الخطوات 
ز
ليس من المنطف  أن يتم التخطيط ف

خطة بأن هنالك عدة مراحل رئيسية تمر بها الالرئيسية للقيام بمهام التخطيط ، وعليم يمكن القول بصفة عامة 
 سبيل إعدادها وه : 

ز
 التعليمية ف

 مرحلة التخضي  واإلعداد .  -1
 مرحلة تحديد أهداف الخطة .  -2
 مرحلة وضع إطار الخطة .  -3
 مرحلة إقرار الخطة .  -4
 مرحلة تنفيذ الخطة .   -5

 السودان : 17
ى
بوى ف  -/ تاريــــخ التخطيط التر

 
ز
بوى ف ة ظهر دور التخطيط الي   الفي 

ز
ين ف  بداية القرن العرسر

ز
السوان مع بداية نشأة التعليم النظاىم ف

بوى والت  كانت معنية بكل العمليات الت  يطلق عليها عمليات  اإلستعمارية ، وبدات وحدة اإلحصاء الي 
ة الستينات حيث أصبحت الحاجة إىل تطوير تلك الوحدة لتصبح إدارة بشكلها ا بوى حت  في  حاىل لالتخطيط الي 

( .25  ) 

 العام 
ز
ْ قسم اإلحصاء التعليىم ف م بوزارة المعارف السودانية ليهتم بجمع وتدوين ونرسر كل 1958انسر

 السودان ، ويعتيى هذا بداية اإلنطالقة للتخطيط 
ز
المعلومات الخاصة الوزارة والهيئات التعليمية المختلفة ف

 السودان 
ز
بوى التعليم ف  الي 

بية ب  إهتم وزراء الي 
ً
بية د. عكراوى الذى حددت لجنتم ثالثة عرسر هدفا أمر التعليم فإستعانوا بخبي  الي 

بية السودانية عام  ز ) إبتدائ  1959للي  ثانوى( كما دعت الوزارة السودانية الخبي   –م وقسم التعليم إىل مرحلتي 
 العام 

ز
بية العرب توحيد السلم م واتفقت لجنتم مع لجنة عكراوى . وقرر وزارة الي  1960الدكتور كاظم ف

 
ً
 جميع مراحل التعليم ، فأصدر السيد بدوى مصطفز قرارا

ز
 البالد العربية وإستخدام اللغة العربية ف

ز
التعليىم ف

 أكتوبر من العام 
ز
 المرحلة الثانوية وأعلن السلم التعليىم ف

ز
م بست سنوات لمرحلة 1969بتعريب المناهج ف

انوى العام وثالث سنوات لمرحلة الثانوى العاىل وارب  ع سنوات للفنية حيث اإلبتدائ  وثالث سنوات لمرحلة الث
 (  26سنوات لدخول المرحلة اإلبتدائية . ) 7يكون سن القبول حواىل 

بية : 18  تطوير التر
ى
بوى ف  -/ دور التخطيط التر

بوى هو إدخال منهجية التخطيط الصغرى ،   مجال التخطيط الي 
ز
من أهم التطورات الت  حدثت ف

 السودان عام 
ز
م بدعم فتز من منظمة اليونسكو وكانت التجربة األوىل 1979والخريطة المدرسية ألول مرة ف

بوى ببار  بمدينة الخرطوم ، ثم أعقبتها التجربة الثانية بالتعاون مع المعهد الدوىل للتخطيط  العام الي 
ز
يس ف

بوى للتدريب 1982  مجال التخطيط الي 
ز
ز ف  أحد العاملي 

ً
م ، وتطور التعاون مع المعهد حيث بدأ يقبل سنويا

                                                           

 46 -45-43مرجع سابق ، ص  -عصام الدين برير -24 
 مقابلة شخصية –إسماعيل المرضز حسونة  -25 

 2مرجع سابق، ص  –إبراهيم الدسيس  -26 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 العام 
ز
بوى ، ثم أنسر  قسم خاص بإقتصاديات التعليم ف نامجم السنوى للتخطيط الي  م يبحث  عن 1984ليى

 ( 27ل .)وسائل لتخفيض التكلفة وبدائل لمصادر التموي

 العام  
ز
م وأصبحت اإلدارة العامة 2000م لتعميم التعليم اإلبتدائ  بحلول العام 1986وضعت خطة ف

بية  وع البنك الدوىل والعون الغذائ  والي  وعات التنمية ومرسر للتخطيط تضم عدة اقسام وإدارات مثل مرسر
بوى وغفتصادسات التعليم واإل   عن أقسام التخطيط الي 

ً
بوى والتوثيق الي  السكانية ، فضال  ( 28بوى .)حصاء الي 

 السودان : 19
ى
بوى ف  -/ مهام التخطيط التر

بوى مايىل :   تتضمن المهام الرئيسية للتخطيط التر

 تحليل وتشخيص الوضع التعليىم .  -1
بوية ومتابعة تنفيذها وتقويمها .  -2  وضع الخطط الي 
 حفظ التوازن الداخىل للنظام التعليىم .  -3
 موارد التعليم واإلستخدام األمثل لها وإستثمار الوقت . حسن تقدير وتدبي   -4

نص قانون تخطيط التعليم عىل أحقية التعليم األساىس لكل طفل بلغ سن السادسة وحدد إختصاصات  سلطة 
بوى   وؤسم سياسات التدريب والتقويم الي 

ً
 وتطويؤا

ً
بوى والمناهج إعدادا  التخطيط الي 

ز
التعليم اإلتحادية ف

بوية والشهادة ال سودانية والحرفية وإنشاء المدارس التجريبية ومدارس الجاليات ووضع األسس والمعايي  الي 
ز التعليم النظاىم وغي  النظاىم ورعاية تعليم الفئات  ز الواليات وبي  وتحديد العام الدراىس وتحويل التالميذ بي 

خيص إلنشاء المدارس غي  الحكو الخاصة ، وتختص سلطة التعليم بالوالية بإنشاء المرافق التعليمية وا
مية لي 

 
ز
اف عليها وعىل شهادة مرحلة األساس وتحديد الزى المدرىس الموحد واإلعتماد عىل اللغة العربية ف واإلرسر

 ( 29التدريس .)

 -الدراسات السابقة : 

 مجال الدراسة الحالية ولكن ليست ه نفسها ، وقد تأكد ذلك
ز
الدراسات السابقة بحوث نظرية ف  تعتيى

 مختلف الجامعات ومكتباتها ، لكن هنالك بعض الدراسات 
ز
من خالل البحث عن المراجع والبحوث العلمية ف

 فهم 
ز
ى الفكر وتفيد ف القليلة ذات عالقة وطيدة الصلة بالحبث الحاىل ، وعىل الرغم من مساواتها إال انها تير

 -أبعاد هذا البحث .وإليكم فيما يىل بعض هذه الدراسات : 

ز دراسة  -1  ( 30م : )2003ـه/ 1424الرشيد محمد صغي  الحسي 

كانت دراسة لنيل درجة الدكتوراة تحت عنوان )مدى تطبيق وظيفت  التخطيط والرقابة لدى مديري 
 المدارس الثانوية بوالية الخرطوم (

                                                           

 13 -12ص  –المرجع السابق  -27 
 13مرجع سابق ، ص  -إبراهيم الدسيس -28 
بية والتعليم العام ، الخطة الوطنية للتعليم للجميع ، الخرطوم ، إكتوبر  -29   18م ، ص 2003وزارة الي 
ز ، مدى تطبيق وظيفت  التخطيط والرقابة لدى مديري المدارس الثانوية بوالية الخرطوم، دراسة الرشيد  -30  محمد صغي  الحسي 

بوى ، جامعة أمدرمان اإلسالمية ،   اإلدارة والتخطيط الي 
ز
 م2003مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ف
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى تحقيق وظيفت  التخطيط والرقابة لدى مديري المدارس الثانوية 
ز من  مساعدة الجهات المختصة عىل القيام بعمليات التقويم والتقييم لمديري المدارس الثانوية من  –النوعي 

ز  ورة اإلهتمام بالعمليات اإلدارية بشكل عام والتخطيط والرقابة  –النوعي  تنبيم مديري المدارس الثانوية إىل ضز
ات عىل مستوى وتطبيق  –بشكل خاص  ز . التعرف عىل أثر بعض المتغي   الوظيقتي 

 دراسته ، كما توصلت الدراسة لعدة نتائج منها : 
ى
 -وإستخدم الباحث المنهج الوصفى ف

ز المديرين والمديرات .  -  تطبيق وظيفة التخطيط المدرىس بي 
ز
 التوجد فروق ف

ز .  - ز النوعي  ة والتوجد فوارق بي   يطبق المديرين والمديرات وظيفت  التخطيط والرقابة بدرجة كبي 
 

 ( 31م : )2003ـه/ 1424عىل أحمد  صالح محمد  -2

 السودان ( 
ز
بوى ف  دراسة لنيل درجة الماجستي  بعنوان ) تقويم التخطيط الي 

بوى ومكوناتم ، وتحديد مكامن الخلل والقصور  حيث هدفت الدراسة للوصول إىل تقويم التخطيط الي 
 . 
ً
 سلبياتها مستقبال

ز
ز الضوء عىل الخطط التعليمية السابقة لتطوير إيجابياتها وتالف  فيم ،وتركي 

 دراسته ، وتوصل إىل العديد من النتائج منها : 
ى
 أستخدم الباحث المنهج الوصفى ف

بوى والتقانة الحديثة . ض -  عف وقلة الدورات التدريبية المختصة بالتخطيط الي 
ز مؤسسات الدولة .  -  ضعف التنسيق بي 
 ضعف اإلهتمام بالتقويم والمتابعة للخطط التعليمية أثناء التنفيذ .  -

 
 ( 32م : )2003ـه / 1424دراسة محمد عىل محمد  -3

 السودان ( جامعة أمدرمان اإلسالمية 
ز
بوى ف  دراسة لنيل درجة الماجستي  بعنوان ) التخطيط الي 

 السودان ومكوناتم وفق منهج النظم وتحديد مكامن الخلل والقصور ومعرفة مدى 
ز
بوى ف يقوم التخطيط الي 

بوى السليم وذلك لتدعيم الجوانب اإليجابية ومعا  ة . لجة الجوانب السلبيبعده أو قربم من التخطيط الي 

 دراسة . حيث توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها مايىل : 
ى
 إستخدم الباحث المنهج الوصىع ف

بوى .  -  مجال التخطيط الي 
ز
 ضعف التدريب ف

 السودان يهتم بالكيف عىل حساب الكيف إىل حد كبي  .  -
ز
بوى ف  التخطيط الي 

ز عىل أمر  - ز القائمي   المؤسسات ضعف التنسيق بي 
ز
ز عىل ظامر التخطيط ف التخطيط العام من جهة والقائمي 

 المختلفة للدولة مما ألثر عىل غياب خاصية التكامل . 
 

                                                           

 السودان ، بحث مق -31 
ز
بوى ف بوى ، صالح محمد عىل أحمد ، تقويم التخطيط الي   التخطيط الي 

ز
دم لنيل درجة الماجستي  ف

 م2003جامعة أمدرمان اإلسالمية ، 
 السودان ، دراسة لنيل درجة الماجستي  ، جامعة أمدرمان اإلسالمية ،  -32 

ز
بوى ف  م  2003دراسة محمد عىل محمد ، التخطيط الي 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 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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ز
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 تطبيقا

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

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

ي الطب                    . 
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ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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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)  
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 / منهج الدراسة : 1

تتطلب طبيعة هذه الدراسة المنهج الوصفز التحليىل الذى ينطلق من نفس القواعد العامة للبحث 
 العلىم . 

 / مجتمع الدراسة : 2

بوى والتعليىم باإلدارة  بية والتعليم العا ايتكون من أعضاء هيئة التخطيط الي  إلتحادية العليا بوزاؤة الي 
بية والتعليم العام بوالية الخرطوم .   ووزارة الي 

 / عينة البحث : 3

بية والتعليم العام 12إختار الباحث )  من نفس مجتمع البحث لتمثل عينة البحث بوزارئ  الي 
ً
( فردا

 اإلتحادية والوالئية . 

 / أدوات الدراسة : 4

 تبانة والمقابلة والمالحظة لتكون أدوات للبحث . حدد الباحث االس 

اتيجية اإلستبانة من حيث توزي    ع العبارات عىل المحاور  جدل يوضخ إسي 

ترتيب 
 المحور

عدد  عنوان المحور
 العبارات

 السودان المحوراألول 
ز
بوى ف   ما واقع التخطيط الي 

  " الثائز 
ز
بوية ف   السودانالمشكالت الت  تعيق سي  الخطط الي 

األساليب واإلجراءات الت  يمكن أتباعها لتفادى معوقات التخطيط  " الثالث
 السودان 

ز
بوى ف  الي 

 

 السودان  " الرابع 
ز
بوية ف   هل هنالك إهتمام ومتابعة للخطط الي 

بوية تلتى حاجات المجتمع  " الخامس
  هل الخطط الي 

  مجموع العبارات

 / المعالجات اإلحصائية : 5

قام الباحث بجمع البيانات عن طريق اإلستبانة والمقابلة وتم تفري    غ البيانات وتحليلها بإستخدام 
 جدول منفصل والتعليق 

ز
 إستخراج النسب والتكرارات وذلك عن طريق تحليل كل عبارة ف

ز
الطريقة اإلحصائية ف
 عليها مع الرسم البيائز . 

 : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : 
ً
 -رابعا

حتوى هذا الفصل عىل عرض وتحليل ومناقشة النتائج الت  توصلت إليها الدراسة من خالل األجابة ي
 السودان .  

ز
بوى ف  عىل أسئلة اإلستبانة والمقابلة عن معوقات التخطيط الي 
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ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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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)  
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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 السودان ؟ 1س
ى
بوى ف  : مامدى علمية التخطيط التر

بوى  اء التخطيط الي  ز وبنسبة اتفق أفراد العينة المفحوصة وخيى  الوزارتي 
ز
عىل أنم التوجد  %100ف

بوية لوجود العشوائية أو التخطيط   السودان كما انم اليؤخذ بالتطبيقات العلمية الي 
ز
بية ف  التخطيط للي 

ز
علمية ف

بوية من حيث النظرية دون التطبيق بدليل عدم فعالية مخرجات   االلعملية الي 
ز
الضعيف او لوجود العلمية ف

 ايثبت فرضية البحث . التعليم وهو م

 السودان ؟( خيث أتفقت أراء  :  2س
ز
بية ف  عمل التخطيط للي 

ز
 النواىح الفنية ف

ز
حيث جاء فيم )ما القصور ف

 السودان وبنسبة 
ز
بوى ف اء التخطيط الي    %99.1العينة المفحوصة وماقال بم خيى

ز
عىل انم هنالك قصور ف

 
ز
بية ف  عمل التخطيط للي 

ز
 عدم توفر اليبانات والمعلومات الصحيحة وجهالنواىح الفنية ف

ز
ل السودان مثتمل ف

ين من أصحاب القرار بم وكذلك نقص التدريب و قلة االطر  بية إضافة إىل عدم قناعة الكثي 
بمفهوم التخطيط للي 

 الفنية وعم توفر الوسائط الحديثة ، وهذا مايثبت صحة فرضية البحث . 

ز الذى جاء فيم )ما دور المجتم :  3س  السودان ( حيث أتفق كل المفحوصي 
ز
بية ف  عملية التخطيط للي 

ز
ع ف

  %90وبنسبة 
ز
 السودان من خالل مشاركتم ف

ز
بية ف  عملية التخطيط للي 

ز
عىل أن للمجتمع دور كبي  وواضح ف

بية من خالل مؤسسات المجتمع المدئز المختلفة .   وضع خطط الي 

 السودان ؟( فقد اتفق اعضاء  والذى ينص عىل )ما المشكالت الت  تعيق :  4س
ز
بوية ف سي  عمل الخطط الي 

 السودان من  %100العينة المفحوصة وبنسبة 
ز
بية ف عىل أن هنالك من المشكالت ما يعيق عمل التخطيط للي 

 مناطق 
ز
 األطر الفنية المؤهلة باإلضافة إىل الحروب ف

ز
شح الدعم الماىل وضعف التمويل الالزم ونقص ف

 ما أدى إىل دم إستقرار تلك المجتمعات وصعب من توفر المطلوب من السودان الطرفي
ً
 وغربا

ً
قا  ورسر

ً
ة جنوبا

 البيانات والمعلومات ، وهذا يؤكد صخة فرضية البحث . 

  :  5س
ز
بية ف وهو السؤال الذى يقول )ما األساليب واإلجراءات الت  يمكن اتباعها لتفادى معوفات التخطيط للي 

ورة توفي  مايلزم من مال لتمويل عمل التخطيط وان  %100لجميع وبنسبة السودان ؟ ( حيث أتفق ا عىل ضز
يعات   بية واهميتم مع وجود ترسر بية أولوية لدى الدولة وقيام دراسات حول التخطيط للي  يكون التخطيط للي 

 وسياسات تربوية مرنة واإلهتمام بالتدريب وتوفي  مايلزم للعمل التخطيىط . 

 مخرجاتم ؟( وفيم إتفق أفراد الذى ينص عىل  :  6س
ز
 السودان لسوق العمل ف

ز
بوية ف )ما مدى تلبية الخطط الي 

 السودان اليلتى حاجة سوق العمل  %99.6العينة المفحوصة وبنسبة عالية بلغت 
ز
بوى ف عىل أن التخطيط الي 

 مخرجاتم ويرجع ذلك إىل ضعف المنهج وعدم إيفائم وبعده عن متطلبات المرحلة ألنم د
ز
ى ون المستو ف

 
ز
 نفس الوقت باإلضافة إىل أنم مهتم بالتوسع ف

ز
المطلوب مما زاد من حجم البطالة والحاجة إىل العمالة ف

 التعليم األساىس ، وهذا ما يحقق ويثبت صحة فرضية البحث . 
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

حات والتوصيات :   : أهم النتائج والمقتر
ً
 -خامسا

 أهم نتائج البحث : 

 -وصل إليها البحث مايىل : من أهم نتائج البحث النر ت

 السودان .  -1
ز
بية ف  التخطيط للي 

ز
 التوجد علمية ف

 عدم توفر البيانات والمعلومات واإلحصاءات الصحيحة المطلوبة للعمل .  -2
بية وندرة األطر الفنية .  -3  مجال التخطيط للي 

ز
 قلة التدريب ف

 عمل التخطيط  -4
ز
 السودان . نقص الوسائط التقنية الحديثة وقلة إستخدامها ف

ز
بية ف  للي 

 السودان من خالل مؤسساتم .  -5
ز
بية ف  عملية التخطيط للي 

ز
 للمجتمع دور كبي  ف

 قلة الدعم الماىل وضعف التمويل الالزم للعمل .  -6
بية  -7  عمل التخطيط للي 

ز
 الحروب األهلية والسياسية وعدم إستقرار المجتمعات ال يساعد ف

 السودان اليلتى حاجا -8
ز
بوى ف ت سوق العمل ويرجع ذلك لضعف المنهج وعدم مواكبتم التخطيط الي 

 لمتطلبات المرحلة ما زاد من حجم البطالة . 
بوى ليس من أولويات الدولة واليتمتع بمكانة جيدة .  -9  التخطيط الي 

 -توصيات البحث : 

 عىل ضوء نتائج البحث السابقة حددت الدراسة التوصيات التالية : 

بوى عىل  ألهمية عكلية التخطيط الي 
ز
 المجتمع ، واإلهتمام بالتدريب ف

ز
ف  الدولة اإلهتمام بم ألنم إداة التغيي 

ورة نرسر ثقافة السالم  يبة وإيجاد الكادر الفتز المؤهل للقيام بالعمل وزيادة الفاعلية ، مع ضز مجال التخطيط للي 
يحة والمعلومات الصحوالعمل عىل أيقاف الحرب وإستقرار مجتمعات المناطق المتأثرة لضمان تدفق البيانات 

بية ، ومراجعة المناهج حت  تواكب التطور الحاصل من حولنا وترفد سوق العمل بما   عمل التخطيط للي 
ز
ف

ورة توفي  التمويل والمال الالزم للعمل التخطيىط .   يحتاجم ، أضافة إألى ضز

حات :    -المقتر

ح الباحث مايىل :   يقتر

بية  -1  التخطيط للي 
ز
ز السودان ومايجاورة من دول والدول العربية . عمل دراسات مقارنة ف  بي 

ية .  -2 بوى بالتنمية البرسر  مجال عالقة التخطيط الي 
ز
 عمل دراسة ف

 السودان .   -3
ز
بية ف  التدريب وأثره عىل عمل التخطيط للي 

ز
 عمل دراسة ف

      -المراجع : 

بوى النظرية والتطبيق ، تجربة إبراهيم سليمان الدسيس ،  ل ، دراسات وأوراق عم السودانالتخطيط التر
ة من   3م ، ص 1997نوفميى ،  25/ 15الفي 

ز ) مدى تطبيق وظيفنر التخطيط والرقابة لدى مديري المدارس الثانوية م(2003الرشيد محمد صغي  الحسي 
بوى ، جامعة أمدرمان اإلسالمبوالية الخرطوم  اإلدارة والتخطيط الي 

ز
 ة ، ي، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ف
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ى
بوى ف بية والتعليم اإلتحادية-التخطيط للتر  عىل وزارة التر

ً
 تطبيقا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز وتوالت الدراسات 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
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو  ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 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

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

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقابلة شخصية –إسماعيل المرضز حسونة 

بوى وأصولها وتطبيقاتهام( 2008جودت عزت عطوى ) اف التر رسر ، دار الثقافة للن اإلدارة التعليمية واإلشر
 96-95-94والتوزي    ع ، عمان، ص 

 تطوير العملية التعليمية بالمرحلة الم( 2006/ 2003سنهورى عمر الري    ح )
ى
بوى ودوره ف انوية ثالتخطيط التر

ة ، معهد الخرطوم الدوىل للغة العربية بوالية الخرطوم  الفي 
ز
 ، محلية بحرى ف

 السودان م( 2003صالح محمد عىل أحمد )
ى
بوى ف  تقويم التخطيط التر

ز
، بحث مقدم لنيل درجة الماجستي  ف

بوى ، جامعة أمدرمان اإلسالمية ،   التخطيط الي 

يةالتخطيط ام( 2006عصام الدين برير آدم ) بوى والتنمية البشر ز 35-34، دار الكتاب الجامع ،ص  لتر  ، العي 

 22-21، دار الصفاء للنرسر والتوزي    ع  ، ص  ( أسس ومبادْى عامةم1999عثمان محمد غنيم )

 البالد العربيةم( 1987عبد الغتز النورى )
ى
بوى ف  التخطيط التر

ى
، دار النرسر والتوزي    ع  إتجاهات جديدة ف

 20قطر، صالثقافة ، الدوحة ، 

 البالد العربيةعبد الغتز الدورى ، 
ى
بوى ف  التخطيط التر

ى
 25-24، ص  إتجاهات جديدة ف

 السودانم2002عوض الخليفة عثمان )
ى
بوى ف ة  ( أثر السياسات التعليمية عىل التخطيط التر ، الفي 

 م ،دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستي  ، جامعة أدرمان اإلسالمية ، 2000/ 1900

 البوه )فاروق 
 
 ، اإلسكندرية 5، دار قباء للطباعة والنرسر ،ص ( التخطيط التعليىمم2001شوف

-291، جدارة للكتاب العلىم ، عمان ، األردن، ص  ( التنمية والتخطيط اإلقتصادىم2006فليج حسن خلف )
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ز و مكرم حبيب  اللؤلؤة ،  عة ، قرص ، دار الجيل للطبا ، التخطيط للتنمية ، مكتبة الوىع العرى  منصور حسي 
 11الفجالة ، ص 

بويةم2004محمد حسن مرىس ) ، اإلسكندرية ، ص  ( أساليب اإلدارة التر -89، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرسر
92 

 السودانم( 2003محمد عىل محمد )
ى
بوى ف ، دراسة لنيل درجة الماجستي  ، جامعة أمدرمان  التخطيط التر

بية اإلسالمية ،   18، الخرطوم ، ص  الخطة الوطنية للتعليم للجميعم( 2003والتعليم العام )وزارة الي 

 


