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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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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 الملخص
بية والتعليم مديري مدارس هدفت الدراسة إىل تحلي  أسس ايتيار   2020-2019لعام  الفلسطينةوزارة الي 

ومقارنتها بالمعايي  المهنية لهم  لمعرفة مواطن االتفاق وااليتالف  واستجابات أصحاب القرار لنتائج الدراسة 
ز أسس ايتيار من حيث مناسلة إضافتها لألعوام القادمة.تمثلت مشكلة الدراسة   بي 

ً
بالسؤال: ه  يوجد توافقا

بية والتعليم  ي وزارة الي 
ز
ه المهنية؟  2020-2019الفلسطينية لعام مدير المدرسة ف منهج استخدم ووثيقة معايي 
: تحلي  المحتوى  ز ز اخأوىل جداول لمقارنة أوجم التشابم وااليتالف  والمقابلة  دراسة الوثائق بطريقتي  وأداتي 

ي الوثيقة عام 
ز
ز المعايي  المهنية لمديري المدارس المنشورة ف يد   وأسس ايتيار مدير المدرسة ت2014بي 

ي 
ة: مجموعة والثاني )متوافق  غي  متوافق(الدراسة  من يالل التكرارات والنسب المئوية بناء عىل  النمام الثنائ 
ي مقابلة أصحاب القرار. 

ز
ية توفر المعايي  المهن  نتائجوأهم ال أسئلة )مخرجات نتائج الدراسة( الستخدامها ف

ها مث : المعيارين رتم  ( من أسس ايتيار مديري المدارس  وركزت%74.5بنسلة )  من غي 
عىل معايي  أكير

ي عن المعيار)وأهم التوصيات (  13 16) : سؤال لاليتلار الكتائ  ي
( يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  1إضافة ما يأئ 

 .) ي
. التأكد من معرفتم بفلسفة المنهاج )الفلسطيتز ز قييم اخأداء بمرحلة ت المهنية الوطنية الفلسطينية للمعلمي 

 ف  عالمة إلتقان الحاسوب. التكلي
 أسس ايتيار مديري المدارس  المعايي  المهنية لمديري المدارس. : الكلمات المفتاحية

 
Abstract 
This study aimed to answer a problem question: Is there agreement between choosing the school 

principal in the MOE(2019-2020)and the criteria for them? Qualitative research (content analysis) was 

used in two ways: studying documents, interviewing,two tools.The first is tables classifying the data 

and compare similarities and differences between the criteria  of school principals published in 2014, 

and the basis for choosing school’s principle under study.The second:a set of questions (the results of 

the study)used in interviewing decision-makers. Most important results is that the foundations for 

selecting school principals is consensus of(74.5%), and there are criteria that were focused on more 

than others, such as: Standards (16,13).The study results:Adding a question to the written test about 

Standard(1) that possesses knowledge,understanding of the Palestinian National Standards for 

Teachers,to ensure knowledge and interest in the (Palestinian) curriculum philosophy and objectives. 

Adding items in the assignment stage, adding a mark for knowledge on computers. 

Key words: Principal, Selection criteria of school principal, Professional standards for school 

principals. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ز
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع
ُ
ف للوظائ عام 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 

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: 
 المقدمة

ي مواكلة هذه 
ز
ات العرص ودور القيادة المدرسية ف ي الهائ  والتعقيدات الناجمة عن متغي 

ز
ي ظ  االنفجار المعرف

ز
ف

 
ً
 أساسيا

ً
وري أن يكون مدير المدرسة مديال ي بمستوى اإلدارات المدرسية الحديثة بات من الرصز

 
ات والرف التغي 

ي يمكن أن للنهوض بالمدرسة ومديالتها من يالل مجموعة من المؤهالت و 
الكفايات والمهارات والصفات الت 

بوي الح ديث   ي النمام الي 
ز
ة اخأساسية ف ز  عند ايتياره  باعتلاره العنرص المهم والركي 

ً
تتوافر فيم واعتلارها أسسا

بوي ة  فالمدير  ي العدي د من المجاالت الي 
ز
بوية  بم تلدأ حركات التطور واإلصال  ف ي العملية الي 

ز
والعنرص الفعال ف

بوية واالجتماعية  وايتياره السليم أ ي تؤدي إىل نجا  المدرسة وتحقيق أهدافها الي 
حد اخأركان اخأساسية الت 

ات العرص وتحدياتم  واالرتقاء بم ستواه  ي عملم اإلداري والمستقلىلي  وُيمكنم من مواكلة تغي 
ز
يضمن النجا  ف

ي ميدان  ورفع كفاءتم المهنية حت  يتستز لم أن يؤدي أدواره المتعددة
ز
ويتمكن من مالحقة ك  ما ه و جديد ف

 (. 2007عملم.)زتوت  
وللقيام بهذه اخأدوار ال بد من امتالك سمات ومهارات تيادية وإدارية وشخصية مناسلة  وتوظيفها بصورة عملية 

بية والتعليم 2017منممة تمكنم من تحقيق رؤية ورسالة المدرسة  )حسن   تتجم (  اخأمر الذي جع  وزارة الي 
اتيجية إعداد و إىل تطوير مهنية المعلم والطواتم المساندة ومن بينهم مدير المدرسة  وذلك بناًء عىل  تأهي  اسي 

ز والطواتم المساندة سنة  بية والتعليم العاىلي  هيئة تطوير مهنة 2008المعلمي 
ي أوصت ب : إنشاء وزارة الي 

  الت 
امج إع . وعملت الهيئة منذ تأسيسها عامالتعليم  ومن مهامها: تحديد معايي  لي  ز بويي 

ز الي  في   داد المديرين والمرسر
ز والطواتم المساندة لهم  من بينها وثيقة معايي  مدير المدرسة  2009   عىل وضع وتطوير معايي  مهنية للمعلمي 

ي كانون أول من سنة 
ز
ت ف ي نرسر

 . 2014والت 
نت وثيقة المعايي  المهنية لمدير المدرسة )وزارة

بية   وتد َبية : دعم 2014الي  ( أهمية المعايي  المهنية  وهي
ي  
عتي  المعايي  التطور المهتز

ُ
ي يجب عىل مدير المدرسة الحفاظ حيث ت

مرجعية واضحة للخصائص المهنية الت 
بوية كافة والمجتمع المحىلي  

ز عناض العملية الي  اكة بي  عليها  وتعزيز عملية التقويم  وتحقيق التعاون والرسر
ز فيها. ونرسر ثقا هذه ف فة المساءلة  ودعم التوجم نحو الالمركزية  االرتقاء بالمكانة االجتماعية للمدرسة والعاملي 

ي ُبنيت من 
فة عىل عملم؛ لتحقيق اخأهداف الت  الوثيقة تشك  مرجعية لك  من مدير المدرسة  والجهات المرسر

كة لتوصيف احيث تهدف أجلم  وبالتاىلي النهوض بالعملية التعليمية التعلمية.  خأعمال إىل إيجاد مرجعية مشي 
ي يقوم بها المديرون  وتعزيز المهام الذي يؤدونها  إضافة إىل تقديم الدعم لهم  وتصف هذه المعايي  

الت 
ي معرفتها وفهمها وتوظيفها  كما توفر رؤية واضحة بخصوص اخأداء والمعارف والمهارات 

ي ينلغز
اإلجراءات الت 

ي يحتاجها 
 المديرون  من أج  دعم عملية التعليم والتعلم.  والتوجهات الت 

بوية  ي الواليات المتحدة اخأمريكية تنمر إىل اإلدارة  –كما هو الحال–وتجدر اإلشارة هنا إىل أن بعض اخأنممة الي 
ز
ف

ي كافة 
ز
ي المرش  لتوىل إدارة المدرسة وشغ  وظيفة مدير المدرسة ف

ز
ط ف المدرسية نمرة مهنية  وبالتاىلي تشي 

بوية من المعاهد أو إحدى الجامعات المعتمدة تل  المرا ي اإلدارة المدرسية أو الي 
ز
ح  الحصول عىل مؤه  علىمي ف

بوية واإلدارة المدرسية )عابدين  وهذا ما تؤكد  (. 2005ايتياره  وتد شجع هذا النهج عىل انتشار برامج اإلدارة الي 
ي )اأيضا بعض الدراسات كدراسة   عليم

 
ي  (2015لطويرف

ورة العم  عىل إيجاد أساليب متطورة  والت  تنادي برصز
وحديثة كااليتلارات والمقابالت الخاصة اليتيار مديري المدارس وتصميمها حسب القدرات والكفاءات االدارية  
ورة االهتمام بتحديث معايي  ايتيار مديري المدارس وتطويرها باستمرار حسب المستجدات وتقويم طرق  وضز

بوية. ايتيار وتدريب القي  ادات الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

 اإلطار النظري
 نشأة المعايت  المهنية: 

بية فعليا عام  ي الي 
ز
ي اليابان  1981بدأت فكرة المعايي  بالمهور ف

ز
ز أن نمام التعليم ف ي أمركيا  ياصة بعدما تبي 

ز
ف

ي عام  وكوريا تد تفوق عليهم 
ز
ي مستوى  1983وف

يرج تقرير حول مدى الخطر الذي يتهدد أمريكا جراء تدئز
ي يطر( وتناول النقاط المحورية لإلصال  التعليىمي  

ز
اء تيادة تربوية بن منها النمام التعليىمي وسىمي بتقرير )أمم ف

ي العلمية التعليمية  )
ز
اك أولياء اخأمور ف ز وتطوير ( واالهتمام Goldberg&Harvey1983جيدة وإرسر بالمعلمي 

بوية وزيادة الدعم الماىلي وتد زاد االهتمام بالتعليم عام 
ي ستة أهداف تومية   1989القيادات الي 

حيث تم تبتز
ي الوصول إليها عام 

ى ينلغز ( وهكذا كان أواير الثمانينات اللداية الحقيقية لحركة 2007.)أوشيا 2000كي 
ت وثائق المعايي   بوية ثم انترسر

ي أمريكا جميعها.   المعايي  الي 
ز
 ف

ي بريطانيا تعد 
ي عدد من دول العالم  ففز

ز
ي المؤسسات التعليمية ف

ز
ت فكرة تطبيق المعايي  ف  Offic forثم انترسر

Standards in Education (OFSTED)    بوية  الجهة المسؤولية بمتابعة تحقق معايي
مكتب المعايي  الي 

ي  حيث يقوم بمت
يطائز ي التعليم الي 

ز
ي ضوء المعايي  المحدالجودة ف

ز
دة ابعة دورية مستمرة للمدارس وتقويم أدائها ف

ي عام 
ز
ز وفق رؤية مستقللية موحده  2003لك  عنرص من عناض العملية التعليمية  وف اتيجيتي 

تم تطوير إسي 
ي بريطانيا. 

ز
  (. (Plowright, 2007لتجويد التعليم اخأساسي ف

بإصدار وثيقة متكاملة يطت الجوانب الرئيسة للعملية  2003أما بخصوص الدول العربية فقد تامت مرص عام 
 التعليمية بالتعاون مع منممة اليونيسيف. 

وعها التطويري عام  ي مرسر
ز
عىل عدد من الملادئ المرتلطة بها مث :  2003وارتكزت دولة تطر فلسفة المعايي  ف

 (. 2008تشجع االبتكار واالستقاللية والمحاسلة .)الدهان والعاموري 
ي 
ز
ز عىل تطوير منمومة متكاملة من المعايي   وف ي فلسطي 

ز
بية والتعليم العاىلي ف

بوي تعم  وزارة الي   سياتنا الي 
فقد انطلقت هيئة تطوير مهنة التعليم ممثلة بفريق إعداد  توض  اخأدوار والمهام المتوتعة من مدير المدرسة 

ي اُعتمد في
ي بناءها والت 

ز
: المعايي  المهنية لمدير المدرسة ف  ها عىل مجموعة من اخأسس هي

ي للمدير  -1
 وبالتاىلي المعايي  المهنية هي انعكاس لمهام مدير المدرسة. الوصف الوظيفز

 والملادئ والمنطلقات اخأساسية الواردة فيها.  2012 -2008يطة الوزارة التطويرية  -2
ورة إعداد   -3 ز وإشارتها لرصز ي فلسطي 

ز
ز ف اتيجية إعداد وتأهي  المعلمي 

بوية المساندة للإسي  ز الكوادر الي  معلمي 
بوي اتجاه مجتمعهم.   للقيام بدورهم الي 

ي التعليم العاىلي الصادرة عام  -4
ز
  1997توصية منممة العم  الدولية واليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس ف

ز ومنمماتهم لبناء تقويم م ورة اعتماد معايي  مهنية توضع بالتشاور مع المعنيي  غي إلجراء وضو ورد فيها ضز
بية والتعليم العاىلي الفلسطينية  

بية والتعليم )وزارة الي  ي ميدان الي 
ز
ز ف تيات للعاملي 

 (. 2014التعيينات أو الي 
ي يقوم بها المديرون  وتعزيز المهام الذي يؤدونها  

كة لتوصيف اخأعمال الت  ومن أهدافها: إيجاد مرجعية مشي 
ي معرفتها وفهمها وتوظيفها  كما توفر رؤيإضافة إىل تقديم الدعم لهم  وتصف هذه 

ي ينلغز
ة المعايي  اإلجراءات الت 

ي يحتاجها المديرون  من أج  دعم عملية التعليم 
واضحة بخصوص اخأداء والمعارف والمهارات والتوجهات الت 

  والتعلم. 
ز أهمية المعايي  المهنية ي المعايي  المهنية لمدير المدرسة) وتي 

ز
ادرة عن هيئة تطوير مهنة الص( 2014كما وردت ف

عتي  مرجعية لبناء أدوات (  2014التعليم)
ُ
ي للمدير  تعزيز عملية التقويم: ت

ي النقاط التالية: دعم التطور المهتز
ز
ف

تياس وتقويم تتوافر فيها درجة مناسلة من الصدق والثلات  والموضوعية  فتحقق العدالة والمساواة؛ مما 
 لمدير المدرسة لل

ً
ي أدائم وممارساتم اإلدارية. تحقيق يجعلها تحديا

ز
ز والتطور المستمرف ذل تصارى جهده للتمي 
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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 اإلدارة. االرتقاء بالمكانة االجتماعية 
ز
اكة. نرسر ثقافة المساءلة. دعم التوجم نحو الالمركزية ف التعاون والرسر

ز فيها.   للمدرسة والعاملي 
: المعرفة المهنية  والمهارات ووثيقة المعايي  المهنية لمدير المدرسة  تدور حول ثالثة مح اور رئيسة هي

والممارسات المهنية  والقيم واالتجاهات المهنية  ويندرج تحت ك  محور معايي  تتعلق بمجاالت العملية 
ي التعليم والتعلم  وإدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية  وتفعي  العالتة مع المجتمع 

: تيادة عمليت  بوية وهي
الي 

:  29خارجية  ويللغ عدد المعايي  اإلجمالية المحىلي والعالتات ال   هي
ً
 معيارا

 المجال األول: قيادة عملية التعليم والتعلم 

 المعرفة المهنية: معيار :
ً
.  : 1أوال ز يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية )الفلسطينية( للمعلمي 

ي وأهدافم ويطوطم العريضة. 2معيار
يمتلك  : 3معيار: يمتلك معرفة وفهًما بفلسفة المنهاج الفلسطيتز

اتيجياتم.  ال وإسي  يمتلك معرفة وفهًما  : 4 معيارمعرفة وفهًما بنمريات التعلم وبملادئ التعلم النشط والفعة
بوي وأساليلم.  بويالتخطيمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم : 5معياربأنماط التقويم الي   ويصائص الخطط يط الي 

بوية.   اإلدارية والي 

 وأهدافم.  : 6ثانًيا: المهارات والممارسات المهنية: معيار ) ي
يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

ي المدرسة.  : 7معيار
ز
ز ف ي لطاتم العاملي 

ر فرص النمو المهتز
ة
افية  : 8معياريوف يؤدي مهامم الفنية واإلرسر
يوظف البيانات عىل ايتالف أنواعها  : 10معياررامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية. : يتبتز ب9معياربفاعلية. 

ي التعليم والتعلم. 
 ومصادرها لتطوير عمليت 

 ا: االتجاهات المهنية: معيار
ً
ي التعليم. 11ثالث

ز
: يحرص عىل مستويات إنجاز 12معيار: يؤمن بحق كِ  فرد ف

 عالية. 
: إدارة المدرسة كمؤسسة تع ي

ن
 ليمية المجال الثان

 المعرفة المهنية: معيار :
ً
يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية والفنية لنمام التعليم وفلسفتم  : 13أوال

بوي  : 14معيارالوطنية.  ي النمام الي 
ز
يمتلك معرفة وفهًما بالمسؤولية القانونية ومفاهيم المساءلة ف

 . ي
بو  : 15معيارالفلسطيتز ي التخطيط الي 

ز
ي وإدارة المشاري    ع )المالية واإلدارية والفنية(. يمتلك معرفة وفهًما ف

بوية ونمرياتها.  : 16معيار يمتلك معرفة وفهًما  : 17معياريمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة واإلدارة الي 
ي العملية التعليمية. 

ز
بوية وتكنولوجيا المعلومات ف    بالتقنيات الي 

 يعم  عىل توفي  بيئة صحية آمنة وداعمة للعملية  : 18ثانًيا: المهارات والممارسات المهنية: معيار
بوية.  بوية الخاصة  : 19معيارالي  ي صنع القرارات الي 

ز
ية ذات العالتة ف ك العناض البرسر يرسر

ف التكنولوجيا والتقنيات : 21معيار: يعم  عىل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها. 20معياربالمدرسة. 
ّ
يوظ

ي إدارة العملية اإلدارية. 
ز
  الحديثة ف

 ا: االتجاهات المهنية: معيار
ً
مها.  : 22ثالث ر اخأعمال  : 23معياريتأم  ممارساتم اإلدارية والفنية ويقية

ة
ُيقد

ة لمجتمع المدرسة.  ز  اإلبداعية والمتمي 
 المجال الثالث: تفعيل العالقة مع المجتمع المحلي والعالقات الخارجية  

 المعرفة المهنية: معيار :
ً
ي اإلمكانات والموارد المجتمعية المتاحة.  : 24أوال

ز
 : 25معيار يمتلك معرفة وفهًما ف

اتيجيات التواص .   يمتلك معرفة وفهًما بالعالتات المجتمعية وإسي 

 ي برامج تشاركية وعالتات تكاملية مع المجتمع المحىلي : 26ثانًيا: المهارات والممارسات المهنية: معيار
يبتز

ي دعم تعلم  : 27معياروالمؤسسات المجتمعية. 
ز
 المدرسة والمجتمع المحىلي ف

ز كة بي 
ز المسؤولية المشي  يعزة

 .   الطللة ودعم النمام التعليىمي
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ا: االتجاهات المهنية: معيار
ً
م بإبراز الشخصية الوطنية والهوية الفلسطينية.  : 28ثالث ز : يؤمن 29معيار يلي 

ي تطوير 
ز
 مجتمع  المدرسة والمجتمع المحىلي ف

ز بوية. بتكام  اخأدوار بي  بيةالعملية الي  والتعليم  )وزارة الي 
 (. 2014الفلسطينية  هيئة تطوير مهنة التعليم  

 أسس اختيار مدير المدرسة: 
ي  وننمر أيضا إىل مجموعم 

عندما نتحدث عن مسىم مدير مدرسة فإننا ننمر إىل ُبعدين أولهما إدراي واخأير فتز
ي الدور ال

ز
ي تتضمن نجاحة ف

 ذي يقوم بم. من السمات الشخصية الت 
 الدور الحاىلي الذي يقوم بم مدير المدرسة والدور المرجو منم البد من وجود معيار محدد لوصف 

ز ولكي ال نتوه بي 
بية والتعليم  ي وضعتها وزارة الي 

دور مدير المدرسة  ونمام واض  خأسس ايتياره بداية  وهنا نجم  اخأسس الت 
ي العام)

ز
 ميمها بكتاب رسىمي عىل المديريات. ( وتم تع2020-2019اليتياره عليها ف

 2020/ 2019أسس اختيار مديري ومديرات المدارس للعام 
 المرحلة األوىل : التقدم للوظيفة : 

ي جميع مراحله 2020-2019( يوضح أسس اختيار مديري المدارس للعام 1جدول رقم )
ن
 ف

المرحلة اخأوىل: 
 التقدم للوظيفة

وط  : رسر
ً
أوال

التقدم 
 للوظيفة 

: المؤه    كافةال تق  شهادة المتقدم عن درجة اللكالوريوس)   العلىمي
بية والتعليم ي وزارة الي 

ز
ي تقل  للتدريس ف

 التخصصات الت 
 يفض  من يحم  مؤه  تربوي. العاىلي الفلسطينية(. و 

 8عالمات. بكالوريوس+ دبلوم تربية7بكالوريوس  عالمات المؤه  العلىمي 
 عالمات. 

( 10مات . دكتوراه )( عال 9بكالوريوس+ ماجستي  )
 عالمات

بوية ة الي  بية والتعليم العاىلي عىل أن يكون  الخي 
ي وزارة الي 

ز
ي سنوات ف

ثمائز
  ويفض  أن يكون تد 

ً
عم  منها يمسة سنوات معلما

 عم  نائب مدير مدرسة

   2017   2016أن يكون تقييم اخأداء آلير ثالث سنوات تقييم اخأداء
2018 .

ً
 م جيد جدا

 :
ً
ة في  ثانيا

 التكليف: 
معايي   
 التكليف: 

الحضور والشخصية " تائد 
 تربوي"

تحتسب من بداية العام الدراسي وتنت ي مع  -
ة  إنتهاءامتحانات نهاية العام الدراسي  وال تحتسب في 

 العطلة الصيفية من ضمنها. 
ة التكليف للمدير/ة عىل أن ال تق  عن  - تحتسب في 
( يوم عم  فعىلي 90)

ً
 عىل اخأت .  يوما

ي نهاية العام الدراسي  -
ز
تثبيت المدير/ة )المكلف(: ف

تقوم المديرية بإعداد تقرير توصي من ياللم بتثبيت أو 
بية  عدم تثبيتم من يالل لجنة  مكونم من )مدير الي 

والتعليم العاىلي  مديري الدوائر)اإلدارية والفنية(  
اف  ورئيس تسم متابعة الميدان ورئيس تسم اإلرسر

ئيس تسم الشؤون اإلدارية ورئيس تسم الرتابة ور 
 الديلية عضو مراتب. 

إمتالك مهارة االتصال والتواص  
 
ً
 ويارجيا

ً
 دايليا

المقدرة عىل إتخاذ القرار وح  
 المشكالت

ي 
ز
القدرة عىل القيادة والتأثي  ف

 االيرين

تدرة عىل متابعة بيئة مدرسة  
 بجميع جوانبها. 

عىل متابعة أداء والنمو المقدرة  
ز وتشخيص  ي للمعلمي 

المهتز
مستوى الطللة ووضع الخطط 

 العالجية الفاعلة. 

بوية   الملادرات الي 

 :تقديم 
ً
 ثالثا

 الطللات 
 من يالل 

ً
ونيا تقدم الطللات إلكي 

 رابط عىل الصفحة للوزارة. 
ز فقط )  5أساسي  أو   1-4يكون تقديم الطلب إلحدى المرحلتي 

- 12 .) 
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

وة وجود ملف إنجاز لك  متقدم     ملف اإلنجاز: ضز
لوظيفة مدير ومديرة  عىل أن يحتوي عىل ملادرات 
 وإنجازات المعلم والمسابقات وتصص نجا ...الخ". 

المرحلة الثانية: 
 اإليتلار

يقيس االيتلار مدى معرفة المتقدم للوظيفة باخأنممة  . %60عالمة اجتياز االيتلار 
ز والتعل بية والتعليم والقواني  يمات المتعلقة بالي 

ي يجب أن يمتلكها مدير 
والمهارات والكفايات الت 

 المدرسة. 

 : المرحلة االثالثة
مقابلةأولية)مستوى 
المديرية( ك  من 
إجتاز اإليتلار 

 بنجا . 

يرصد 
للمقابلة 

(20 
 عالمة (
معايي  
 المقابلة 

 ( عالمات 6) الشخصية 

(  1( أبحاث ودراسات )2( تصص نجا : )2ملادرات : ) ملف اإلنجاز 
 ( 5المجموع )

 ( عالمات3) مهاررة االتصال والتواص 

 ( عالمة(2) القدرة عىل ح  المشكالت

 ( عالمة2) إنتمام الدوام 

 ( عالمة2) نائب مدير

المرحلة الرابعة: 
مقابلة 

ثانية)مستوى 
 الوزارة(

يرصد 
للمقابلة 

(30 
 (عالمة 
معايي  
 المقابلة: 

  الشخصية والحضور

  ح  المشكالت

  القدرة عىل اتخاذ القرار

  القدرة عىل االتصال والتواص 

  الثقافة العامة

ية ز   اللغة اإلنجلي 

ي إعالن 
ز
وط ف رسر
 الوظيفية 

اف والتوجيم والتقييم إدارة أن تكون لديم المهارات اآلتية    استخدام الحاسوب  اإلرسر
 االجتماعات

  : القدرة عىل تحم  ضغط العم  وإدارة اخأزمات والعم   أن تكون لديم القدرة عىل ما يىلي
 ضمن فريق

ز اإلدارة العامة للمتابعة الميدانية والشؤون  ي )تهيئم( لمن يتم نقلهم اىل وظيفة مدير مدرسة بالتنسيق ما بي  تنميم برنامج تدريت 
اف والمعهد  . اإلدارية واإلرسر ي

 الوطتز

  العالمات النهائية

 رتم الهوية االسم الرتم
مكان 
 العم 

المؤه  
 العلىمي 
10 

متوسط 
تقييم 
 اخأداء
10 

عالمة 
 االيتلار

30 

 عالمةالمقابلة
 اخأوىل
20 

 عالمةالمقابلة
 الثانية
30 

 المجموع
100 

 الدراسات السابقة
ي تعرضت لموضوع الدراسة 

سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية حيث سوف يتم عرض الدراسات السابقة الت 
 :  -تم تناول اخأحدث منها كما يىلي

 دراسات سابقة عربية حول أسس اختيار مدير المدرسة -أ

هدفت الدراسة التعرف عىل واتع تطبيق معايي  ايتيار مديرات مدارس المرحلة  (2017دراسة )حسن، -
ي المملكة العربية السعودية 

ز
فات اإلدارة المدرسية ف بية والتعليم من وجهة نمر مرسر الثانوية بوزارة الي 

دة اوالكشف عن معيقات تطبيقها والوصول إىل معايي  متطورة اليتيار مديرات المدارس من يالل االستف
ي التحليىلي واستخدمت 

من تجارب عدد من الدول المحلية والعالمية  اعتمدت اللاحثة المنهج الوصفز
: المؤه  العلىمي  سنوات  بية والتعليم بما يىلي

)االستلانة والمقابلة الشخصية(. وأهم النتائج اهتمام وزارة الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب          
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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وعدد  ي التعيي 
ز
ة اإلدارية  والتدريسية  اعتماد االتدمية ف  الدورات التدريبية وكذلك مهارة القدرة عىل الخي 

 التعبي  بطالتة ومهارة االتصال الشفوي وحسن االستماع لآليرين. 

ا  معايي  اليتيار مديري اإلدارات العليا  (2016دراسة الطويل وأبو شويمة ) -
هدفت هذه الدراسة ِإىل اتي 

عليم اخأردنية  تمة إج
 ة
ة والت بي ة

ي وزارة الي  ة
ز
ي إداراوالوسىط ف

ز
ز ف بويي 

ة مع بعض القادة الي  ة ت راء مقابالت شخصي ة
ي عملية ايتيار مديري اإلدارات العليا 

ز
ز واخأنممة الوثائق المعتمدة ف جوع إىل القواني  عليم  والرُّ

 ة
ة والت بي ة

الي  ة
ة. تمة تطوير استلانة لجمع المعلومات  يلصت الدراسة إىل  ة اخأردنية بية

ي وزارة الي ة
ز
رجة أن دوالوسىط ف

مج 
 ة
؛ إذ تم ة الد ا  المعايي 

استجابة جميع أفراد عينة الدراسة كانت مرتفعة. وبناًء عىل ذلك جاءت مرحلة اتي 
ز ما أفرزتم نتائج الدراسة.  ا  المعايي   وبي 

ي اتي 
ز
مري ف

 ة
ز عليم الجانب الن

ّ
ز ما رك  بي 

ي ) - ي ضوء    هدفت إىل التعرف عىل أساليب ايتيار مديري(2011دراسة الظفت 
ز
المدارس الثانوية ف

ي ايتلار مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت  
ز
االتجاهات الحديثة وواتع اخأساليب المتلعة والمطلقة ف

ي ضوء االتجاهات الحديثة  
ز
والتوص  إىل تصور مقي   لتطوير أساليب ايتيار مدير المدرسة الثانوية ف

 
ً
ي المسخي معتمدا

 لمناسبتها لتحقيق  واستخدم اللاحث المنهج الوصفز
ً
عىل أداة الدراسة وهي االستلانة نمرا

 أهداف الدراسة. 
 ب_ دراسات عربية حول المعايت  المهنية لمدير المدرسة 

درجة فعالية المعايي  المهنية لمديري المدارس الحكومية هدفت الدراسة إىل تعرف : (2018دراسة عطت  ) -
ي مح
ز
حات لتطويرها ف ي تقييم أدائهم ومقي 

ز
ات الجنس والمؤه  العلىمي افمة طولكرمف   وتعرف أثر متغي 

ي مدى استخدام تلك المفاهيم لتطوير العمليات اإلدارية. تم تطوير استلانة  وتكونت 
ز
وسنوات الخدمة ف
ي 65عينة الدراسة من )

ي محافمة طولكرم  واستخدام المنهج الوصفز
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
 ف
ً
 ومديرة

ً
( مديرا

. أظهرت  ي درجة فعالية النتائج حصول جميع المجاالت عىل درجة مرتفعةالمسخي
ز
  وبعدم وجود فروق ف

المعايي  المهنية تعزى إىل متغي  الجنس والمؤه  العلىمي  وأوصت الدراسة أن يتم تقييم اخأداء من يالل 
بية والتعليم بحيث تقوم بزيارات دورية يالل الفصل ي مديرية الي 

ز
ز لجنة مكونة من عدة أتسام ف  اخأول ي 

ي للمدرسة. 
 والثائز

هي ) -
ي ل( هدفت الدراسة الكشف عن درجة توافر المعايي  المهنية لمديري ا2016دراسة التر

ز
مدارس ف

ي المسخي وتكونت أداة الدراسة 
ز  اتلعت االسلوب الوصفز ة من وجهة نمر المعلمي  ي رام هللا والبي 

محافمت 
 
ً
من استلانم  واظهرت النتائج توافر المعايي  المهنية لدى المديرين بدرجة متوسطة  وأكير المجاالت توافرا

 تيادة عملية مجال إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية  يليم مجال تفعي  ا
ً
ا لعالتة مع المجتمع المحىلي  وأيي 

ورة إعداد يطة شاملة لتدريب جميع المديرين إلعدادهم ضمن المعايي   التعليم والتعلم  وأوصت برصز
ية وإيجاد بيئة عم  متعاونة مع  المهنية  وتفعي  العالتة مع المجتمع المحىلي بتعزيز استثمار الموارد البرسر

 المؤسسات الخارجية. 

ي  (2014دراسة )حمد،أشارت و  -
ز
ز ف أن الدرجة الكلية لممارسة مدير المدرسة التنمية المهنية للمعلمي 

ز كانت عالية  واىل عدم وجود فروق ذات داللة  ي الضفة الغربية من وجهة نمر المعلمي 
ز
المدارس الخاصة ف

ة اخأت  من يمس سنوات. )ترهي   (. 2016إحصائية ترجع لصال  الخي 
 ية دراسات أجنب -ب

ي مهنة التعليم  (Lester,2013دراسة ) هدفت -
ز
التعرف عىل أطر ومعايي  الكفايات المهنية المستخدمة ف

ايدة لتحقيق المحاسبية المهنية  واالتجاه نحو تقييم  ز بالمملكة المتحدة  وذلك بسبب الضغوط المي 
ي 
ز
 المملكة المتحدة تشتم  عىل الممارسات تل  اعتماد نمم الجودة  ومن أهم النتائج أن المعايي  المهنية 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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

القدرة واإلطالع بأنشطة العم  واخأدوار حسب معايي  مناسلة  وتؤكد هذه اخأطر عىل أن معايي  الكفايات ال 
يمكنها بمفردها تقديم عملية توصيف بالممارسة  ولكنها تعكس الحاجة إىل اخأداء بطريقة مبتكرة وأيالتية  

 ت متنوعة وبسيطة فيما يرتلط باخأنشطة وتعتمد عىل مستويات عالية. وأن المعايي  العامة خأطر الكفايا

 المدارس  بمديري المرتلطة القيادة ومسؤوليات مهام تحديد إىلBabo (2010 :)دراسة بابو  هدفت -
ي  كنموذج  ISLLC معايي   باستخدام وذلك

ز
ي  المنهج واستخدم New Jerseyوالية  ف

التحليىلي   الوصفز
 التقييم وتطوير ملادئ وضع عند مهم هو وما والتصورات المواتف لقياس االيتيارات  متعددة واالستلانة
ي 
ي  النهائ 

وأهم النتائج  .جرسي  نيو مدارس مديري ( من(485من الدراسة عينة   وتكونتISLLبمهام  تتعلق الت 
ز عىل التعليم والتعلم  وأن يضعوا وينفذوا رؤية  وأن يترصفوا بطريقة  كي 

: أن يتم الي   تية. أيالهي

 المعايي  يالل مع المدارس مديري تعام  كيفية إىل هدفت التعرف (:Williams, 2009) دراسة ويليامز -
ي  المنهج   استخدم التدريب

ي  للتقويم ياصة واستلانة التحليىلي  الوصفز
 والصفات المعرفة تصف الذائ 

ي  المتضمنة واخأداء الشخصية
ز
لقت ISLLCمعايي   ف

ُ
ز  ط  النموذج وبعده  أهم النتائج أن التدريب تل  مرتي 

ي  الحاىلي 
ز
ز  المديرين تقويم ف ي  المدرسية اإلدارة ساعد المتدربي 

ز
  برامج تأهيلية  إعداد ف

ً
ة يصوصا التدريب   في 

ز  المديرين وساعد ز  ليصلحوا المتدربي  اء مالحمي  اكهم وعند القيادة  بمهارات يي  ي  إرسر
ز
 تقويم عملية ف

ي  المهنية سلوكياتهم إدارة كيفيةالتعلم   من يمكنهم فذلك أنفسهم 
 القرار صنع ومهارات تيادتهم تعزز الت 

ة نامج من بعد االنتهاء طويلة لفي   .الي 

هدفت إىل إعطاء حلول وتحديات لجع  إجراءات ايتيار مدراء المدارس أكير  (،2008دراسة ارمنتا ) -
 وصالحية  وإضافة تيود صارمة عىل برامج الجامعات إلعداد الق

ً
ادة  وأشارت النتائج أن العديد من وضوحا

ي المستقل   وأن أنواع القبول لشغ  وظيفة مدير 
ز
إجراءات ايتيارات مدراء المدارس أدت إىل نتائج جيدة ف

( المفتو  هو)المقابلة ة  –مدرسة ثالثة )المفتو  وااليتياري والتنافسي ي المعد–عدد سنوات الخي 
ز
ل ف

ي (  GREايتلار تياس القدرات  –الجامعة  عمقا مث )االيتلار الكتائ 
 –وااليتياري  تستخدم معايي  أكير

ة السابقة  –المقابلة ز من  –الخي  كية(  والنوع اخأيي  وهو التنافسي والذي يعد نخلة المرشحي 
ز يطابات الي 

ز  لذلك يلجأ أصحاب القر  امج ال تملك عمق االيتيار والتميي  ر ايالل )برنامج إعداد القادة (  إال أن معمم الي 
 .  المفتو  والتنافسي

ز ي كح  وسط بي 
 االيتيار الثائز

والوظائف القيادية  ISLLCهدفت إىل تياس درجة فاعلية معايي  تقويم  Babo)  ،2008)دراسة بابو  -
 االستلانة  وأهم 

ً
ي التحليىلي مستخدما

والمسؤوليات المنوطة بمديري المدارس  استخدم المنهج الوصفز
: حص  معيار تطوير  مدير المدرسة رؤية لمدرستم عىل المرتلة اخأوىل  أما معيار إدارة وتنميم  النتائج هي

المدرسة فحص  عىل المرتلة الثانية  أما معيار رعاية الطللة وجعلهم يحسون باخأمان فحص  عىل المرتلة 
تقامة س الثالثة  بينما معيار التواص  مع المجتمع المحىلي فحص  عىل المرتلة الرابعة  فيما حص  معيار اال 

 والترصف بضوابط أيالتية عىل المرتلة الخامسة. 
 تعقيب عام عل الدراسات السابقة

ز الدراسة الحالية  فالدراسات اآلتية:  كة بينها وبي 
ز وجود تواسم مشي  من يالل استعراض الدراسات السابقة تبي 

ي )2016( والطوي  وأبو شويمة )2017)حسن   ( تناولت أسس ايتيار 2008( وارمنتا)2011( والمفي 
ي المصطل  )معايي  المديرين  

ز
ي اللحث عن أسس ايتيار المدير وتختلف عنها بداية ف

ز
ي بهذه الدراسة ف

ف ي تلتف 
بية والتعليم الفلسطينية )أسس ايتيار ي وزارة الي 

ز
اآلتية:  الدراساتأما (  ايتيار( حيث المصطل  المعتمد ف

هي ) (2018)دراسة عطي  )
وويليامز  Babo (2010)( وبابوLester,2013)( و2014( و)حمد 2016والي 

Williams 2009  وبابوBabo (2008 ) ي موضوع المعايي  المهنية الخاصة بمديري المدارس  أو  فإنها تلحث
ز
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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

حاتالكفايات المهنية الواجب توفرها فيم  وفيها الكثي   لكن ال يوجد أي و   لتطوير المعايي  المهنية من المقي 
ي مقارنة المعايي  المهنية للمديرين بأسس ايتيارهم. 

ز
 بحث حسب علم اللاحثة يلحث ف

وتختلف هذه الدراسة أيضا باخأداة والمنهج حيث الدراسات السابقة اعتمدت عىل االستلانة والمقابالت  
ي سلوكهم المديرين أو وجهات نمر ودراسات وصفية أو كمية درست 

ز
ز ف في  ز أو مرسر وجهات نمر المعلمي 

ي استخدامها منهج تحلي  المحتوى الذي يقوم عىل عملية المقارنة  المدريرون أنفسهم  ف
ز
انفردت هذه الدراسة ف

 الوثائق وبالتاىلي استخدام جدا
ز ل رصد و اعتمادا عىل عملية التحلي  الفكري لتحديد أوجم االتفاق وااليتالف بي 

ي ك  من أسس ايتيار مدير المدرسة عام 
ز
ووثيقة المعايي  المهنية لهم الصادرة  2020-2019المعايي  المتقابلة ف

ورغم وجود االيتالفات إال أن الدراسات السابقة   والمقابلة لعرض نتائج اللحث عىل أصحاب القرار  2014عام 
ي موضوع المعايي  المهنية الخاصة بمديري المدا

 رس وأسس ايتيارهم. تير
تكوين فكرة عن موضوع اللحث. المصدر اخأساسي إلجراء هذه ما استفادته الباحثة من الدراسات السابقة: 

ي تهم موضوع هذه 
الدراسة وكتابة إطارها النمري. فيها كثي  من أسماء الدراسات السابقة والمصادر والمراجع الت 

ي د
ز
 راسة المشكالت وتوثيق حلولها. الدراسة.واالستفادة من أسلوب  ها العلىمي ف

 مشكلة الدراسة: 
ز فيها  ياصة مديري  ز وتطوير دور العاملي  بوية إىل تحسي 

بوية الحاضنة لإلدارات الي  تسغ جميع اخأوساط الي 
بوية  فإذا ما حُسن أداؤهم انعكس ذلك عىل جميع  ي العملية الي 

ز
المدارس لما لهم من دور أساسي وفعال ف

  عليمية  فالمدير الناج  يقود مدرسة ناجحة ذات مخرجات جيدة. جوانب العملية الت
 اليتياره  بحيث يتم تجديد  ولضمان ايتيار المدير اخأكفأ واخأتدر 

ً
بية والتعليم الفلسطينية أسسا تضع وزارة الي 

بوية أ..ـه(.   )كما أفادت مدير دائرة اإلدارات الي 
ً
 هذه اخأسس وتطويرها سنويا

ي تعيق تقدمم نحو تحقيق وترى اللاحثة أن 
النمام التعليىمي اليوم يواجم العديد من التحديات والمصاعب الت 

 مع 
ً
أهدافم وغاياتم  مما يحتم العم  وبخىط ثابتة ومدروسة عىل إصالحم من كافة جوانلم ومراحلم. وانسجاما

بية والتعليم الفلسطينية لت ة  وخأهمية طوير اإلدارة المدرسيالمحاولة الجادة وتحم  المسؤولية من تل  وزارة الي 
ي 
ز
ز صدرت وثيقة المعايي  المهنية لمدير المدرسة ف بويي 

الدور القيادي التعليىمي لمدير المدرسة وإعداد القادة الي 
ز عام ) ي تحقيق 2014فلسطي 

ز
ي يمارسها مدير المدرسة مما يسهم ف

ي اخأساليب االدارية الت 
ز
( إلحداث نقلة نوعية ف

بوية ب  شك  أفض . اخأهداف الي 
م  بناء عىل المعايي  المهنية )نموذج تقييم اخأداء(  كان ال بد من  سليط توبما أن مدير المدرسة ُيحاَسب وُيقية

وء عىل هذه اخأسس والتعرف إن كان يتم مراعاة المعايي  المهنية عند تطويرها أم ال. 
ة
 الض

ي السؤال ال
ز
ي ضوء ما تقدم أعاله فإن مشكلة الدراسة تمحورت ف

ز
ز أسس ف  بي 

ً
: " ه  يوجد توافقا ي

رئيس اآلئ 
بية والتعليم الفلسطينية للعام   والمعايي  المهنية لهم؟ 2020_ 2019ايتيار مديري مدارس وزارة الي 

 أسئلة الدراسة: 

-  : ي
ر
 تسىع هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلن

بية وال ي وزارة الي 
ز
ز أسس ايتيار مدير المدرسة ف   2020 -2019تعليم الفلسطينية لعام ه  يوجد توافق بي 

 ووثيقة المعايي  المهنية لم؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:  -
ز للعام  . 1 ي فلسطي 

ز
بية والتعليم ف ي أسس ايتيار مديري مدارس وزارة الي 

ز
ي تم اغفالها ف

-2019ما المعايي  الت 
 ؟2020

ي نتائج الدراسة من حيث . 2
ز
ارس مديري مد مناسلة إضافتها خأسس ايتيار  ما هي استجابات  أصحاب القرار ف

بية والتعليم  ز وزارة الي  ي فلسطي 
ز
 العام القادم.  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
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ز
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 أهداف الدراسة : 

  ومقارنتها بالمعايي  المهنية لهم.  2020-2019دراسة وتحلي  أسس ايتيار مدير المدرسة لعام 

 ي أسس االيتيار ال
ز
 . 2020-2019خاصة بهم لعام معرفة مواطن اغفال المعايي  المهنية لمديري المدارس ف

  ي نتائج الدراسة من حيث مناسلة إضافتها خأسس ايتيار
ز
مدارس  مديري معرفة استجابات  أصحاب القرار ف

بية والتعليم  ز وزارة الي  ي فلسطي 
ز
 العام القادم.  ف

   بية والتعليم الفلسطينية بناًء عىل المعايي
ي تطوير أسس ايتيار مديري مدارس وزارة الي 

ز
المهنية  االسهام ف

 لألعوام القادمة. 
 أهمية الدراسة: 

 : ي
سهم فيما يأئ 

ُ
 الدراسة علارة عن جهود علمية بأدوات بحثية صحيحة  وبالتاىلي نتائجها ممكن أن ت

صياغة مجموعة من اخأسس  تتصف بالشمولية والموضوعية ليتم االستناد إليها واعتمادها عند ايتيار  -
بية والتعليم ي ضوء المعايي  المهنية لهم.  مديري مدارس وزارة الي 

ز
 الفلسطينية ف

حات لتطوير أسس ايتيار مديري المدارس.  - بية والتعليم مقي  ي وزارة الي 
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  تزويد صانغي القرار ف

 حدود الدراسة: 
بية والتعليم الفلسطينية لعام  الحدود الموضوعية:  - ي وزارة الي 

ز
-2019تحلي  أسس ايتيار مديري المدرسة ف
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ز
 تناولت هذه الدراسة مدارس التعليم ف

ة الدراسة  الحدود الزمانية:  -  . 2020/ 5/ 22وتنت ي بتاري    خ  2019/ 11/ 20 واللحث من تايختمتد في 
ي الدراسة.  حدود مفاهيمة:  -

ز
دمت إجرائيا ف

ُ
ف المفاهيم كما ت عر ة

ُ
 ت
 مصطلحات البحث: 

-  :) ي
 
بية والتعليم بإجراءات  أسس اختيار مدير المدرسة)تعريف إجران وط المعتمدة من وزارة الي  اخأنممة والرسر

ات  التقدير  الصفات  ي عمليم ايتيار مديري المدارس مث :) المؤه  العلىمي  الخي 
ز
ي ُيستند إليها ف

الت 
الشخصية ...الخ(  حيث تمر بمراح  محددة وواضحة)االيتلار  المقابالت عىل مستوى المديرية  

ط ومجموع لك  مرحلة  ثم ترتيب المجموع والمقابالت عىل م ستوى الوزارة(  ويتم رصد عالمات لك  رسر
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(:  وثيقة المعايت  المهنية لمدير المدرسة - ي
 
بية والتعليم العاىلي  )تعريف إجران
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ن مالت 

)معارف ومهارات واتجاهات وتيم(  تمكنم من تأم  ذاتم ومستوى تيامم  بأداء مهامم؛ ليطور ذاتم ويحقق 
 اخأهداف المطلوبم. 

هو المسؤول اخأول أمام الجهات الرسمية عن ك  ما يجري داي  مدرستم  ومهمتم تيسي   مدير المدرسة:  -
بوي والتعليىمي واالجتماغي واإلداري واإلبد

ز والطللة وأوليالعم  الي  . وُيعد المرجعية اخأوىل لكافة العاملي  اء اغي
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ي لمدير 
بية والتعليم العاىلي  الدلي  اإلجرائ 

اخأمور  وُيناط بم مجموعة من المهام والمسؤليات.) وزارة الي 
 (. 2014المدرسة  

ي مدرستم  وإجرائيا يمكن تعريف مدير المدرسة بأنه
ز
 ف
ً
 وتربويا

ً
ف عىل جمي: المسؤول اخأول إداريا ع الشؤون ويرسر

ز وفق لوائ  وتعليمات واضحة  ويتم متابعتم وتقييم أدائم وفق معايي   بوية  ويوجم المعلمي 
التعليمية والي 
 محددة. 

ي 
ن
 الفصل الثان

: تحلي  المحتوى( تم اعتماد منهج اللحث النوغي )منهج الدراسة:  ز ي هذه الدراسة بطريقتي 
ز
 ف

الذي يقوم عىل عملية المقارنة اعتمادا عىل التحلي  الفكري  راسة  : لمناسبتم لهذه الددراسة الوثائق -1
ي ك  من أسس ايتيار 

ز
لتحديد أوجم االتفاق وااليتالف وبالتاىلي استخدام جداول رصد المعايي  المتقابلة ف

 .  2014ووثيقة المعايي  المهنية لهم الصادرة عام  2020-2019مدير المدرسة عام 
 والمعايي  المهنية الفلسطينية لمدير سلوب المقابلة  لمناتشة نتائج الدراسة  : تم استخدام أالمقابلة -2

ي أسس ايتيار المديرين لعام 
ز
  ومدى الحاجة إىل تضمينها اخأعوام 2020 -2019المدرسة غي  المتضمنة ف

حات تطويرية بغية تحقيق شمولية مناسلة للدراسة.   القادمة  للخروج بمقي 
ن وهماتم   أداة الدراسة:  ن المستخدمي  ن للمنهجي  ن مناسبتي    :استخدام أداتي 

ز المعايي  المهنية لمديري  (1 جداول أعدتها اللاحثة لتبويب البيانات لمقارنة أوجم التشابم وااليتالف بي 
ي الوثيقة والمنشورة عام 

ز
ي ثالث مجاالت  ولك  مجال 29وعددها ) 2014المدارس  المذكورة ف

ز
  ف
ً
( معيارا

بية والتعليم الفلسطينية أسس ايتيار مدير المدرسة محاور فرعية  و  ي وزارة الي 
ز
مرحلة  تيد الدراسة ) ك ف

ي 
لتأكد من   ل)متوافق  غي  متوافق( لمفردها(  من يالل التكرارات والنسب المئوية بناء عىل  النمام الثنائ 

ي اخأ 
ز
حات لتطوير أسس ايتيار مدير المدرسة ف  عوام القادمة. وجود توافق بينهم  والوصول لمقي 

ي مقابلة  (2
ز
اخأداة الثانية: مجوعة من اخأسئلة )مخرجات تحلي  المحتوى ونتائج الدراسة( الستخدامها ف

ز  ي فلسطي 
ز
بية والتعليم ف ي أسس ايتيار مديري مدارس وزارة الي 

ز
ي تم اغفالها ف

أصحاب القرار  عن المعايي  الت 
بية مديري مدارس  ىل أسس ايتيار   من حيث إمكانية ومناسلة إضافتها ع2020-2019للعام  وزارة الي 

ز والتعليم  ي فلسطي 
ز
  العام القادم.  ف
 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
بية أوال: لإلجابة عىل سؤال الدراسة اخأول حول:  ي وزارة الي 

ز
ز أسس ايتيار مدير المدرسة ف ه  يوجد توافق بي 

 ووثيقة المعايي  المهنية لم؟   2020 -2019والتعليم الفلسطينية لعام 
)بناء  2020-2019ولإلجابة عن هذا السؤال  تامت اللاحثة بتحلي  محتوى أسس ايتيار مديري المدارس لعام 

ي جدول يحتوي عىل )عىل الكلمة ومعناها(  ومقارنتها بالم
ز
عت ف

ُ
 29عايي  المهنية لهم  حيث وض

ً
من ( معيارا
: )تيادة عملية التعليم والتعلم  إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية  تفعي  العالتة  يالل عدة مجاالت وهي

  وتحلي  ك  مرحلة من مراح  االيتيار وهذه المراح  المجتمعية( ولك  مجال مجموعة من المحاور الفرعية
 :  ) االيتلار  التكليف  المقابلة اخأولية  المقابلة الثانية( ومقارنتها بالمعايي  المهنية. هي
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

  2019( مقارنة المعايت  المهنية لمدير المدرسة وأسئلة اختبار التوظيف لعام  2يمثل الجدول رقم )
 (. %60)عالمة اجتياز االختبار 

 التكرار رقم السؤال المعيار المحور المجال

تيادة 
عملية 
التعليم 
 والتعلم 

 

المعرفة 
 المهنية 

 

: يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية 1معيار

 . ز  )الفلسطينية( للمعلمي 
  

ي 2معيار
: يمتلك معرفة وفهًما بفلسفة المنهاج الفلسطيتز

 وأهدافم ويطوطم العريضة.  
34 1 

: يمتلك معرفة وفهًما بنمريات التعلم وبملادئ 3معيار

اتيجياتم.   ال وإسي   التعلم النشط والفعة
10 1 

بوي 4معيار : يمتلك معرفة وفهًما بأنماط التقويم الي 

 وأساليلم. 
13 .24 .24 3 

ب: يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم 5معيار  ويالتخطيط الي 
بوية.   ويصائص الخطط اإلدارية والي 

19 1 

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

( 6معيار ) ي
(: يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

 وأهدافم. 
  

ي 7) معيار
ز
ز ف ي لطاتم العاملي 

ر فرص النمو المهتز
ة
(: يوف

 المدرسة. 
5 1 

افية بفاعلية. 8) معيار  4 1.33.38.40 (: يؤدي مهامم الفنية واإلرسر

   (: يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية. 9) معيار

(: يوظف البيانات عىل ايتالف أنواعها 10) معيار
ي التعليم والتعلم. 

 ومصادرها لتطوير عمليت 
  

االتجاهات 
 المهنية 

ي التعليم. 11معيار )
ز
   (: يؤمن بحق كِ  فرد ف

   (: يحرص عىل مستويات إنجاز عالية. 12معيار )

إدارة 
المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

المعرفة 
 المهنية 

(: يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية والفنية 13) معيار
 لنمام التعليم وفلسفتم الوطنية. 

7.26.27.28.29 
 .30.31.39 

8 

(: يمتلك معرفة وفهًما بالمسؤولية القانونية 14معيار )
 . ي
بوي الفلسطيتز ي النمام الي 

ز
   ومفاهيم المساءلة ف

3.8.14.25 
 .35.36.37 

7 

بوي 15معيار ) ي التخطيط الي 
ز
(: يمتلك معرفة وفهًما ف

 وإدارة المشاري    ع )المالية واإلدارية والفنية(.  
  

(: يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة واإلدارة 16) معيار
بوية ونمرياتها.   الي 

2.6.9.11.12 
 .15.17.20.21 

9 

بوية 17) معيار (: يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 
ي العملية التعليمية.  

ز
 وتكنولوجيا المعلومات ف

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

(: يعم  عىل توفي  بيئة صحية آمنة وداعمة 18) معيار
بوية.   للعملية الي 

  

ي صنع 19) معيار
ز
ية ذات العالتة ف ك العناض البرسر (: يرسر

بوية الخاصة بالمدرسةالقرارات   الي 
4 .18 2 

   (: يعم  عىل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.  20) معيار

ي 21) معيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
(: يوظ

 إدارة العملية اإلدارية. 
  

مها. 22) معيار    (: يتأم  ممارساتم اإلدارية والفنية ويقية
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

االتجاهات 
 المهنية 

ة لمجتمع (: 23معيار) ز ر اخأعمال اإلبداعية والمتمي 
ة
ُيقد

 المدرسة. 
16 1 

المجال 
الثالث: 
تفعي  
العالتة 
مع 

المجتمع 
المحىلي 

والعالتات 
 الخارجية  

المعرفة  
 المهنية

ي اإلمكانات والموارد (24معيار 
ز
(: يمتلك معرفة وفهًما ف

 المجتمعية المتاحة. 
32 1 

معرفة وفهًما بالعالتات المجتمعية (: يمتلك 25معيار )
اتيجيات التواص .   وإسي 

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

ي برامج تشاركية وعالتات تكاملية مع 26معيار )
(: يبتز

 المجتمع المحىلي والمؤسسات المجتمعية. 
  

ز المدرسة 27معيار ) كة بي 
ز المسؤولية المشي  (: يعزة

ي دعم تعلم الطللة ودعم النمام 
ز
والمجتمع المحىلي ف

 .  التعليىمي

  

االتجاهات 
 المهنية 

م بإبراز الشخصية الوطنية والهوية 28معيار ) ز (: يلي 
 الفلسطينية. 

22 1 

ز مجتمع  المدرسة 29معيار ) (: يؤمن بتكام  اخأدوار بي 
بوية.  ي تطوير العملية الي 

ز
 والمجتمع المحىلي ف

  

 )ايتيار من متعدد(  ُيجيب عليم  40تمت مقارنة المعايي  المهنية وأسئلة االيتلار الذي يحتوي عىل
ً
سؤاال

ها ك  سؤال  و  ي يختي 
الحظ أن نالمتقدم لوظيفة مدير  وتد تم تحلي  أسئلة االيتلار وتصنيفها عىل المعايي  الت 

ز 16تمالمعيار ر  ي تركي 
ز
بوية ونمرياتها  نال عىل الحظ اخأوفر ف : يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة واإلدارة الي 

: يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية والفنية 13أسئلة من أسئلة االيتلار  يلية المعيار رتم 9االيتلار بمجموع

  26  25  22  21  20  18  17  15  12  11  10  9  6  1لنمام التعليم وفلسفتم الوطنية    وأن المعايي  )
 ( لم يتتطرق إليها االيتلار. 29

ي مجال إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية حيث احتوى 
ز
ز االيتلار كان عىل المعرفة المهنية ف  أن تركي 

ً
ونالحظ أيضا
ي  24هذا المحور عىل

ز
  وترى اللاحثة أن هذا العدد مناسب لكون اخأص  ف

ً
االيتلار تياس المعرفة  وأن سؤاال

 المراحلة اآليرى تقيس المهارات واالتجاهات والقيم. 
ة التكليف لعام  3يمثل الجدول رقم )   2019( مقارنة المعايت  المهنية لمدير المدرسة فتر

ة  المعيار المحور المجال ط فتر معيار أو شر
 التكليف

 التكرار

تيادة 
عملية 
التعليم 
 والتعلم 

 
 
 
 
 

المعرفة 
 المهنية 

 

: يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية 1معيار

 . ز  )الفلسطينية( للمعلمي 
  

ي 2معيار
: يمتلك معرفة وفهًما بفلسفة المنهاج الفلسطيتز

 وأهدافم ويطوطم العريضة.  
  

: يمتلك معرفة وفهًما بنمريات التعلم وبملادئ 3معيار

اتيجياتم.   ال وإسي   التعلم النشط والفعة
  

بوي 4) معيار (: يمتلك معرفة وفهًما بأنماط التقويم الي 
 وأساليلم. 

  

 بويالتخطيط الي  (: يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم 5) معيار
بوية.   ويصائص الخطط اإلدارية والي 

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

( 6معيار ) ي
(: يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

 وأهدافم. 
  

ي 7) معيار
ز
ز ف ي لطاتم العاملي 

ر فرص النمو المهتز
ة
(: يوف

 المدرسة. 
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

افية بفاعلية. 8) معيار  1 الحضور والشخصية (: يؤدي مهامم الفنية واإلرسر

   (: يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية. 9) معيار

(: يوظف البيانات عىل ايتالف أنواعها 10) معيار
ي التعليم والتعلم. 

 ومصادرها لتطوير عمليت 
  

االتجاهات 
 المهنية 

ي التعليم. 11معيار )
ز
ي  (: يؤمن بحق كِ  فرد ف

متابعة أداء ونمو مهتز
ز وتشخيص  للمعلمي 
مستوى الطللة ووضع 
 يطط عالجية فاعلة. 

1 

بوية.  (: يحرص عىل مستويات إنجاز عالية. 12معيار )  1 الملادرات الي 

إدارة 
المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

المعرفة 
 المهنية 

(: يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية والفنية 13) معيار
 لنمام التعليم وفلسفتم الوطنية. 

  

(: يمتلك معرفة وفهًما بالمسؤولية القانونية 14معيار )
   . ي
بوي الفلسطيتز ي النمام الي 

ز
 ومفاهيم المساءلة ف

  

بوي 15معيار ) ي التخطيط الي 
ز
(: يمتلك معرفة وفهًما ف

 وإدارة المشاري    ع )المالية واإلدارية والفنية(.  
  

دارة واإل (: يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة 16) معيار
بوية ونمرياتها.   الي 

  

بوية 17) معيار (: يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 
ي العملية التعليمية.  

ز
 وتكنولوجيا المعلومات ف

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

(: يعم  عىل توفي  بيئة صحية آمنة وداعمة 18) معيار
بوية.   للعملية الي 

متابعة البيئة المدرسية 
 جميع جوانبها. من 

1 

ي صنع 19) معيار
ز
ية ذات العالتة ف ك العناض البرسر (: يرسر

بوية الخاصة بالمدرسة.   القرارات الي 
المقدرة عىل إتخاذ 

 القرار وح  المشكالت. 
1 

القدرة عىل القيادة  (: يعم  عىل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.  20) معيار 
ي االيرين. 

ز
 والتأثي  ف

1 

ي 21) معيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
(: يوظ

 إدارة العملية اإلدارية. 
  

االتجاهات 
 المهنية 

مها. 22) معيار    (: يتأم  ممارساتم اإلدارية والفنية ويقية

ة لمجتمع (: 23معيار) ز ر اخأعمال اإلبداعية والمتمي 
ة
ُيقد

 المدرسة. 
  

المجال 
الثالث: 
تفعي  
العالتة 
مع 

المجتمع 
المحىلي 

والعالتات 
 الخارجية  

المعرفة  
 المهنية

ي اإلمكانات والموارد (24معيار 
ز
(: يمتلك معرفة وفهًما ف

 المجتمعية المتاحة. 
  

: يمتلك معرفة وفهًما بالعالتات المجتمعية 25معيار

اتيجيات التواص .   وإسي 
  

المهارات 
 والممارسات
 المهنية

ي برامج تشاركية وعالتات تكاملية مع 26معيار
: يبتز

 المجتمع المحىلي والمؤسسات المجتمعية. 
القدرة عىل القيادة 
ي االيرين. 

ز
 والتأثي  ف

1 

ز المدرسة 27معيار ) كة بي 
ز المسؤولية المشي  (: يعزة

ي دعم تعلم الطللة ودعم النمام 
ز
والمجتمع المحىلي ف

 .  التعليىمي

االتصال  إمتالك مهارة
 
ً
والتواص  دايليا

 .
ً
 ويارجيا

1 

م بإبراز الشخصية الوطنية والهوية 28معيار ) ز (: يلي 
 الفلسطينية. 
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

االتجاهات 
 المهنية 

ز مجتمع  المدرسة 29معيار ) (: يؤمن بتكام  اخأدوار بي 
بوية.  ي تطوير العملية الي 

ز
 والمجتمع المحىلي ف

إمتالك مهارة االتصال 
 
ً
 والتواص  دايليا

 .
ً
 ويارجيا

1 

ة التكليف تراغي المعايي  اآلتية )3ُيمهر الجدول )
( حيث تقع جميعها 29  27  26  20  19  18  11( أن في 

ي للكشف عن بعض مهارات واتجاهات المدير 
ضمن المهارات أو االتجاهات والقيم  وهو برأي اللاحثة منطف 
ة ة هي في 

حسب بعد تسلمم اإلدارة من ب أثناء عملم وتطبيقم لمعرفتم  حيث هذه الفي 
ُ
داية العام تجريبية للمدير ت

ي  ولمدة ال تق  عن )
 انتهاء الفص  الدراسي الثائز

وط تكررت 90الدراسي حت   أن بعض الرسر
ً
  ونالحظ أيضا

ً
( يوما

ي نهاية العام
ز
 هذه المرحلة غي  ُمقدرة بعالمات؛ وإنما يتم إعداد تقرير ف

ً
ي أكير من معيار  ونالحظ أيضا

ز
وصي إما ي ف

 بتثبيت المدير أو عدم تثبيتم وذلك من يالل لجنة لهذه المهمة. 
وط يُحاسب عليها المدير وهي ليست 

ي وثيقة أسس االيتيار  نجد هناك رسر
ز
ة التكليف ف وط في  وعند مراجعة رسر

 هي )انتمام الدوام  ونائب مدير(. من المعايي  المهنية  أال و 
 

 عالمة 20( يوضح مرحلة المقابلة األولية )عل مستوى المديرية( ومقارنتها بالمعايت  المهنية 4جدول رقم )

 التكرار متوافر المعيار المحور المجال

تيادة 
عملية 
التعليم 
 والتعلم 
إدارة 

المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

المعرفة 
 المهنية 

 

: يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية 1معيار

 . ز  )الفلسطينية( للمعلمي 
  

ي 2معيار
: يمتلك معرفة وفهًما بفلسفة المنهاج الفلسطيتز

 وأهدافم ويطوطم العريضة.  
  

: يمتلك معرفة وفهًما بنمريات التعلم وبملادئ 3معيار

اتيجياتم.   ال وإسي   التعلم النشط والفعة
  

بوي 4) معيار (: يمتلك معرفة وفهًما بأنماط التقويم الي 
 وأساليلم. 

  

التخطيط (: يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم 5) معيار
بوي بوية.  الي   ويصائص الخطط اإلدارية والي 

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

(: يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج 6معيار )
( وأهدافم.  ي

 )الفلسطيتز
  

ي 7) معيار
ز
ز ف ي لطاتم العاملي 

ر فرص النمو المهتز
ة
(: يوف
 المدرسة. 

  

افية بفاعلية. 8) معيار    (: يؤدي مهامم الفنية واإلرسر

   (: يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية. 9) معيار

(: يوظف البيانات عىل ايتالف أنواعها 10) معيار
ي التعليم 

 والتعلم. ومصادرها لتطوير عمليت 
  

االتجاهات 
 المهنية 

ي التعليم. 11معيار )
ز
   (: يؤمن بحق كِ  فرد ف

ملادرات تصص  (: يحرص عىل مستويات إنجاز عالية. 12معيار )
نجا  أبحاث 
 ودراسات 

3 
 

إدارة 
المدرسة  

المعرفة 
 المهنية 

الفنية و : يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية 13معيار
 لنمام التعليم وفلسفتم الوطنية. 

  

: يمتلك معرفة وفهًما بالمسؤولية القانونية 14معيار

   . ي
بوي الفلسطيتز ي النمام الي 

ز
 ومفاهيم المساءلة 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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

كمؤسسة 
 تعليمية

بوي 15معيار ي التخطيط الي 
ز
: يمتلك معرفة وفهًما ف

 وإدارة المشاري    ع )المالية واإلدارية والفنية(.  
  

يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة واإلدارة : 16معيار
بوية ونمرياتها.   الي 

  

بوية 17معيار : يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 

ي العملية التعليمية.  
ز
 وتكنولوجيا المعلومات ف

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

: يعم  عىل توفي  بيئة صحية آمنة وداعمة 18معيار

بوية.   للعملية الي 
  

ي صنع 19معيار
ز
ية ذات العالتة ف ك العناض البرسر : يرسر

بوية الخاصة بالمدرسة.   القرارات الي 
ح  المشكالت  
القدرة عىل اتخاذ 

 القرار

2 

تدرة عىل اتصال  : يعم  عىل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.  20معيار
 وتواص 

1 

ي 21معيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
: يوظ

 إدارة العملية اإلدارية. 
  

االتجاهات 
 المهنية 

مها. 22معيار    : يتأم  ممارساتم اإلدارية والفنية ويقية

ة لمجتمع : 23معيار ز ر اخأعمال اإلبداعية والمتمي 
ة
ُيقد
 المدرسة. 

  

المجال 
الثالث: 
تفعي  
العالتة 
مع 

المجتمع 
المحىلي 

والعالتات 
 الخارجية  

المعرفة  
 المهنية

ي اإلمكانات والموارد (24معيار 
ز
(: يمتلك معرفة وفهًما ف

 المجتمعية المتاحة. 
  

(: يمتلك معرفة وفهًما بالعالتات المجتمعية 25معيار )
اتيجيات التواص .   وإسي 

القدرة عىل االتصال 
 التواص و 

1 

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

ي برامج تشاركية وعالتات تكاملية مع 26معيار )
(: يبتز

 المجتمع المحىلي والمؤسسات المجتمعية. 
  

ز المدرسة 27معيار ) كة بي 
ز المسؤولية المشي  (: يعزة

ي دعم تعلم الطللة ودعم النمام 
ز
والمجتمع المحىلي ف

 .  التعليىمي

 القدرة عىل االتصال
 والتواص 

1 

االتجاهات 
 المهنية 

م بإبراز الشخصية الوطنية والهوية 28معيار ) ز (: يلي 
 الفلسطينية. 

  

ز مجتمع  المدرسة 29معيار ) (: يؤمن بتكام  اخأدوار بي 
بوية.  ي تطوير العملية الي 

ز
 والمجتمع المحىلي ف

القدرة عىل االتصال 
والتواص   الحضور 

 والشخصية

2 

ي المقابلة اخأولية عىل مجموعة معايي  محددة وهي )4)يتض  من الجدول 
ز
ز ف كي 

( 29  27  25  20  19  12( الي 
ز اخأكي  عىل معيار ) كي 

ي مجال المهارات االتجاهات والقيم  والي 
ز
ي مجال تيادة عملية التعليم 12غالبيتها ف

ز
( ف
 اللاحثة أن مجال االتجاهات المهنية والتعلم  إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية  محور االتجاهات المهنية  وبرأي

ة التكليف.   ال يمكن الكشف عنها اإل بالمقابلة أو في 
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

 عالمة( 30( يوضح أسس المقابلة الثانية عل مستوى الوزارة ومقارنتها بالمعايت  المهنية )5جدول رقم )

 التكرار متوافر المعيار المحور المجال

تيادة 
عملية 
التعليم 
 والتعلم 
 إدارة

المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

المعرفة 
 المهنية 

 

: يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية 1معيار

 . ز  )الفلسطينية( للمعلمي 
  

: يمتلك معرفة وفهًما بفلسفة المنهاج 2معيار

ي وأهدافم ويطوطم العريضة.  
 الفلسطيتز

  

: يمتلك معرفة وفهًما بنمريات التعلم وبملادئ 3معيار

اتيجياتم.   ال وإسي   التعلم النشط والفعة
  

بوي 4معيار : يمتلك معرفة وفهًما بأنماط التقويم الي 

 وأساليلم. 
  

 بويالتخطيط الي  : يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم 5معيار
بوية.   ويصائص الخطط اإلدارية والي 

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

( 6معيار ي
: يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

 وأهدافم. 
  

ي 7معيار
ز
ز ف ي لطاتم العاملي 

ر فرص النمو المهتز
ة
: يوف

 المدرسة. 
  

افية بفاعلية. 8معيار  1 الشخصية والحضور : يؤدي مهامم الفنية واإلرسر

   : يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية. 9معيار

:: يوظف البيانات عىل ايتالف أنواعها 10معيار

ي التعليم والتعلم. 
 ومصادرها لتطوير عمليت 

  

االتجاهات 
 المهنية 

ي التعليم. 11معيار
ز
   : يؤمن بحق كِ  فرد ف

   :: يحرص عىل مستويات إنجاز عالية. 12معيار

إدارة 
المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

المعرفة 
 المهنية 

:: يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية والفنية 13معيار

 لنمام التعليم وفلسفتم الوطنية. 
  

: يمتلك معرفة وفهًما بالمسؤولية القانونية 14معيار

   . ي
بوي الفلسطيتز ي النمام الي 

ز
 ومفاهيم المساءلة ف

  

بوي 15معيار ي التخطيط الي 
ز
: يمتلك معرفة وفهًما ف

 وإدارة المشاري    ع )المالية واإلدارية والفنية(.  
  

: يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة واإلدارة 16معيار

بوية ونمرياتها.   الي 
  

بوية 17معيار :: يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 

ي العملية التعليمية.  
ز
 وتكنولوجيا المعلومات ف

  

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

:: يعم  عىل توفي  بيئة صحية آمنة وداعمة 18معيار

بوية.   للعملية الي 
  

ي صنع 19معيار
ز
ية ذات العالتة ف ك العناض البرسر :: يرسر

بوية الخاصة بالمدرسة. القرارات   الي 
ح  المشكالت  القدرة 

 عىل اتخاذ القرار
2 

القدرة عىل االتصال  : يعم  عىل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.  20معيار
 والتواص 

1 

ي 21معيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
: يوظ

 إدارة العملية اإلدارية. 
  

مها. : 22معيار    يتأم  ممارساتم اإلدارية والفنية ويقية
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

االتجاهات 
 المهنية 

ة لمجتمع : 23معيار ز ر اخأعمال اإلبداعية والمتمي 
ة
ُيقد
 المدرسة. 

  

المجال 
الثالث: 
تفعي  
العالتة 
مع 

المجتمع 
المحىلي 

والعالتات 
 الخارجية  

المعرفة  
 المهنية

ي اإلمكانات والموارد 24معيار 
ز
: يمتلك معرفة وفهًما ف

 المجتمعية المتاحة. 
  

:يمتلك معرفة وفهًما بالعالتات المجتمعية 25معيار

اتيجيات التواص .   وإسي 
القدرة عىل االتصال 

 والتواص 
1 

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

ي برامج تشاركية وعالتات تكاملية مع 26معيار
: يبتز

 المجتمع المحىلي والمؤسسات المجتمعية. 
  

ز المدرسة 27معيار كة بي 
ز المسؤولية المشي  : يعزة

ي دعم تعلم الطللة ودعم النمام 
ز
والمجتمع المحىلي ف

 .  التعليىمي

القدرة عىل االتصال 
 والتواص 

1 

االتجاهات 
 المهنية 

م بإبراز الشخصية الوطنية والهوية 28معيار ز : يلي 

 الفلسطينية. 
  

ز مجتمع  المدرسة 29معيار : يؤمن بتكام  اخأدوار بي 

بوية.  ي تطوير العملية الي 
ز
 والمجتمع المحىلي ف

تدرة عىل االتصال 
والتواص . الحضور 

 والشخصية

2 

ي هذه المقابلة هو عىل المهارات 29  27  25  20 19 8( أن المعايي  )5ُيمهر الجدول )
ز
ز ف كي 

( وأن الي 
ية(. واالتجاهات المهنية  و  ز ز هما)الثقافة العامة  اللغة اإلنجلي  ز إضافيي  ز أو معياريي  طي   هناك رسر

 ( يوضح تكرار أسس االختيار بجميع مراحلها، مقارنة مع المعايت  المهنية 6جدول رقم )

  التكرار المعيار المحور المجال

مقابلة  التكليف االختبار   
(1) 

مقابلة 
(2) 

مجموع 
 المتوفر

غت  
 متوفر

تيادة عملية 
التعليم 
 والتعلم 

 

المعرفة 
 المهنية 

 

 X      (: 1معيار )

  1    1 (: 2) معيار

  1    1 (: 3) معيار

  3    3 (: 4) معيار

  1    1 (: 5) معيار

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

 X      (: 6معيار )

  1    1 (: 7) معيار

  6 1  1 4 (: 8) معيار

 X      (: 9) معيار

 X      (: 10) معيار

االتجاهات 
 المهنية 

  1   1  (: 11معيار )

  4  3 1  (: 12معيار )

إدارة 
المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

المعرفة 
 المهنية 

  8    8 (: 13) معيار

  7    7 (: 14معيار )

 X      (: 15معيار )

  9    9 (: 16) معيار

 X      (: 17) معيار

  1   1  (: 18) معيار
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع
ُ
ف للوظائ عام 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
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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 
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وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

 

المهارات 
والممارسات 
 المهنية

  7 2 2 1 2 (: 19) معيار

  3 1 1 1  (: 20) معيار

 X      (: 21) معيار

االتجاهات 
 المهنية 

 X      (: 22) معيار

  1    1 (: 23معيار)

المجال 
الثالث: 
تفعي  

العالتة مع 
المجتمع 
المحىلي 

والعالتات 
 الخارجية  

المعرفة  
 المهنية

  1    1 (: (24معيار 

  2 1 1   (: 25معيار )

مهارات 
وممارسات 
 مهنية

  1   1  (: 26معيار )

  3 1 1 1  (: 27معيار )

االتجاهات 
 المهنية 

  1    1 (: 28معيار )

  5 2 2 1  (: 29معيار )

  8  21       المجموع

ز المعايي  المهنية لمديري المدارس وأسس ايتيارهم 6يتض  من الجدول رتم ) ( والذي يوض  المقارنة بي 
ها   من غي 

ز عليها أكير كي 
 تم الي 
ً
ا بجميع مراحلها )االيتلار  التكليف  مقابلة أوىل  مقابلة ثانية( أن هناك معايي 

  : ز أعىل 16معيار رتم )وهي بوية ونمرياتها(  كان لم نسلة تركي 
( )يمتلك معرفة وفهًما بمفاهيم القيادة واإلدارة الي 

(: )يمتلك معرفة وفهًما بالهيكلية اإلدارية والفنية لنمام التعليم 13مرات  يلية المعيار رتم معيار) 9حيث تكرر 
(: )يمتلك معرفة وفهًما بالمسؤولية القانونية ومفاهيم 14تم )مرات  يليم المعياران ر  8وفلسفتم الوطنية( تكرر 

(. ورتم  ) ي
بوي الفلسطيتز ي النمام الي 

ز
ي صنع القرارات 19المساءلة ف

ز
ية ذات العالتة ف ك العناض البرسر (: )يرسر

بوية الخاصة بالمدرسة(. وأن جميع هذه المعايي  تقع ضمن مجال إدارة المدرسة كمؤسسة تعليمية  وأعىل
 الي 

 يركز عىل المهارات والممارسات المهنية  وأن المجال الثالث: 
ً
ركز عىل المعرفة المهنية  ثم معيارا

ُ
ثالثة معايي  ت

تفعي  العالتة مع المجتمع المحىلي والعالتات الخارجية تد تم تغطيتم كامال سواء بااليتلار أو التكليف أو 
 المقابالت. 

وري ة خأية وظيفة يريد الشخص االنضمام إليها  ولكن دون إغفال المهارات وترى اللاحثة أن المعرفة أساسية وضز
 واالتجاهات المهنية لهذه الوظيفة. 

ي أسس ايتيار مديري المدارس  حيث ك  مرحلة تقيس مجموعة من المجاالت. 
ز
 التكام  ف

ً
والجدول ُيمهر أيضا

 من أص  )21وأن أسس ايتيار مديري المدارس تغىطي )
ً
 بنسلة ) ( أي أن29( معيارا

ً
( وهو %74.5هناك توافقا

بية والتعليم الفلسطينية إجابة السؤال الرئيس وهو:  ي وزارة الي 
ز
ز أسس ايتيار مدير المدرسة ف ه  يوجد توافق بي 

ي عم  المدير  فاخأص  ان تكون اخأسس  2020 -2019لعام 
ز
ووثيقة المعايي  المهنية لم؟ ولكن خأهمية المعايي  ف

 %100لمعايي  تغىطي ا
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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 المعايت  7جدول )

ن
ي أسس اختيار المدير  وليس لها مقابل ف

ن
وط إضافية جاءت ف ظهر شر

ُ
 ( ي

ط المرحلة  الرسر

تقديم 
 الطلب

: أن ال تق  شهادة المتقدم عن درجة اللكالوريوس)   ي تقل  المؤه  العلىمي
كافة التخصصات الت 

بية والتعليم العاىلي الفلسطينية(. 
ي وزارة الي 

ز
 للتدريس ف

بية والتعليم العاىلي عىل أن يكون عم  منها يمسة سنوات 
ي وزارة الي 

ز
ي سنوات ف

بوية: ثمائز ة الي  الخي 
بية والتعليم العاىلي الفلسطينية. 

  ويفض  أن يكون تد عم  نائب مدير مدرسة عىل مالك وزارة الي 
ً
 معلما

  وإذا كان 2018   2017   2016تقييم اخأداء: أن يكون تقييم اخأداء آلير ثالث سنوات 
ً
م جيد جدا

ي إحدى السنوات المذكورة يؤيذ تقييم اخأداء آلير ثالث سنوات كان 
ز
المتقدم تد إنقطع عن عملم ف

 فيها عىل رأس عملم.   

المقابلة عىل 
مستوى 
 المديريات

 انتمام الدوام 

 نائب مدير

المقابلة عىل 
 مستوى الوزارة: 

 الثقافة العامة

ية ز  اللغة اإلنجلي 

بية  ولإلجابة عل السؤال الفرعي األول:  ي أسس ايتيار مديري مدارس وزارة الي 
ز
ي تم اغفالها ف

ما المعايي  الت 
ز للعام  ي فلسطي 

ز
 ؟ 2020-2019والتعليم ف

ي بناء عىل المقارانات أعاله نجد أن أسس ايتيار مديري 
ز االعتلار والت  المدارس لم تأيذ بعض المعايي  بعي 

 : ي
 يوضحها الجدول اآلئ 

 
ي أسس اختيار مدير المدرسة8الجدول رقم )

ن
ظهر المعايت  المهنية غت  المتوفرة ف

ُ
 ( ي

 المعيار المحور المجال

تيادة 
عملية 
التعليم 
 والتعلم 

. 1معيار ) المعرفة المهنية  ز  (: يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية )الفلسطينية( للمعلمي 

المهارات والممارسات 
 المهنية

( وأهدافم. 6معيار ) ي
 (: يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

 (: يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية. 9) معيار

ي التعليم  (: يوظف البيانات عىل10) معيار
ايتالف أنواعها ومصادرها لتطوير عمليت 

 والتعلم. 

إدارة 
المدرسة  
كمؤسسة 
 تعليمية

بوي وإدارة المشاري    ع )المالية 15معيار ) المعرفة المهنية ي التخطيط الي 
ز
(: يمتلك معرفة وفهًما ف

 واإلدارية والفنية(.  

ي العملية 17) معيار
ز
بوية وتكنولوجيا المعلومات ف (: يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 

 التعليمية.  

مهارات والممارسات 
 المهنية

ي إدارة العملية اإلدارية. 21) معيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
 (: يوظ

مها. (: يتأم  ممارساتم اإلدارية 22) معيار االتجاهات المهنية   والفنية ويقية

 تسعة معايي  مهنية  
 

 : ي
ن
ي نتائج الدراسة من حيث مناسلة ولإلجابة عل السؤال الفرعي الثان

ز
ما هي استجابات  أصحاب القرار ف

بية والتعليم مديري مدارس  إضافتها خأسس ايتيار  ز وزارة الي  ي فلسطي 
ز
 العام القادم؟ ف
ي تم التوص  إليها من يالل الجداول من )

ي اإلدارة العامة لمتابعة ( 8-1ُعرضت النتائج الت 
ز
عىل أصحاب القرار ف

 : ي
بية والتعليم   وكان الرد كما يوضحم الجدول اآلئ  ي وزارة الي 

ز
 الميدان 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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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   

 

 ( رد أصحاب القرار عل نتائج الدراسة9الجدول ) 

رقم 
 المعيار

 الرد المعيار

يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية  1المعيار 
 . ز  )الفلسطينية( للمعلمي 

ي تقييم أداء 
ز
هذا المعيار أساسي لكونم المرجعية  ف

ي 
ز
ي  ويجب إضافة سؤال ف

المعلم  ودعم تطورهم المهتز
 . ي  االيتلار الكتائ 

(  6المعيار  ي
يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

 وأهدافم. 
ي المقابلة اخأوىل او الثانية لتحقيق 

ز
يجب إضافة سؤال ف

 هذا المعيار. 

ي مرحلة التكليف وهو ) تقييم أداء  يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية.  9 المعيار
ز
يجب إضافة بند ف

المدير( حيث يتم الكشف عن هذا المعيار من يالل 
 نموذج تقييم اخأداء السنوي

البيانات عىل ايتالف أنواعها يوظف  10 المعيار
ي التعليم والتعلم. 

 ومصادرها لتطوير عمليت 
ي مرحلة التكليف وهو ) تقييم أداء 

ز
يجب إضافة بند ف

المدير( حيث يتم الكشف عن هذا المعيار من يالل 
 نموذج تقييم اخأداء السنوي. 

بوي  15المعيار  ي التخطيط الي 
ز
يمتلك معرفة وفهًما ف

 لمالية واإلدارية والفنية(.  وإدارة المشاري    ع )ا
ي مرحلة التكليف وهو ) تقييم أداء 

ز
يجب إضافة بند ف

المدير( حيث يتم الكشف عن هذا المعيار من يالل 
 نموذج تقييم اخأداء السنوي. 

بوية  17 المعيار يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 
ي العملية التعليمية. 

ز
   وتكنولوجيا المعلومات ف

ي المقابة يجب إضافة 
ز
عالمة للمعرفة عىل الحاسوب ف

 اخأوىل )المديرية(. 

ي إدارة  21 المعيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
يوظ

 العملية اإلدارية. 
يجب إضافة عالمة للمعرفة عىل الحاسوب والتقنيات 

ي المقابة اخأوىل ) المديرية(. 
ز
 الحديثة ف

مها. يتأم  ممارساتم اإلدارية والف 22 المعيار  من يالل المعيار ) نية ويقية
ً
 (12تتحق ضمنا

 

ي أسس اختيار المدير لألعوام القادمة، والمرحلة المناسبة لكل 10الجدول رقم )
ن
ي يجب إضافة بنود عليها ف

وضح المعايت  التر
ُ
( ي

 معيار: 

 الرد المعيار رقم المعيار

يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية )الفلسطينية(  (1المعيار )
 . ز  للمعلمي 

 . ي  االيتلار الكتائ 

( وأهدافم.  (6المعيار ) ي
 المقابلة اخأوىل او الثانية  يسغ إىل تحقيق فلسفة المنهاج )الفلسطيتز

 نموذج تقييم اخأداء السنوي يتبتز برامج ومشاري    ع تعليمية وتطويرية.  (9) المعيار

ي  10) المعيار
يوظف البيانات عىل ايتالف أنواعها ومصادرها لتطوير عمليت 

 التعليم والتعلم. 
 نموذج تقييم اخأداء السنوي. 

بوي وإدارة المشاري    ع )المالية  (15المعيار ) ي التخطيط الي 
ز
يمتلك معرفة وفهًما ف
 واإلدارية والفنية(.  

التكليف ونموذج تقييم اخأداء 
 السنوي. 

ي  (17) المعيار
ز
بوية وتكنولوجيا المعلومات ف يمتلك معرفة وفهًما بالتقنيات الي 

   العملية التعليمية. 
 المقابة اخأوىل )المديرية(. 

ي إدارة العملية اإلدارية.  (21) المعيار
ز
ف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ف

ّ
 المقابة اخأوىل )المديرية(.  يوظ
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التوصيات
ي ضوء ما أسفرت ع

ز
: نم نتائج ف ي

 الدراسة الحالية  وباالستفادة من مقارنات ومقابلة كانت التوصيات كما يأئ 

ي عن المعيار) - ي االيتلار الكتائ 
ز
( يمتلك معرفة وفهًما بالمعايي  المهنية الوطنية )الفلسطينية( 1إضافة سؤال ف
 . ز  للمعلمي 

-   ) ي
ي المقابلة اخأوىل أو الثانية للتأكد من معرفتم واهتمامم بفلسفة المنهاج )الفلسطيتز

ز
إضافة سؤال ف

 وأهدافم. 

ي مرحلة التكليف وهو )تقييم أداء المدير(.  -
ز
 إضافة بند ف

ي المقابة اخأوىل )المديرية(.  -
ز
 إضافة عالمة للمعرفة عىل الحاسوب والتقنيات الحديثة ف

 المراجع
 ربيةالمراجع الع
بوية الناجحه(  2007أوشيا  مارك ) بوية دليل القيادة التر ز     ترجمة محمد علد الجواد المعايت  التر دار   غزة  فلسطي 
 .  الكتاب الجامغي
ين  ) ة من وجهة نظر (  2016ترهي  شي  درجة توافر المعايت  المهنية لمديري ومديرات مدارس محافظة رام هللا والبت 

زيت.   رسالة معلميها   ماجستي  غي  منشورة  جامعة بي 
ي ضوء عدد من (  2017حسن  نوف نشىمي  )

ن
تطوير معايت  اختيار مديرات مدارس المرحلة الثانوية بوزارة العليم ف

ات المحلية والعالمية بوية المتخصصة  مجلد)الختر  (.  4( عدد )6  المجلة الدولية الي 
ن (  2007زتوت نبي  )  بويي  ن التر في  ي غزة من وجهة نظر المشر

ن
تطوير معايت  اختيار مديري مدارس وكالة الغوث ف

 ، ن  رسالة ماجستي  غي  منشورة  الجامعة اإلسالمية  غزة. والمديرين والمعلمي 
ي  فوزي محفوظ  )

ن (  2015الطويرف  في  تطوير معايت  اختيار مديري مدارس التعليم العام من وجهة نظر المشر
بو  ن بمحافظة الطائف التعليميةالتر    رسالة ماجستي   جامعة أم القرى  مكة المكرمة. يي 

ي  وأبو شويمة  زبيدة)
بية (. 2016الطوي   هائز ي وزارة التر

ن
حة الختيار مديري اإلدارات العليا والوسىط ف معايت  مقتر

ي مجلةوالتعليم األردنية، 
بوية  العلوم دراسات  بحث منشور فز د الي 

ّ
 . 2ملحق  43 المجل

ي  منصور  ) ي ضوء االتجاهات (  2011المفي 
ن
تطوير أساليب اختيار مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت ف

 .    رسالة ماجستي  منشورة  الجامعة الخليجية  مملكة اللحرينالحديثة

وق للنرسر اإلدارة المدرسية الحديثة(  2005عابدين  محمد علد القادر )  والتوزي    ع.   عمان  اخأردن  دار الرسر
حات (  2018عطي   ربيع  ) ي تقييم أدائهم ومقتر

ن
درجة فعالية المعايت  المهنية لمديري المدارس الحكومية ف

ي محافظة طولكرم،
ن
بية والتعليم  لتطويرها ف بوي الرابع وزارة الي  ي مؤتمر اللحث الي 

 . 2018دراسة فز
بية والتعليم العاىلي )

اتيجية إعداد (  2008وزارة الي  ن منظمة األمم المتحدة للعلم استر ي فلسطي 
ن
ن ف وتأهيل المعلمي 

. والثقافة ز    دولة فلسطي 
بية والتعليم العاىلي )

. المعايت  المهنية لمدير المدرسة(  2014وزارة الي  ز    هيئة تطوير مهنة التعليم  فلسطي 
بية والتعليم ز ) العاىلي  وزارة الي  ي لمدير المدرسة(  2014فلسطي 
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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
ُ
ف للوظائ عام 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 

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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