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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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]Emotional Intelligence Skills by the Principals of Willayat of Saham in the Sultanate of Oman.[ 

Abstract:  

This study aimed at investigating the level of emotional intelligence for a sample of public schools’ 

principals in Saham, Al-Batinah North Governorate, Sultanate of Oman, as well as evaluating the 

success degree of their leadership practices, and see if there are any significant differences in the 

emotional intelligence rates attributed to gender. To achieve the objectives of the study, the study tool 

was applied; which is a questionnaire measuring the level of emotional intelligence with its different 

dimensions for school principals and according to their perspective. The second part of the study tool 

is for measuring the role of emotional intelligence in promoting qualified leadership practices 

according to the teachers’ perspective. This tool was conducted on a sample of male and female 

teachers consisted of 100 school principals in Saham. The study used the descriptive approach, as it is 

suitable for achieving the objectives of this study. The study showed that the level of emotional 

intelligence of school principals in Saham was very high, as its relative weight reached (75.6%). The 

success degree of their leadership practices was also very high, as its relative weight reached (77.6%). 

The study also showed no significant differences attributed to gender in the average of emotional 

intelligence for the study sample. The study concluded some recommendations: the most important of 

which is that it is required to choose the school principals based on the level of their emotional 

intelligence. The study also concluded that it is important to take care of the school principals’ skills 

and qualifications by investing their emotional intelligence.   

 المقدمة: 
ز حيث إن كل مؤسسة  ة باهتمام الباحثي  ي السنوات األخي 

ي حظت فز
ي من الموضوعات الحديثة الت 

الذكاء العاطفز
ي لدى 

ز الذكاء العاطفز تربوية أصبح من مهامها أن تكون فاعلة وناجحة وتسغ لتحقيق أهدافها من خالل تحسي 
ي عالم اليوم حيث التحديات وا

ايدة، حيث تنعكس فاعلية المدراء واستخدام مهاراتم، السيما فز ز لتهديدات المي 
ي رسمتها والذكاء 

بوية داخلها للوصول إىل األهداف الت  بوية من خالل قدرات وطاقات اإلدارة الي  المؤسسات الي 
ز التواصل  ي تحسي 

بوية وذلك لقدرتم البالغة فز ز ونجاح المؤسسة الي  ي هو احد المحركات المهمة نحو تمي 
العاطفز

ي والتعامل
.  اإلنسائز ز  مع المعلمي 

ي عىل انم:"قدرة 
ز حيث يعرف العمرات الذكاء العاطفز ز الباحثي  ي بي 

واختلفت التعريفات بخصوص الذكاء العاطفز
 عىل الوغي بمشاعر وأحاسيس 

ً
القائد عىل الوغي بمشاعره وانفعاالتم وأحاسيسم وفهمها وإدارتها،وقدرتم أيضا

م: ص 2013قات اجتماعية ومهنية بناءة معهم.)العمرات، وانفعاالت اآلخرين وفهمها والعمل عىل إقامة عال
ي  : يتكون من المعرفة االنفعالية، تنظيم االنفعاالت، التعاطف، 178

( أما البقيغي فقد رأى أن الذكاء العاطفز
، (.أما فيما يتعلق بالتسمية فقد ظهرت مختلفة لدى كليهما فمنهم من اتخذ 51م: ص2010والتواصل".)البقيغي

ي هذا البحث فسوف أعتمد إىل استعمال  من كلمة
وجدان تعريفا ومنهم من اتخذها من انفعال أما أنا كباحثة فز

ي 
 مصطلح الذكاء العاطفز

،  متوسطي ومرتفغي 2006أشار )خضز
ز ز بي  ز عىل التميي  م( بأن المهارات العقلية والمؤهالت العلمية، ليستا قادرتي 

، القدرة عىل العمل بفاعلية ضمن األداء، ولكن حفز الذات، اإلضار، المثابرة ، المبادرة، المرونة، تقبل التغيي 
 . ي
ة تقبع تحت مسىم الذكاء العاطفز ز األفراد واألخي  ية أعىل بي  ز ي أظهرت قدرة تمي 

 الفريق وتحمل الضغوط هي الت 
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ، ي
ز 4م: ص2006وأشارت )البوريتز ي كونم يرفع من درجة االنسجام بي 

ز
ي ف
العواطف ( إىل أهمية الذكاء العاطفز

والمبادئ والقيم، مما يشعر الفرد بالرضا واالطمئنان، واتخاذ القرارات الحياتية بطريقة أفضل، والصحة 
اما،  ز النفس وإيجاد الدافعية الذاتية، والحصول عىل معاملة أكير احي  الجسدية والنفسية، والقدرة عىل تحفي 

 . ي
 وتكوين العالقات والصداقات الجيدة، والنجاح الوظيفز

ز عليها، وإن هؤالء يجب عليهم التعرف عىل إ ي لدى القائمي 
ن نجاح أي مؤسسة يرتبط بمستوى الذكاء العاطفز

ي الذي يعملون فيم، والتدخل عند وقوع المشاكل، وإدارة انفعاالتهم الذاتية من 
مشاعر األفراد نحو الوسط المهتز

ي هو مفتاح األداء الجي
، فالذكاء العاطفز ز ي المؤسسة، حيث يأخذ القيادي الناجح أجل كسب ثقة العاملي 

ز
د ف

قراراتم، بناًء عىل تفاعل مزي    ج من المهارات االجتماعية، والقدرة عىل إدارة الذات، والوغي بكيفية تأثي  سلوكم 
 (. Human Resource Management,2004الشخصي عىل اآلخرين داخل المؤسسة )

ي يست
ي والت 
ز لديمومن المهارات المرتبطة بالذكاء العاطفز  طيع المدير اكتسابها والتعامل من خاللها مع العاملي 

ي ذلك احتمالية أن الفرد يمر بالعديد من العواطف وحت  عند 
ز
: إدراك الحالة العاطفية عند الفرد بما ف هي

ي إدراك العواطف 
ي لمشاعره والمهارة فز

 بالشكل الكافز
ً
، فإن الفرد قد ال يكون مدركا

ً
المستويات األكير نضوجا

ي استخدام المفردات العاطفية والمقدرة عىل تكوين المشاركة التعاطفية مع ال
موجودة لدى اآلخرين، والمهارة فز

ات العاطفية الموجودة لدى اآلخرين والمهارة المرتبطة بالتكيف مع العواطف السلبية من خالل استخدام  الخي 
. )أبو نواس،  ي

اتيجيات التنظيم الذائ   (. 24م: ص2015اسي 
" فمن أه ي وقدمت نموذج يتسق مع معطيات الدراسة هو نموذج "ستييز

ي أهتمت بالذكاء العاطفز
م النظريات الت 

ي قدرة المدير عىل فهم مشاعره الشخصية، 
: الوغي بالذات: وتعتز ي والذي اهتم بأبعاد رئيسية وهي

للذكاء العاطفز
ي قدرة المدير عىل التعبي  عن مشاعره وانف

تها عاالتم عىل نحو فعال وقدرتم عىل إدار ثم إدارة االنفعاالت: وتعتز
ات االنفعالية، ثم التعاطف وهو قدرة المدير عىل معرفة مشاعره وإدراك  وضبطها وقدرتم عىل التغلب عىل الخي 
 السيئة، ثم العالقات االجتماعية وهي قدرة المدير عىل مساعدة اآلخرين لتهدئة مشاعرهم، 

ز انفعاالت المعلمي 
ي االت
 يأئ 
ً
ا صال حيث مقدرتم عىل اإلصغاء لآلخرين والتحدث بعقالنية والتعبي  عن مشاعره وانفعاالتم وأخي 

 ، ي  ( . 260م: ص2010بشكل فعال. )العتيت 
وتؤكد الباحثة أن النظرية تتسق تمام االتساق مع معطيات الدراسة حيث أن تكوين هذه النظرية عي  وبشكل 

ي الواجب أن ت
ز بشكل مبارسر عن مهارات الذكاء العاطفز توافر لدى المدير حت  يستطيع أن يتعامل مع المعلمي 

ز أدائهم وأداء المدرسة ككل.  ي لتحسي 
 مثاىلي مهتز

ز وهو نمط يهتم بالفرد من خالل االهتمام بمشاعرهم وإقامة  ز من التعامل مع العاملي  لذلك نجد أن هناك نمطي 
ام والثقة الم غض تبادلة، ونمط يهتم بالعمل ويركز عىل اإلنتاج بعالقات إنسانية معهم قائمة عىل التقدير واالحي 

ز وظروفهم واحتياجاتهم، ونجد أن النمط األول هو أفضل األنماط وذلك  ورة مراعاة مشاعر العاملي  النظر عن ضز
ز ويطور عالقتهم بالرؤساء مما يزيد من اإلنتاجية المهنية. )عبد  ي التعامل مع العاملي 

ألنم يعزز الصورة الذهنية فز
 (2م: ص2015، هللا

ز ويتكون من  ي التعامالت المهنية مع المعلمي 
ي يعد من أهم األبعاد الداخلة فز

ويرى البقيغي إن الذكاء العاطفز
، (. كما يوصف أي مدير أو 51م: ص 2010المعرفة االنفعالية، تنظيم االنفعاالت، التعاطف، والتواصل" )البقيغي

ي عندما يتصف
ي تمكنم من التعاطف مع  معلم بأنم يتسم بالذكاء العاطفز

بمجموعة من المهارات والسمات الت 
ز وتكوين عالقات اجتماعية وصداقات  ي األوقات الصعبة، ويسهل عليم تعزيز التعامل مع المعلمي 

اآلخرين فز
والمحافظة عليها، ويستطيع التعبي  عن مشاعره وأحاسيسم، ويتحكم بانفعاالتم الصادرة عنم عند التعامل مع 

، ز ام والتقدير من اآلخرين،  العاملي  ، ويتمتع بالحب واالحي  ز ز العاملي  ويتفهم ويحتوي الضاعات والمشكالت بي 
ي مختلف المواقف، ولديم القدرة عىل التكيف مع جميع المواقف المستجدة، 

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مواجهة المواقف الصعبة)االجتماعية( ، ولديم القدر 
ز
ن ة عىل التعامل بفعالية مع مويتمتع بثقة وشجاعة ف

 ، ز ز وحسي   أو انفعاليا.)حسي 
ً
 (. 41م: ص2006يؤذونم حسيا

ي يعزز قدرة المدراء عىل تعزيز عالقات 
وتؤكد الباحثة من خالل أدبيات السلوك اإلداري عىل أن الذكاء العاطفز

ي تواجههم وتواجم مؤسساتهم
، والتعامل مع القضايا والفرص الت  ز المدراء  بفاعلية، كما أن التواصل مع المعلمي 

، يمتلكون القدرة عىل توظيف العواطف اإليجابية لرفع الكفاءة  ي
الذين لديهم مستوى عال من الذكاء العاطفز

بوية.   المهنية للمؤسسة الي 
ي 
ي ضوء ما سبق ومن خالل إحساس الباحثة بأهمية الكشف عن مدى تطبيق المدراء لمهارات الذكاء العاطفز

ز
وف

ي والية صحم رأت الباحثة أ
ز
 وتعتي  هذه الدراسة األوىل من نوعها ف

ً
ا ي طرح هذا الموضوع تجديدا تربويا كبي 

ز
ن ف

ي حيث ستقوم الباحثة من خالل هذا البحث بإجراء بحثها عىل عينة من 
ي تناولت موضوع الذكاء العاطفز

الت 
ي لدى مدراء مدراء ومعلىمي مدارس والية صحم للوقوف عن كثب عىل: مدى تطبيق مهارات الذكاء 

العاطفز
 . ز ي تعزيز التعامل مع المعلمي 

ز
ي والية صحم ودورها ف

ز
 المدارس ف

 مشكلة البحث: 
 ، ز ي ظل التقدم الذي يشهده العالم المعاض، بتطور تقنياتم المختلفة، واهتمامم بوظائف القائد وبأداء العاملي 

فز
ي هذا المجال من

ز العقل والعاطفة  تؤكد األبحاث عىل أن هناك إشكالية ما زالت قائمة فز حيث عدم التوازن ما بي 
ي لديهم. 

ز ومدى تحسينم للذكاء العاطفز ي معاملة المدير مع المعلمي 
 فز

ي عملية تعزيز 
ي لدى مدراء مدارس والية صحم ودوره فز

ي تبيان مهارات الذكاء العاطفز
تتمثل مشكلة الدراسة فز

ز حيث أن ي تشكيل تعامل القائد بفاعلية مع االنف التعامل مع المعلمي 
عاالت والعواطف لآلخرين والنجاح فز

 لمالحظات الباحثة من 
ً
ي لديم. وطبقا

هم وبث التعاون بينهم لم عالقة بارتفاع الذكاء العاطفز ز مشاعرهم وتحفي 
ز فيما  ي التعامل مع المعلمي 

ي فز
ي استخدام المدراء لمهارات الذكاء العاطفز

 فز
ً
خالل عملها وجدت أن هناك قصورا

ي تحدث أثناء العمل مما زاد من حجم يخص العالقات اإل 
نسانية والتواصل ومعالجة المشكالت المهنية الت 

 المشكلة. 
ي ذلك مع ما جاءت بم العتوم

ي البيئة الصفية يساهم 2014،)  وتوافق فز
ي فز
م( حيث رأى أن توظيف الذكاء العاطفز

ي بالبيئة الصفية أما دراسة المعمرية،) 
ي الرف 
ا ايجابيا بالغا م( فقد رأ2005بشكل فعال فز ي تأثي 

ت أن للذكاء العاطفز
 عىل األفراد. 

ي 
ز مدى أهمية الذكاء العاطفز ي المجال يتبي 

ومن خالل استعراض العديد من األبحاث والدراسات السابقة فز
ز  ي تعزيز التعامل مع المعلمي 

 وعالقتم بعملية التواصل والتعامل اإلداري وذلك من خالل مساهمتم فز
ي أضف إىل ذلك فإن ا

ز دور المديرين فز ز ميدان عملها داخل المدارس وما بي  ز البحث وبي  لباحثة تربط ما بي 
ي سيسغ نحو عالقات صائبة داخل  ي داخل المدرسة، وبالتاىلي فأن أثره االيجائ 

ز مستوى الذكاء العاطفز تحسي 
 وهو: 

ً
 رئيسيا

ً
ي بها وبإدارتها. لذلك تطرح الدراسة تساؤال

 المؤسسة وبالتاىلي الرف 
ي تعزيز التعامل مع س/ 

ي لدى مدراء مدارس والية صحم بسلطنة عمان فز
ما مدى تطبيق مهارات الذكاء العاطفز

 . ز  المعلمي 
 أسئلة الدراسة: 

 ينبثق من التساؤل الرئيسي للدراسة عدة تساؤالت فرعية: 
ي لدى مديري مدارس والية صحمما مستوى مهارات الذكاء ال . 1

 ؟عاطفز
ي استجابة أفراد عينة الدراسة، حول  (α = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات داللة  . 2

فز
ي والية صحم من وجهة نظرهم تعزى ل: النوع؟

ي لدى مدراء المدارس فز
 الذكاء العاطفز

3 .  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف الدراسة: 
ي لدى مدراء مدارس والية صحم بسلطنة عمان.  . 1

 التعرف عىل مستوى مهارات الذكاء العاطفز
ي استجابة أفراد عينة الدراسة،  (α = 0.05ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) الكشف عن الفروق . 2

ز
ف

ي والية صحم من وجهة نظرهم تعزى للنوع . 
ز
ي لدى مدراء المدارس ف

 حول الذكاء العاطفز
 أهمية الدراسة: 

 تنقسم أهمية الدراسة إىل: 
 األهمية النظرية:  -1
ي زيادة المعرفة واإللمام  . 1

ز
ي دخلت النطاق يسهم البحث ف

ي كأحد المصطلحات الت 
بموضوع الذكاء العاطفز

ز وسبل  ي عملية القيادة داخل المدرسة وكنقطة مهمة ذات عالقة بأداء المعلمي 
ز
 وكأساس مهم ف

ً
بوي حديثا الي 

 التواصل والتعامل معهم. 
ي والتو  . 2

ي نتجت بسبب إهمال المدراء لتطبيق مهارات الذكاء العاطفز
معهم مما  اصلوجود بعض المشكالت الت 

ي التعامل مع معليهم. 
تهم فز ي خي 

ة فز  أحدث فجوة كبي 
ز من حيث استثارة دافعيتهم ومراعاة مشاعرهم وانفعاالتهم.  . 3 ي عىل المعلمي 

 وجود تأثي  للذكاء العاطفز
 األهمية التطبيقية:  -ب
ي  . 1

ي تزويد مدراء المدارس بمهارات الذكاء العاطفز
تي  المطلوبة، األمر الذي يعيمكن أن تساهم نتائج الدراسة فز

 قياسا أدائيا لعملهم فيما إذا أرادوا تحسينم. 
ز أداء المدراء وتعزيز طرق التواصل والتعامل مع معلميهم بشكل 6يمكن أ . 2 ي تحسي 

ن تساهم نتائج الدراسة فز
ي ضوء تحقيق أهداف المهنة. 

 مستمر فز
ي قائم عىل تو  . 3

ز مهاراتيمكن أن تساهم نتائج الدراسة ببناء نموذج مهتز ي لتحسي 
 ظيف مهارات الذكاء العاطفز

 . ز ز المدراء والمعلمي  ي بي 
 التواصل العمىلي واإلنسائز

 حدود الدراسة: 
 :  
 ستشتمل حدود الدراسة عىل ما يأنر

ي لدى مدراء  الحدود الموضوعية:  . 1
ستقتض الدراسة الحالية عىل دراسة مدى تطبيق مهارات الذكاء العاطفز

ي تعزيز الت
ز مدارس والية صحم فز  عامل مع المعلمي 

ية:  . 2  ستقتض الدراسة عىل عينة عشوائية من مدراء مدارس والية صحم.  الحدود البرسر
) الحدود الزمانية:  . 3  م(.  2019-2018سيقتض تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراسي
 سوف تقتض الدراسة عىل مدراء مدارس والية صحم.  الحدود المكانية:  . 4

 مصطلحات الدراسة: 
1 :  

 .الذكاء العاطف 
قدرة المرء عىل اإلصغاء لمشاعره وفهمها والتعبي  عنها بحرية لآلخرين باإلضافة لفهم مشاعر اآلخرين "

اف بها واالستجابة لها بصورة مضبوطة". )سالمة،   (18م: ص2007واالعي 
ي 
ي تسهم فز

ي وهناك من عرفها بأنها مجموعة من القدرات أو المهارات أو الكفاءات الت 
ي العمل أو فز

 نجاح الفرد فز
، مهارات المرونة ومهارات  ي

الحياة متمثلة بمهارات وغي الذات، المهارات االجتماعية، مهارات التحكم العاطفز
 (. 17م: ص2008الدافعية الذاتية" )سعيد، 

نهام ) عر ( القدرة عىل إدراك وفهم وتناول العواطف واالنفعاالت وتنظيم المشاFurnham ,2006وعرفها في 
ي مشاعر اآلخرين. 

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي أنفسنا وف

ز
 ف
ً
ز أنفسنا عىل إدارة العواطف جيدا "القدرة عىل إدراك مشاعرنا الخاصة ومشاعر اآلخرين لتحفي 

 (. cartright&solloway, 2008: p2عالقاتنا مع اآلخرين". )
النفعاالت والمعرفة الوجدانية والقدرة عىل ضبط "قدرة الفرد عىل إدراك االنفعاالت بدقة والقدرة عىل فهم ا

". )محمد،  ي
ي تساعد عىل النمو العقىلي والوجدائز

 (15م: ص2009وتنظيم االنفعاالت الت 
 
ً
ي سوف تعدها الباحثة وتعرفم الباحثة إجرائيا

ي سيسجلها المدراء عىل فقرات أداة الدراسة الت 
: بالدرجة الت 

ي لدى مدراء
ي والية صحم.  لفحص درجة الذكاء العاطفز

ز
 المدارس ف

2 :  . تعزيز التعامل مع المعلمي  
ام المتبادل بينم  ز التواصل والذي يتسم بالتعاون والتواصل والتنسيق المستمر، واالحي  مقدرة المدير عىل تحسي 

 ، ي  فيها. )العتيت 
ز ي تعمل عىل تحقيق أهداف المؤسسة وأهداف العاملي 

ز والت  ز العاملي   (17م: ص2007وبي 
ات معم التفاعل  ء ما أو تبادل األفكار والخي  ي

ي اإلنسان أو إعالم اإلنسان بسر
ز
ي ف
ي أو الوجدائز

ز
والتأثي  والتأثر المعرف

 (Kerr, 2006: p45أو االرتقاء بمستواه الفكري والقيىمي والشخصي حيث تحركهم باتجاه الهدف لتحقيقم. )
ي تعزيز العالقا

: قدرة مدير المدرسة فز
ً
ز وذلك بهوتعرفم الباحثة إجرائيا دف ت المهنية بكافة أشكالها مع المعلمي 
 تحقيق أهداف التعليم. 

ي مدارس والية صحم بسلطنة عمان. .مديري ومعلىمي المدارس3
ز الذي يعملون فز  : هم جميع المدراء والمعلمي 

 اإلطار النظري: 
ي طرحها جولمان )

ي الت 
بوي بدأت (، إال أن ساحة Goleman,1995رغم حداثة نظرية الذكاء العاطفز البحث الي 

ي بدايتها عىل تحديد مفهوم الذكاء 
تستقبل العديد من الدراسات حول هذه النظرية، وركزت هذه الدراسات فز

ز  ات : التواصل بي  ي وكيفية قياسم، كما هدفت العديد من الدراسات إىل دراسة عالقتم بالكثي  من المتغي 
العاطفز

ها . ولقد ركزت األشخاص، مستوى الوظيفة، القيادة الشخصية ، إدارة الذات، تنمية الذات، إدارة الذات، وغي 
ي 
 اتجهت بعض الدراسات فز

ً
ي وكيفية قياسم . و مؤخرا

معظم الدراسات العربية عىل تحديد مفهوم الذكاء العاطفز
ي تعزيز التعامل مع اآلخرين . 

ي فز
 البيئة العربية إىل تحديد أثر الذكاء العاطفز

ي كما انم وعىل الرغم من أ
ة عىل التفكي  المنطف  ي تحققت تعتمد بدرجة كبي 

ن معظم االنجازات العلمية الت 
ي ، فإن هناك حاجة للتفكي  الذي يدعو إىل عملية ضبط الوجدانات ، فالتفكي  الصحيح يهت   اإلنسان 

والرياضز
ة قد يكون مضلال وخاطئا إذا كان بمعزل  ي حاالت كثي 

ا إن عن التفكي  ، كمللوجدان المناسب  ؛  إذ أن الوجدان فز
ي تتصل بالموقف ، ودراسة جميع الجوانب 

تجنب إصدار األحكام االرتجالية وإعطاء العناية لجميع النقاط الت 
ي اتخاذ القرار أو إصدار الحكم يستوجب القدرة عىل التفكي  الصحيح ) حلىم الفيل 

وع فز بتأن قبل الرسر
،2008:7 . ) 

  ا لمحة تاريخية حول ظهور مصطلح الذكاء
 : لعاطف 

مان  ه.  Spearmanتعتي  نظرية العامل لسبي  ي وحاولت تفسي 
ي تناولت الذكاء العاطفز

من النظريات االوىل الت 
ي 
ز يؤدون بشكل مماثل فز ي مجال معي 

ي اختبارات فز
مان أن الشخاص الذين يؤدون بشكل جيد فز حيث الحظ سبي 

ي م
ي المجاالت مجاالت أخرى . و أن األشخاص الذين ال يؤدون بشكل جيد فز

ز يكون أداؤهم مماثل فز جال معي 
ستون    Thurstoneاألخرى، ومن خالل هذه المالحظات توصل إىل مصطلح الذكاء العام . لمن ثي 

ً
و يؤيده الحقا

غ  ني  مان بحاجة إىل تعديل حيث أنهم يرجعان إىل الذكاء إىل أكير من  Sternbergستي  يعتقدان أن نموذج سبي 
ي 
دراساتهما عىل سبعة عوامل . وتشمل هذه العوامل : اإلستيعاب ، الطالقة اللفظية ،  عامل ولكنهما ركزا فز

ي ، الذاكرة ورسعة االدراك . ثم ظهرت مصفوفة جيلفورد 
 Guilfordاألرقام ، القدرة التصويرية ، التفسي  المنطف 

ي بدايتها عىل 
ي احتوت فز

 ثم تطورت إىل  120والت 
ً
 مع نهاية  150عامال

ً
ي عام 1984عامال

م طرح 1985م. وفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

غ النظرية السياقية لتفسي  الذكاء  ني  ح فيها أن الذكاء  Contextual Intelligence Theoryستي  ي يقي 
والت 

يجب أال يقتض عىل األداء األكاديىمي فقط و إنماء يجب أن يشمل المجاالت المهنية و االجتماعية ولذلك قام 
، بإضافة مفهوم الذكاء اإلجتماغي والذكاء  ) الخضز  (. 2002العمىلي

 :  
 تصور جولمان للذكاء العاطف 

ي قام بها جاردنر، 
ي استمدت جذورها من الدراسات الت 

ي والت 
ي لنظرية الذكاء العاطفز

يعد جولمان المؤسس الحقيف 
ي و فينيكس )عثمان، 

ر، فوسر ز ي القدرة عىل  synnoefics(. فدراسة فينيكس جاءت بمصطلح 2000اييز
ويعتز

ي فقد تحدث عن  استخدام المعرفة
ي فهم الذات ومن ثم فهم انفعاالت االخرين والتفاعل معها، أما فوسر

ز
ف

رو جاردنر فقد تحدث عن الذكاء الشخصي 
ز  Personalمفهومي الذكاء االجتماغي والذكاء االنفعاىلي . اما أييز

intelligence   ( ز  ( . inter-personal( و )Intra-personalو قسماه إىل قسمي 
ي 
ي ، ولعل التجربة المشهورة الت 

ي مصطلح واحد وهو الذكاء العاطفز
ز
ز ف ز هذين المصطلحي  ولكن جولمان جمع بي 

ي حققتها تلك  Marshmallowقام بها ستانفورد عن قطعة الحلوى 
و أطفال ما قبل المدرسة و النتائج الت 

 (. 2006التجربة هي ما أثار هذا المفهوم ) عبدالهادي، 
ي كتابة " 

ي بانم مجموعة من المهارات االنفعالية  Emotional  intelligenc "ويعرف جولمان فز
الذكاء العاطفز
ي )عثمان ورزق،

ي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح المهتز
 (. 2000واالجتماعية الت 

 :  
  للذكاء العاطف 

 
 تصور ماير وسالوف

ي عام 
ي فز
 من ماير وسالوفز

ً
ي . وقد عرفا الذكاء بدراسا 1990وقد ساهم كال

ت و أبحاث حول مفهوم الذكاء العاطفز
ي بأنم القدرة عىل مراقبة مشاعر الذات، والقدرة عىل مراقبة وفهم مشاعر اآلخرين، والقدرة عىل استخدام 

العاطفز
 نالمعلومات الناتجة من هذه المراقبة للتخطيط المستقبىلي للتعامل مع مشاعر الذات و اآلخرين، ثم قام الباحثا
بوية والنفسية و االجتماعية، )  ي الميادين الي 

ي حاولت دمج المفهوم فز
بمجموعة من الدراسات و االبحاث الت 

، 2001عثمان ورزق،   (. 2002؛ الخضز
ز  Carusoوقد تعاون الباحثان السابقان مع كاروسو  ي تمي 

ي تطوير مقياس يضم عدد من السمات الشخصية الت 
فز

 ومنها : 
ً
، األذكياء انفعاليا ي

 (. 2002الصدق، الدافعية، المثابرة، و استغالل الفرص )الهنائ 
  :  –تصور بار 

 اون للذكاء العاطف 
ي الثمانينات لقياس القدرات المرتبطة بالذكاء   Bar –Onأون  –أما بار 

فقد ركز عىل تطوير مقياس خالل بحثة فز
ز : القدرات الذاتية مثل القدرة عىل إدرا ي وقسمها إىل قسمي 

ك و فهم مشاعر الذات . والقدرات العاطفز
ي القدرة عىل المقاومة 

االجتماعية: مثل قراءة أفكار اآلخرين وفهم مشاعرهم، و أضاف إىل ذلك التكيف ويعتز
ي بأنم مجموعة من القدرات والمهارات غي  المعرفية  –وتأجيل الحزن والغضب . وعرف بار 

أون الذكاء العاطفز
 ، ي
 (. 2002)الهنائ 

:  مفهوم الذكاء  
 العاطف 

ي تسهل معرفة الذات، والقيام بتقييمها بشكل جيد، أو القيام بتضفات مسؤولة 
ي يمكن تعلمها والت 

القدرات الت 
ي العالقات مع االخرين والقدرة عىل العمل الجيد، والقدرة عىل اإلنتاجية مع 

ي توجد فز
ومتنوعة، أو تلك القوة الت 

 (.  2018ضغوطات العمل ) أبو رحمة ،
، ويعرف  ز ي عالقاتم مع األفراد ومع (2006)حسي 

ي بأنم مقدرة الشخص عىل إيجاد نتائج إيجابية فز
الذكاء العاطفز

نفسم، ويكون ذلك من خالل التعرف عىل عواطف االخرين وتشمل النتائج اإليجابية للتفاؤل والنجاحات 
ي المدرسة والعمل والحياة . 

 المحققة فز
ي بأنم الذكاء المسؤول عن تحكم الفرد بعواطفم ومشاعرة والعمل  (2010)األسطل، أما 

فيعرف الذكاء العاطفز
ي إدراك العواطف والمشاعر لدى االخرين وتكوين عالقات 

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تع
ز
ي اجتماعية معهم تساعده تلك العالقات ف

ز
ه عىل النجاح والتقدم ف ز ي لتحفي 

، والعاطفز  زيز هوية نموه العقىلي
 ميادين الحياة . 
،  بينما يعرف ي بأنم مقدرة الفرد عىل فرز العواطف واألحاسيس، واستعمالها  (2018)أبوالخي 

الذكاء العاطفز
 اإلنتاجية.  بشكل جيد للوصول اىل السعادة والشعور باالرتياح وزيادة

 :  
 ثانيا: مهارات الذكاء العاطف 

 فيما بينها، والوغي بتلك األفكار المرتبطة 
ز      الوغي بالذات: يقصد بم معرفة العواطف المختلفة للفرد والتميي 

ي من خاللها يتم اتخاذ القرار. 
 بالعواطف والكيفية الت 

طف نحو الهدف، واحتفاظم بالتفاؤل، واعتماده عىل       الدافعية الذاتية: مدى استطاعت الفرد عىل توجيم العوا
، واالبتعاد عن الشكوك واالندفاع.  ز كي 

 الي 
     إدارة العواطف: قدرة الفرد عىل اإلحساس بمشاعر وعواطف االخرين، والتفاعل معهم بطرق تتسم بالتناغم 

 وضبط الضاع وتقدير عواطف األخرين وتقديم المساعدة ومد يد العون لهم. 
ي إقامة عالقات مع األخرين، ومشاركتهم مشاكلهم والمساندة والتفاعل     

  المهارات االجتماعية: مبادرة الفرد فز
ز إشاراتم اللفظية واإلشارات الغي  لفظية.) األسطل ،  (.  2010معهم بطريقة منسجمة بي 

 :  
 قياس الذكاء العاطف 

ز  ي فقد تم تطوير نموذجي 
 لهذا الغرض : أما بالنسبة لقياس الذكاء العاطفز

ي 
ي : نموذج ينظر للذكاء العاطفز

ي عىل انم مجموعة من القدرات العقلية . والثائز
األول : نموذج ينظر للذكاء العاطفز

ي الحياة ) وهو 
ي تؤدي إىل النجاح فز

عىل أنم خليط من مجموعة من القدرات والمهارات االجتماعية والصفات الت 
ي هذه الدراسة(. وأكير االختبا

ي و كورسو )المتبع فز
 هو اختبار ماير و سالوفز

ً
 MSCEIT )Mayerرات شيوعا

Sallovi Caruso Emotional Intelligence Test . 
ي تلك االختبارات : 

 وكمثال عىل نوع األسئلة فز
 النوع األول : أنظر إىل صورة الشخص هل هو سعيد ؟

ي 
ي : هل تستطيع قراءة انفعاالت الشخص الواقف أمامك والت 

 تبدو بارزة، هل تظهر :  النوع الثائز
ة          ج( السعادة            د( االستمتاع   ا( اإلحباط         ب( الغي 

 أما النوع الثالث : هل تعتقد ان االحتقار أقرب إىل: الغضب والخوف أم الخوف و االزدراء؟ 
 م ؟ والمثال الرابع : ماذا سوف تفعل إذا حدث انقطاع مفاج   لعالقة تربطك بصديق حمي

(Cobb and Mayer,2000 .) 
 :  
 أهمية الذكاء العاطف 

ي الكثي  من األدوار، 
ي والذكاء العام فز

ي أكير أهمية من الذكاء المعرفز
ز أن الذكاء العاطفز العديد من الدراسات تبي 

ي كما يراه كل من
ي القيادة وأدوارها، وتكمن أهمية الذكاء العاطفز

:  (2004)نوفل و عواد،  وهو ذو أهمية أكي  فز ي
 فز
ي أنماط الحياة المختلفة أكير من الذكاء العام، ويكون 

    يمكن للفرد من خالل الذكاء االنفعاىلي التنبؤ بنجاحم فز
ي يكونون أكير قربا 

ي الحياة األكاديمية للفرد، واألفراد من ذوي الذكاء العاطفز
ي النجاح فز

الذكاء العام متنبا جيدا فز
ي القرارات المتخذة. 

 للنجاح فز
ي الحياة. 

ي بناء شخصية الفرد ويجعلها أكير نجاحا ومتعة فز
ي يسهم فز

     الذكاء العاطفز
ي دفع 

ي لم دور مهم فز
ي مواقف العمل، حيث أن الذكاء العاطفز

ي أكير أهمية من الذكاء العادي فز
    يعد الذكاء العاطفز

 قيق النجاح. األفراد نحو الوصول اىل الهدف المرسوم، وتح
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  بأداء القائد: 
 عالقة الذكاء العاطف 

ي تحقيق 
ز
ي لم أهمية بالغة ف

ي العمل، فالذكاء العاطفز
ز
ي نجاح القائد ف

ز
ي دور مهم ف

ز
للمهارات الفنية والذكاء المعرف

ي جميع جوانب 
ز
ي ف
ي األداء الوظيفز

ز
ي بلوغ أعىل المستويات ف

ز
ي المدير القائد ف

النجاح، ويساعد الذكاء العاطفز
. الع ي

 مل، وبالتاىلي البد من التأكيد عىل أهمية الذكاء العاطفز
ي تحدث داخل بيئة العمل المحيطة، كما أن 

ات الت  ي القائد بالمرونة والمزيد من القابلية للتغي 
ويزود الذكاء العاطفز

 ىمالمدى الذي يتمتع بم الفرد من السلوك المعاكس كالعنف وعدم ضبط النفس ينشأ من افتقار الفرد لما يس
ي انفعاالتهم الذاتية، وخلق بيئات 

ز
ي التحكم ف

ز
ي تساعد الفرد ف

، والذكاء االنفعاىلي أحد األشياء الت  بالضبط االنفعاىلي
 . ي
 & Law) إيجابية، وبالتاىلي التقليل من تلك السلوكيات العكسية وكل هذا لم ارتباط وثق بالذكاء العاطفز

Kenneth, 2007)  . 
ي  "Murensk 2000كما توصل ميورينسك 

ز الذكاء الوجدائز ي هدف منها إىل بحث العالقة بي 
 دراستم الت 

ز
" ف

ي وبعض سمات الشخصية 
ي الوجدائز

وبعض سمات الشخصية ) للقائد ( المدير للمنظمة وعالقة الذكاء الوجدائز
ز الذكاء الوج ي بابأداء المدير بالمنظمة ، وقد توصل إىل ايجابية العالقة بي 

ي والقيادة الناجحة وانها ترتف 
رتقاء دائز

ي وبارتقاء أداء القائد . 
 الذكاء الوجدائز

ي يعتي  منبئا قويا للتوافق (Fernandez, et.,al 2006وفز هذا الصدد يرى فرنيندز وآخرون 
( إن الذكاء الوجدائز

ي د
ي م‘ورا مؤثرا والنفسي لدى الفرد ويساعده عىل التكيف االجتماغي ، كما أن للذكاء الوجدائز

زاج الفرد إيجابيا فز
 ( . Fernandez,et.,al 2006وتقديره لذاتم ومن ثم يحقق الرفاهية للفرد )

ي جميع عناضها ومكوناتها ، وينعكس ذلك التاثي  عىل 
وال شك ان نجاح مدير المدرسة بصفتم قائدا ، يؤثر فز

ز فيها ويمكنهم من القيام بأدوارهم عىل الو  جم المثل ألهداف المدرسة واالرتقاء بها وتحقيق حسن اداء العاملي 
ز معلميها وطالبها ، ولكنم من المعلوم ان المدرسة كمؤسسة تربوية تزخر بالمهام والعالقات  ها وتمي  ز تمي 

ي التعامل مع تلك المكونات 
المتشابكة والمتداخلة ، الت  تستلزم من مدير المدرسة المزيد من الحنكة والحكمة فز

ز والعناض وال ي للمدير ان يمتلك قدرات ومهارات الذكاء العقىلي إلدارة المدرسة وتناقضات العاملي 
مهام ، وال يكفز

هم ومشاعرهم ، بل البد ان يكون قادرا عىل ادارة انفعاالتم وانفعاالت  فيها واختالف طبائعهم وتنوع طرق تفكي 
ي خالل ممارساتم  معم ، والتحكم بها وتوجيهها بشكل ايجائ 

ز ي تحقيق الوالء للم  العاملي 
ؤسسة كقائد مما يسهم فز

ة بشكل مستمر ومطرد ) ابو الخي  ،ابو  ي الظروف المختلفة والمتغي 
، ويوفر البيئة االمنة الالزمة للعمل واإلنجاز فز

 (. 2018شقرة 
 الدراسات السابقة: 

، وأبو شقرة 1 ي وعالقتم بتحس2018.دراسة ) ابو الخي 
ز اداء مديري المدارس ( بعنوان  مستوى الذكاء العاطفز ي 

ي المرحلة االساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة . هدفت الدراسة اىل التعرف عىل مستوى 
فز

ز بمدارس  في  ز مستوى ادائهم ، وذلك من وجهة نظر المرسر ي لدى مديرين المدارس وعالقتم بتحسي 
الذكاء العاطفز

ي التحليىلي  المرحلة االساسية الدنيا التابعة لوكالة
الغوث بمنطقة غرب غزة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز

ي مدارس المرحلة االساسية الدنيا التابعة 
بوين فز ز الي  في  من خالل توزي    ع استبانم عىل مجتمع الدراسة من المرسر

ي لدى المديرين متوس
حيث  طلوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة . وتوصلت الدراسة اىل ان مستوى الذكاء العاطفز

ي ) ي ) %66.30بلغ وزنم النست  ( كما  %71.19( وان مستوى اداء المديرين كان نوعا ما عاليا حيث بلغ وزنم النست 
ي 
ي لدى المديرين والتحسن فز

ز مستوى الذكاء العاطفز كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بي 
ي تقديرات افراد العينة لمستوى الذكاء مستوى ادائهم ، كما اشارت الدراسة اىل عدم وجود فروق 

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة تصميم برامج  ة ، وقد أوصت الدراسة بضز ي لدى المديرين تعزى لمتغي  النوع وعدد سنوات الخي 
العاطفز

ة من الداء وخلق بيئة تنافسية إيجابية .  ز  تدريبية للمديرين للوصل اىل مستويات متمي 
ز باتريك ،شيتيم،ور 2 ( تعد هذه الدراسة من ,Fitz Patrick,Shete,Richards,2018يتشارد  ).دراسة فيتيز

ي ، وتضمنت الوغي 
الدراسات النظرية ، حيث استندت عىل مسح االبحاث والمقاالت الت  تناولت الذكاء العاطفز

ي ، االدارة الذاتية ، الوغي االجتماغي ، وادارة العالقات . واستنتجت الدراسة من خالل االدب ا
ذكاء لخاص بالالذائ 

ز اعضاء فريق العمل الواحد ، ويمكن تطوير  ي يمكن ان يؤثر عىل التواصل بي 
ي ان مستوى الذكاء العاطفز

العاطفز
ز اعضاء الفريق الواحد مع بعضهم البعض ، واظهرت الدراسة ان مستوى ادارة العالقات كمهارة من  التعاطف بي 

ي لدى قائد الفريق سيكون له
ي أداء الفريق ، كما استنتجت الدراسة انم كلمهارات الذكاء العاطفز

ز
ما ا اآلثر الرئيسي ف

ي لدى المدير او القائد كان اداء الفريق والنجاح التنظيىمي أعىل . 
 زاد الذكاء العاطفز

ي محافظة 2015.دراسة أبو نواس )3
ز
ي لمدراء المدارس الثانوية الخاصة ف

م( بعنوان "عالقة الذكاء العاطفز
"العاصمة عمان بإدار  ز ي مدارسهم من وجهة نظر المعلمي 

ز
 ة التغيي  ف

ي محافظة عمان 
ي لدى مدراء المدارس الثانوية الخاصة فز

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى الذكاء العاطفز
، وتكونت عينة الدراسة من ) ز ي مدارسهم من وجهة نظر المعلمي 

( معلم ومعلمة، 341وعالقتم بإدارة التغيي  فز
، وتوصل الباحث إىل 

ً
ي لدى مدراء المدارس كان متوسطا

مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى الذكاء العاطفز
 لمتغي  

ً
ي لمدراء المدارس الثانوية الخاصة تبعا

 ذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء العاطفز
ً
وأن هناك فروقا

ي 
 المؤهل العلىمي الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء العاطفز

ً
تبعا

 ومتغي  الحالة االجتماعية. 
ي )4

ي والذكاء االجتماغي لمديري المدارس الثانوية الحكومية  (م2015.دراسة الفز
بعنوان "مستوى الذكاء العاطفز

" ز ي مدارسهم من وجهة نظر المعلمي 
ي العاصمة عمان وعالقتها بمستوى العالقات اإلنسانية فز

ت وقد هدف فز
ي الدراسة إىل التع

ي والذكاء االجتماغي لمدراء المدارس الثانوية الحكومية فز
رف عىل مستوى الذكاء العاطفز

، وتكونت  ز ي مدارسهم من وجهة نظر المعلمي 
العاصمة عمان وعالقتهما بمستوى العالقات اإلنسانية السائدة فز

ي واستبان306عينة الدراسة من )
ة للذكاء االجتماغي ( معلم ومعلمة، وتم استخدام استبانة للذكاء العاطفز

 ،
ً
ي جاء مرتفعا

واستبانة للعالقات اإلنسانية، وتوصل الباحث إىل مجموعة من النتائج أهمها: أن الذكاء العاطفز
ي ومستوى العالقات اإلنسانية. ووجود فروق 

ز مستوى الذكاء العاطفز وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بي 
ي مستوى الذكاء الع

ة وعدم وجود فروق ذات داللة ذات داللة إحصائية فز ي الجنس والخي  ي تعزي لمتغي 
اطفز

 .  إحصائية تعزي لمتغي  المؤهل العلىمي
ي وعالقتم بالسلوك القيادي لدى بعض مديري مراكز 2014.دراسة الغامدي ) 5

م( بعنوان "الذكاء العاطفز
ي المملكة العربية السعودية"

ز فز ي  الموهوبي 
ز الذكاء العاطفز وهدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة االرتباطية بي 
(، باإلضافة  وأبعاده )إدارة االنفعاالت والتعاطف وتنظيم االنفعاالت والمعرفة والوجدانية والتواصل االجتماغي

ي تعزي ل
ي والسلوك القيادي الت 

ي درجات الذكاء العاطفز
س والمؤهل لجنإىل الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية فز

ات، وتكونت عينة الدراسة من ) ز 15( مدير و)20العلىمي والخي  ( مديرة من مديري مراكز رعاية الموهوبي 
باإلدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وتوصل الباحث إىل مجموعة من النتائج أهمها: ال توجد فروق 

ز  ي تقدير مدراء مراكز الموهوبي 
ي وأبعاده تعزي للجنس باستثناء  ذات داللة إحصائية فز

حول درجات الذكاء العاطفز
ز  بعد التعاطف حيث كانت الفروق تعزي للجنس لصالح اإلناث، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي عىل الدرجات الكلية تعزي إىل متغي  المؤهل 
ز بدرجات الذكاء العاطفز متوسطات تقدير مدراء مراكز الموهوبي 

 لدبلوم العاىلي والماجستي  مقابل البكالوريوس. العلىمي لصالح ا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مديرية تربية 2014.دراسة بزاري )6
ز
ي لدى مديري المدارس الحكومية ف

م( بعنوان "درجة الذكاء العاطفز
" ز  الرصيفة وعالقتها بمستوى قدرتهم عىل حل المشكالت من وجهة نظر المعلمي 

ي لد
ي مديرية تربية الرصيفة هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة الذكاء العاطفز

ز
ى مدراء المدارس الحكومية ف

، وتكونت عينة الدراسة من ) ز ( معلم 500وعالقتها بمستوى قدرتهم عىل حل المشكالت من وجهة نظر المعلمي 
ومعلمة، وقام الباحث باستخدام االستبيان لجمع المعلومات، وتوصل إىل مجموعة من النتائج أهمها: أن درجة 

ي 
لمعلىمي ومعلمات المدارس الحكومية كان بمستوى متوسط، وعدم وجود فروق ذات داللة  الذكاء العاطفز

ة.  ات الجنس والمؤهل العلىمي وسنوات الخي  ي تعزي لمتغي 
ي جميع أبعاد مقياس الذكاء العاطفز

ز
 إحصائية ف

ي لدى معلمات الصفوف الثالثة األوىل 2014.دراسة )العتوم، 7
ي محافم( بعنوان " مستوى الذكاء العاطفز

ز
ظة ف

ي لدى جرش وعالقتم باتجاهاتهن نحو مهنة التدريس"
، هدفت الدراسة للكشف عن مستوى الذكاء العاطفز

ي محافظة جرش وعالقتم باتجاهاتهن نحو مهنة التدريس، تم استخدام المنهج 
ز
معلمات الصفوف الثالثة األوىل ف

، تكونت عينة الدراسة من ) ي التحليىلي
دام االستبانة كأداة للدراسة. حيث أظهرت ( معلمة، تم استخ152الوصفز

ي محافظة جرش جاءت بدرجة 
ي لدى معلمات الصفوف الثالثة األوىل فز

نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء العاطفز
ي لدى 

ز مستوى الذكاء العاطفز متوسطة، كما أظهرت النتائج بوجود عالقة ارتباطيم ذات داللة إحصائية بي 
ي محافظة جرش وعالقتم باتجاهاتهن نحو مهنة التدريس، كما أظهرت النتائج معلمات الصفوف الثالثة األوىل
 فز

، وجاء لصالح معلمات الصف األول والثالث.   بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغي  المستوى التعليىمي
ي وهوب. 8 ي لمديري المدارس عىل التقدم  (henry & hope ,2014) دراسة هيز

بعنوان "الذكاء العاطفز
ي السنوي وتطور المدارس بالواليات المتحدة األمريكية"

، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل تأثي  الذكاء العاطفز
ي السنوي وتطور أعمال المدارس، وتكونت عينة الدراسة من )

، 125لمدراء المدارس عىل التقديم المهتز
ً
( مديرا

ي وتوصل ا
ي لدى مدراء المدارس يسهم بشكل فعال فز

لباحثان إىل مجموعة من النتائج أهمها: أن الذكاء العاطفز
ي المنظمات 

ي لدى مدراء المدارس لم تأثي  كبي  فز
نجاح العملية اإلدارية وتطبيقاتها، كما أن الذكاء العاطفز

 بعد عام، والعكس صحيح أ
ً
ي لدى مدراء والمؤسسات التعليمية وتنمية مستوياتها عاما

ي إذا قل الذكاء العاطفز
ي نمو العملية التعليمية وتطورها. 

 فز
ً
 المدارس فإنم سوف يؤثر سلبا

ي والقيادة التحويلية لدى  (Lama ,2013) .دراسة الما9
بعنوان " مستوى استخدام أساليب الذكاء العاطفز

" ز ي والقيادة ، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى استخدام أس المديرين والعاملي 
اليب الذكاء العاطفز

، تكونت عينة الدراسة من ) ي التحليىلي
، تم استخدام المنهج الوصفز ز ( مدير 100التحويلية لدى المدراء والعاملي 

ز  ومديرة، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة عىل أنم يوجد عالقة إيجابية بي 
ي وأسلوب ا

ي وأدئز الذكاء العاطفز
ي مجال الوغي الذائ 

لقيادة التحويلية. وبينت الدراسة أنم كانت أعىل الدرجات فز
ي اإلدارة الذاتية. 

 مستوى كان فز
ي لمديري ومديرات مدارس المرحلة األساسي بمنطقة 2012.دراسة المنصوري )10

م( بعنوان "الذكاء العاطفز
ز والمعلمات" ي للمعلمي 

ي لمدراء ، هدفت الدرا تبوك بالرضا الوظيفز
سة إىل التعرف عىل عالقة الذكاء العاطفز

ز والمعلمات وعالقة كل من العمر  ي للمعلمي 
مدارس المرحلة األساسية ومديراتها بمنطقة تبوك بالرضا الوظيفز

، وتكونت  ي
، ومقياس الرضا الوظيفز ي

ز وهما: مقياس الذكاء العاطفز ، وتم تطوير مقياسي  ة والمؤهل العلىمي والخي 
( معلم ومعلمة، وتوصل الباحث إىل 367( مدير ومديرة، )70( مشارك ومشاركة منهم )437العينة من )

، وعدم وجود 
ً
ي لدى مدراء ومديرات المدارس جاء مرتفعا

مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى الذكاء العاطفز
ي تعود ل

ز درجات المدراء والمديرات عىل مقياس الذكاء العاطفز ي العمر فروق ذات داللة إحصائية بي  متغي 
ة.   والخي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الوالء 2012.دراسة اللوزي )11
ز
ي لدى مديري المدارس الثانوية وأثره ف

م( بعنوان " مستوى الذكاء العاطفز
ي محافظة العاصمة عمان"

ز
ز ف ي لدى  التنظيىمي للمعلمي 

، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى الذكاء العاطفز
ي الوالء ا

ز
ي محافظة العاصمة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة مدراء المدارس الثانوية وأثره ف

ز
ز ف لتنظيىمي للمعلمي 

ي لدى مدراء 280( مديرا ومديرة و)40من )
( معلما ومعلمة، وقد أظهرت النتائج أن مستوى الذكاء العاطفز

ي مستوى 
ز
ومديرات المدارس الثانوية جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي كانوا 
، حيث إن المدراء من ذوي المستوى المرتفع من الذكاء العاطفز ي

الوالء التنظيىمي تبعا لمتغي  الذكاء العاطفز
ز المتوسط والمنخفض.  ز من المدراء من ذوي المستويي  ي الوالء التنظيىمي للمعلمي 

ز
ا ف  تأثي 

 أكير
ي لمnoe ,2012. )دراسة نوي )12

ز الذكاء العاطفز ديري المدارس والثقافة المدرسية ( بعنوان "العالقة بي 
ي الواليات المتحدة األمريكية"

ز
ي  وتحصيل الطلبة ف

ز الذكاء العاطفز ، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل العالقة بي 
لمدراء المدارس والثقافة المدرسية وتحصيل الطلبة، وتوصل الباحث إىل مجموعة من النتائج أهمها: أن هناك 

ز  ي لمدراء المدارس والثقافة المدرسية وتحصيل الطلبة، إذ أن الذكاء عالقة وثيقة وإيجابية بي 
الذكاء العاطفز

 مع تغيي  الثقافة المدرسية وتحسينها وتطويرها نحو األفضل. 
ً
ا  مبارسر

ً
ي مرتبط ارتباطا

 العاطفز
ي والنجاح القيادي لمديري المد (ekeh&oladayp ,2011) . دراسة إيكهوأوليدو13

ارس بعنوان "الذكاء العاطفز
ي والية ريفرزبنيجريا ، 

ي والنجاح القيادي لمدراء المدارس الثانوية فز
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الذكاء العاطفز

يا، وتكونت عينة الدراسة من ) ي والية ريفرز بنيجي 
( مدير، وتوصل الباحث إىل مجموعة من 441الثانوية فز

 
ً
 باهرا
ً
ي حقق نجاحا

عىل المستوى اإلداري والقيادي لمدراء المدارس الثانوية وال  النتائج أهمها: أن الذكاء العاطفز
ي التأثي  عىل الذكاء 

 فز
ً
 فعاال
ً
ات الجنس والعمر إذ أنها لم تكن عامال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود إىل متغي 

ي وعالقتم مع النجاح القيادي لدى مدراء المدارس الثانوية. 
 العاطفز
، وجارفن، وهي14 ز Kerr, Garvin Heaton, & Boyle ,2006تون، وبويىلي ),. دراسة كي  (  بعنوان "العالقة بي 

" ز ي وتصنيف فعالية القيادة من خالل تصنيف المرؤوسي 
 مستويات الذكاء العاطفز

ي وتصنيف فعالية القيادة من خالل تصنيف 
ز مستويات الذكاء العاطفز هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بي 

، وتكونت  ز ي والية كارولينا األمريكية، 38عينة الدراسة من )المرؤوسي 
ة فز ي مؤسسة صناعية كبي 

فا فز ( مرسر
ي فعالية القيادة، مما يدل عىل أن 

ي والتقدير الحاصل عليم فز
ز درجات الذكاء العاطفز  بي 

ً
وأظهرت النتائج تطابقا

ي مؤرسر قوى لفعالية القيادة. 
 الذكاء العاطفز

ي )15
ي عمان وعالقتم  بعنوان " م(2006.دراسة البوريتز

ي لدى مدراء المدارس األساسية فز
مستوى الذكاء العاطفز

ي لدى مدراء المدارس األساسية  بمستوى األداء اإلداري لديهم"
، هدفت إىل التعرف عىل مستوى الذكاء العاطفز
ي عمان وعالقتم بمستوى األداء اإلداري لديهم حيث تكونت عينة الدراسة من 

معلما  486مديرا ومديرة و 100فز
ي واألداء 

ي عمان وقد خلصت الدراسة إىل: وجود مستوى مرتفع من الذكاء العاطفز
ومعلمة من مدارس خاصة فز

ي 
ي مستوى الذكاء العاطفز

ز كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية فز اإلداري لدى المدراء من وجهة نظر المعلمي 
. لدى المدراء يعزى لمتغي  الجنس ولصالح اإلناث ولمتغي  المؤهل   العلىمي

 موقع الدراسة الحالية من الدراسة السابقة: 
، ومعظم  ز ز مدراء، ومعلمي  ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن عينة الدراسة قد تنوعت بي 

الدراسات السابقة استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة أنها 
ي والمهارات الواجب التحىلي بها المدير من أجل تسيي  أعمال المدرسة. تحاول توضيح أب

عاد الذكاء العاطفز
ت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تناولت بشكل محدد مدراء المدارس ومعلميها كونهم قادة  ز وتمي 

ي تحديد 
، وتجدر اإلشارة إىل أن الباحثة استفادت من الدراسات السابقة فز ز ها، مشكلة الدراسة، أهداف ميدانيي 

ي محاولة 
ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فز صياغة األسئلة، وإعداد أداة الدراسة وتفسي  النتائج. كما تتمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تعزيز 
ز
ي لدى مدراء مدارس والية صحم بسلطنة عمان ودورها ف

التعرف عىل مدى تطبيق مهارات الذكاء العاطفز
ز وتعتي   ي والية صحم عىل حد علم الباحثة التعامل مع المعلمي 

ز
ي تناولت هذا الموضوع ف

من أول الدراسات الت 
 بحيث لم تجرى دراسات مشابهة عىل عينة الدراسة. 

 المنهجية واإلجراءات
ي سيتم إتباعها للوصول إىل نتائج الدراسة الحالية وذلك من خالل 

ستتناول هذه الجزئية الطريقة واإلجراءات الت 
الدراسة، مجتمعها، عينتها، طريقة اختيار العينة، توافر معايي  الصدق والثبات ألداة الدراسة، تحديد منهجية 

 : ي سيتم استخدامها عىل النحو التاىلي
اتها، إجراءاتها والمعالجة اإلحصائية والت   متغي 

 أوال: منهجية الدراسة: 
ي لمناسبتم لهذه الدراسة، والمنهج 

ي مجملم هو تجميع البستستخدم الباحثة المنهج الوصفز
ز
ي ف
يانات حول الوصفز

ظاهرة معينة وتحليل تلك البيانات اآلتية للوصول إىل النتيجة النهائية للدراسة، والدراسات الوصفية ال تتحكم 
، ولذلك هي 

ً
ي الطبيعة، أو الواقع كما هي موجودة أصال

ز
ات كما وجدت ف ي طبيعة المعالجة، ولكن تدرس المتغي 

ز
ف

.  تجميع المعلومات
ً
 وكيفا

ً
 عن الظاهرة لوصفها كما

 ثانيا: مجتمع الدراسة: 
 (.  100تكون المجتمع من جميع مدراء مدارس والية صحم بسلطنة عمان والبالغ عددهم ) 

 ثالثا: عينة الدراسة: 
مدير من مدارس والية  100قامت الباحثة باختيار عينة بالطريقة العشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة، مكونم من 

 م بسلطنة عمان. صح
 ثالثا: أداة الدراسة: 

، ويتم قياس كل بعد بناء عىل عدة فقرات وتعتمد  االستبانة:  ي
حيث يتم تحضي  استبانة تضم أبعاد الذكاء العاطفز

ة جدا(.  ويتم  ة، كبي  ي ذلك عىل مقياس ليكرت خماسي التدرج. )قليلة جدا، قليلة، متوسطة، كبي 
الباحثة فز

ي لدى المدراء من وجهة نظرهم. استعمال األداة هنا لق
 ياس مدى تطبيق مهارات الذكاء العاطفز

ي من االستبانة 
ي تعزيز التعامل وهي أما الجزء الثائز

ي فز
فسوف ترتكز باألساس عىل دور مهارات الذكاء العاطفز

 . ز  تفحص هذا الدور لدى المعلمي 
 صدق أداة الدراسة: 
 : ز ز ) صدق المحكمي   10قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة وذلك بعرضها عىل مجموعة من المحكمي 

ي جامعة نزوى، واألخذ بمالحظاتهم وتعديالتهم من حيث: مدى معرفة 
ة واالختصاص فز ( من ذوي الخي  ز محكمي 

 الصياغة اللغوية. وانتماء الفقرة للمجال الذي أدرجت ضمنم. 
ي حلتها ومدى مالئمة الفقرات وتواف

قها مع مجال الدراسة. والقيام بآية تعديالت تتناسب وإخراج االستبانة فز
 النهائية. 

ز سوف تقوم الباحثة باعتماد أداتا الدراسة بصورتهما  %80وبناء عىل إجماع ما يزيد عن  من مجموعة المحكمي 
 النهائية. 

عن طريق معادلة الفا كرونباخ لالتساق  للكشف عن ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامل الثبات ثبات األداة: 
ز فقرات األداة والمجال الذي تندرج تحتم.   الداخىلي بي 

أضف إىل ذلك يتم التحقق من ثبات األداة بواسطة حساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس درجة 
مان براون أو بمعامل جتمان.  ي بعد تصحيح الطول بمعادلة سيي 

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  
 استكشاف الذكاء العاطف 

. ومن أجل استكشاف وفهم وتطوير  ز ي نمو وتنمية األشخاص األصحاء والناجحي 
ز
ي مسلم بدوره ف

الذكاء العاطفز
المهارات العاطفية بشكل كامل فالبد أن كون عملية االستكشاف هذه حقيقية وصادقة وإيجابية وموجهة ذاتيا. 

ية للحصول عىل معلومات شخصية قيمة عن نفسك ومهاراتك وسوف تكمل استبيان تقييم المهارات العاطف
العاطفية. وهذا ليس اختبارا فال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة؛ والنتائج تحصل عليها الستخدامها كدليل 

 لمواصلة تطوير ذاتك العاطفية. 
ي اإلرشادات

ز
أجزاء منفصلة  4: يتم االنتهاء من تقييم شخصي صادق للقدرات والمهارات العاطفية الحالية ف

ابطة .   ومي 
ي كل عبارة من حيث صلتها بك إفادات

ز
: إجابتك األوىل هو األفضل. دع مشاعرك تقرر االستجابة األفضل. فكر ف

، عىل سبيل المثال عملك أو عائلتك أو عالقاتك أو  ز ي الحال الذي تشعر فيم بأنك بحاجة إىل مزيد من التحسي 
ز
ف

 كل عبارة وضع دائرة حول إجابتك.   غي  ذلك. كن صادقا تماما. أجب عىل
M ي األكير تمثيال أو وصفا لك

 تعتز
S  ي بعض األحيان وال تصفك وال تمثلك أحيانا أخرى

ي تمثلك أو تصفك فز
 تعتز

L  .ي األقل تمثيال أو وصفا لك
 تعتز

 ضع دائرة حول الحرف والرقم المجاور لم. أكمل إجابة جميع األسئلة. استمتع. 
هذه المنطقة من األداء األساسي للحياة تتكون من مهارات األشخاص حال اإلجهاد : : التواصل بي   1الجزء 

االتصال األساسية إلنشاء مجموعة متنوعة من عالقات قوية وصحية والحفاظ عليها. التواصل الفعال هو 
ي أوق
ز مهارات االتصال يكون فز ت اإلجهاد االمفتاح للعالقات اإليجابية والصحية. المفتاح األكيد لفهم وتحسي 

ز األشخاص يتم تحقيقم بشكل أفضل عي   ي الحياة. تعلم وتنمية مهارات التواصل بي 
والمواقف العاطفية فز

 استخدام مهارات التواصل كمهارات عاطفية. 
ي مجموعة متنوعة من المواقف الصعبة

ز األشخاص حال اإلجهاد فز  اآلن، استكشاف التواصل بي 
 شخص ما .. الموقف: عندما أكون غاضبا جدا من 

ي  . 1
ي التعبي  عن يجول فز

أشعر عادة ببعض التوتر ولكن لدى أريحية فز
 . ي
 ذهتز

M=2  S =1 L =0 
 

عادة ما أقول "حسنا، أنا غاضب وأحتاج للتعامل مع األمربشكل  -2
 بناء". 

M=2  S =1 L =0 
 

ي وأعمل من أجل التوصل إىل  -3
عادة ما أتضف بالتعبي  عن ما يضايقتز

 حل بناء. 
M=2  S =1 L =0 
 

  جدا... 
 الموقف: عندما يكون شخص ما غاضبا من 

ي فهم غضب هذا الشخص عي   -4
عادة ما أشعر بالتوتر وأن ىلي الحق فز

ة.   التجاوب معم مبارسر
M=2  S =1 L =0 
 

وعادة ما أعتقد أن لدي الحق والحاجة لفهم غضب هذا الشخص  -5
ة لحل المشكلة.   وأتجاوب مبارسر

M=2  S =1 L =0 
 

أتضف عادة بتوضيح سبب الغضب والتعامل مع المشاعر بشكل  -6
ة.   مبارسر

M=2  S =1 L =0 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  موقع مسئول ... 
 
 الموقف: عندما أتصل بشخص ف

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أشعر بالراحة والتعامل المبارسر مع هذا المسئول.  -7

8-  . وعة وأعي  عن ذلك بشكل مبارسر ي مرسر
 M=2  S =1 L =0 عادة ما أعتقد أن متطلبائ 

 M=2  S =1 L =0 عادة ما تتضف مع هذا المسئول بشكل مري    ح وسهل.  -9

ز كل عنض. 2أو  1،  0قم بتحويل الرقم )  ( من إجاباتك المحاط بدائرة إىل السطر الموجود عىل يمي 
 .  أضف جميع اإلجابات للحصول عىل الدرجة اإلجمالية ومن ثم انتقل إىل القسم التاىلي

 عندما أكون غاضبا جدا من شخص ما ... الموقف: 

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أشعر بالعداء أو الحاجة إىل الهجوم لفظيا.  -1

ي بقوة.  -2 ي الهجوم وأظهر غضت 
ز
 M=2  S =1 L =0 عادة ما أفكر ف

ي مناوشات.  -3
ز
 M=2  S =1 L =0 عادة ما أتضف بالتعبي  عن نفسي بغضب أو بالدخول ف

  جدا...  الموقف: عندما يكون شخص ما 
 غاضبا من 

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أشعر بالغضب والعداء والحاجة إىل الهجوم.  -4

ِلبت.  -5
ُ
ي غ
ي بحاجة للرد بشكل أقوى حت  ال أشعر أئز

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أعتقد أنتز

ي بقوة أو أن أعمل عىل  -6 عادة ما أتضف من خالل إظهار غضت 
 تصعيد الشجار. 

M=2  S =1 L =0 

  موقع مسئولية ... الموقف: 
 
 عندما أتصل بشخص ف

ي التعامل  -7
عادة ما أشعر بالدفاع أو الحاجة إىل وضع خطة أسلوب فز

 معم هذا المسئول. 
M=2  S =1 L =0 

 أهمية وأفرض نفسي عىل هذا  -8
عادة ما أعتقد أن ما أريده هو األكير

 المسئول. 
M=2  S =1 L =0 

 M=2  S =1 L =0 الشخص. عادة ما أتضف باندفاعية أو بدفاعية مع  -9

 الموقف: عندما أكون غاضبا جدا من شخص ما ... 

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أشعر بالقلق أو االرتباك فيما ما أقول.  -1

ة.  -2 ي مبارسر ي أن أعي  عن غضت 
ي ال ينبغز

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أعتقد أنتز

ء إىل هذا  -3 ي
عادة ما أتضف عن طريق تجنب قول أي سر

 أؤذي مشاعره. الشخص حت  ال 
M=2  S =1 L =0 

 ...  
 الموقف: عندما يكون شخص ما غاضبا جدا من 

عادة ما أشعر باالرتباك والخوف أو الحاجة إىل تجنبم /  -4
 تجنبها. 

M=2  S =1 L =0 

5-  . ي
ي ربما عىل خطأ أو أن هذا الشخص ال يحبتز

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أعتقد أنتز

أو ال أقول ما أشعر بم  عادة ما أتضف بالرجوع أو االعتذار  -6
 .
ً
 حقيقة

M=2  S =1 L =0 

 
 
 
 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  ثالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  49 20) ص:  ان

 

35 
  سلطنة عمان                                                                                       الشيدية           

 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مهارات الذكاء العاطف 

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

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  موقع مسئولية .. 
 
 الموقف: عندما أتصل بشخص ف

دد حول التعامل مع هذا الشخص.  -7  M=2  S =1 L =0 عادة ما أشعر بالتوتر والي 

ي أن أزعجم / أزعجها أو أن آخذ  -8
ي حقا ال ينبغز

عادة ما أعتقد أنتز
 الكثي  من وقتهم

M=2  S =1 L =0 

 M=2  S =1 L =0 عادة ما أتضف معتذرا ومحرجا مع هذا الشخص.  -9

ي ظل ظروف اإلجهاد. اإلضار هو مهارة عاطفية قوية تساعدك عىل التواصل 
ز
التواصل يكون صعبا بشكل خاص ف

ي حاجة لتحويلها إىل مهارات 
ز
ام هي أنماط اتصال ف

بشكل أكير فعالية وبضاحة وبشكل مناسب. العدوانية واالحي 
ي الخوف وإدارتم. ع

ز
 اطفية قوية من السيطرة عىل الغضب واإلدارة والتحكم ف

: القيادة الشخصية:   
 
 الجزء الثان

ي 
ي الحياة تتكون من المهارات الشخصية والعاطفية األساسية لتطوير القيادة الت 

ز
هذه المنطقة لألداء األساسي ف

والعمليات واإلجراءات التفاعلية. القادة ترتكز حول الشخص. القيادة الشخصية هي مجموعة من المهارات 
ام احتياجات اآلخرين وقيمهم  ي من خالل معرفة وفهم واحي   اآلخرين بشكل إيجائ 

ز الفعالون يخلقون مناخا لتحفي 
ي والمهارات العاطفية هما 

ام هما جوهر القيادة. التعلم العاطفز ومصالحهم وأهدافهم. الرعاية الحقيقية واالحي 
لمسؤولة. المهارات العاطفية تمكن الشخص من قيادة النفس أوال ومن ثم التعاون مع اآلخرين مفتاح القيادة ا

 ويكون عضو فريق فعال ونشط ومسئوول. 
ي أربعة مجاالت للمهارات الشخصية والعاطفية. 

 اآلن، استكشاف القيادة الشخصية فز

 ي التواصل مع اآلخرين
ي ارتياح وفعالية فز

ي عىل أن أكون فز
ي قدرئ 

 . أثق فز
ي 
ي مع اآلخرين عىل نحو سلس ومري    ح. وأستطيع أن أعي  ودي فز

ي ارتياح مع جميع األنماط من الناس. وعالقائ 
أنا فز

ز وواضح، وأنا مسموع القول بسهولة من قبل اآلخرين. وأعلم مت   ي ممي 
الصداقة مع الشخص الغريب. وصوئ 

 يكون مناسبا ىلي االعتماد عىل شخص ما. 

  اآلخرين. أستمع وأتفهم مشاعر شخص 
ي 
ونتز ي يخي 

أنا من نمط األشخاص الذين يستطيع الناس عىل التحدث إليهم حول مشكالتهم الشخصية. وأصدقائ 
ي الكثي  من العواطف. 

ي شخص متفهم. وأتفهم وأصي  مع الشخص الذي يعائز
 أنتز

. وأشعر تماما بما يشعر بم اآلخ  رون. وأنا شخص حريص ويبدو أن الناس يلتمسون هذا الشعور بداخىلي

  .أنا صانع جيد للقرار 
رين. وعندما أواجم قرارا هاما، ال أكون قلقا  ي بأنها "جيدة" من قبل األشخاص المتضز

عادة ما يتم قبول قرارائ 
ي اتخاذ القرارات الهامة. 

ي فز
ي يطلبون مساعدئ 

ي وزمالئ 
. وأصدقائ   حيال اتخاذ خيار خاط 

 لبدائلوأتخذ القرار وأتضف بدال من القلق والتوتر بشأن ا

  .ي حل مشكالتهم
 لدي قدرة جيدة عىل مساعدة اآلخرين فز

ي متحدثا للمجموع وقت الحاجة. وأنا قائد جيد. وأتحمل مسؤولية "وقت االحتياج.   يتم انتخائ 
ي الحصول عىل موافقة الفريق. وأشعر بالراحة إزاء التعامل مع شخص 

ء بقوة، أمارس نفوذي فز ي
ي سر
ي فز
عند رغبت 

ي 
ي فكرة بيع سر

 ء لم / لها. آخر فز

  .ابطة  القيادة الشخصية تتكون من أربعة مهارات عاطفية قوية ومي 
هذه المهارات تمكنك من إدارة ذاتك بإيجابية والعمل بشكل جيد مع اآلخرين. القادة الفعالون يتعلمون 

 بدقةويطورون المهارات االجتماعية المناسبة )الراحة(. والقادة الفعالون يتقبلون ويتفهمون اآلخرين 
)التعاطف(. القادة الفعالون يتخذون القرارات ويحلون المشكالت )صنع القرار(؛ والقيادات الفعالة تؤثر عىل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ي الكثي  من مواقف الحياة الت 

ز
ورية للعمل بفعالية ف اآلخرين بطرق إيجابية )القيادة(. هذه المهارات العاطفية ضز

 تشتمل عىل كم ضخم من الناس. 
  الحياة والعمل : الجزء الثالث: إدار 

 
تكون من المهارات هذه المنطقة من األداء األساسي للحياة تة الذات ف

الشخصية والعاطفية األساسية لإلدارة الذاتية الفعالة. لكي يكون الشخص منتجا وصحيا وناجحا يجب أن يتعلم 
ي اإلدارة وال سيما إدارة الذات. من المهم ت

ز
طوير الرؤية الشخصية لمبدأ ويطور ويقوي ويعزز مهارات وقدرات ف

ي الحياة. اإلدارة الذاتية هي مفتاح األداء والصحة واإلنتاجية والرضا عن حياتك 
ز
أنك أفضل مورد خاص بك ف

 ومهنتك. 
ي أربعة مجاالت للمهارات العاطفية. 

ز
 اآلن، استكشف اإلدارة الذاتية ف

 ي باألهداف بفعالية
ز
 .أضع األولويات وأف
وأشعر بالرضا عن عمىلي  .ون متحمسا أكير باعتقاد النجاح أكير من اعتقاد الفشلعندما أبدأ مهمة صعبة أك

ي قمت 
ي األمور الت 

ز
ي النجاح ف

ز
ي لالستمرار خالل يوم العمل. ولدي رغبة قوية ف

. ولدي طاقة أكير من ما يكفز الحاىلي
 .ووضعت أهدافا يومية لنفسي  .بها

  .أنا شخص كفء وجيد التنظيم 
ي الم
ي محدد. أخطط وأكمل عمىلي فز

وعد المحدد. وأضع أهدافا لنفسي ومن ثم إكمالها بنجاح ضمن إطار زمتز
ي نفس الوقت مع 

ي تحت سيطرتها. وأعمل بشكل فعال عىل عدة مشاري    ع فز
ي بدال من كوئز

ي مسؤوليائ 
وأتحكم فز

 إحراز نتائج جيدة. وأضيع القليل جدا من الوقت. 

  ي عىل إنجاز ما تعهدت بالقيام
 بم. الناس معجبون بقدرئ 

ي أي مجال ألتحق بم تقريبا. ونادرا ما 
. وأؤدي بشكل جيد فز ي

امائ  ز حال مواجهة صعوبات شخصية، أكمل مهام والي 
. وأنا شخص  ي عىل خلق حياة جيدة لنفسي

ي قدرئ 
ه مهما. ولدي شعور قوي بالثقة فز ء أعتي  ي

ي أي سر
أفشل فز

 يمكن االعتماد عليم. 

  .)ي )المهن
 أحتاج إىل تغيي  وظيفت 

ها بشكل كبي  هو شعوري بنفسي  لست راضي ي أحتاج إىل تغيي 
ي اتخاذ القرارات. وواحد من األمور الت 

ي فز
ا عن قدرئ 

 . ي
ي أدير بها وقت 

كشخص. وأنا غي  راض عن طريقة التعامل مع العالقات الحميمة. وأنا غي  راض عن الطريقة الت 
ها بشكل كبي  هو كيف أهتم  ي أحتاج إىل تغيي 

 بنفسي بدنيا. وواحد من األمور الت 
ي 
ابطة وقوية وعاطفية تمكن الشخص من إدارة الذات فز تنطوي اإلدارة الذاتية الفعالة عىل ثالث مهارات مي 
ي 
الحياة والعمل. ولتكون ناجحا وراضيا وسعيدا، يجب أن تتعلم لتحفز نفسك وتحقق أهدافا ذات مغزى فز

امات الحياة )قوة القيادة( وأن ترى الوقت كمورد ذي قيمة واستخ ز دم الوقت بفعالية )إدارة الوقت(، وأكمل االلي 
 .) ي
ام األخالف  ز  والمشاري    ع بأسلوب يمكن االعتماد عليم )االلي 

إضافة إىل ذلك، تحتاج إىل تحويل منطقة مشكلة محتملة من الحياة )تغيي  التوجم( إىل المهارة العاطفية للتغيي  
 . ي  الشخصي اإليجائ 

ة تكون من مهارات ذاتية )داخلك( أساسيهذه المنطقة من األداء األساسي للحياة تالجزء الرابع: التنمية الذاتية: 
وري لتعلم المهارات العاطفية  ي والمعرفة الذاتية. تشمل المهارات الذاتية منظور الشخصية الضز

للتعلم العاطفز
ز جودة حياتك. المهارات الذاتية أسا سية الكتشاف واستخدام نظام االعتقاد الشخصي واستخدامها لتحسي 

ز الذات. تشمل هذه المهارات العاطفية وجهة نظرك الخاصة للثقة وكفاءتك الشخصية  الخاص بك نحو تحسي 
 وقدراتك. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز من مجاالت المهارات العاطفية.  ي اثني 
ز
 اآلن استكشاف المهارات الذاتية بشكل أكي  ف

  .ي عىل تقدير الموقف
ي قدرئ 

ز
 أثق ف

. وأنا شخص منفتح وصادق أن ي
ي مجريات عىل حيائ 

ز
ي التطوير. وأشعر بالتحكم ف

ز
ي ف
ا متحمس لنفسي وإمكانائ 

 . ء ممكن إذا كنت أؤمن بنفسي ي
، أي سر . وبالنسبة ىلي ي ي أسلوئ 

ز
. وافتخر بنفسي وأشعر بالراحة جدا ف ي

 وتلقائ 

  .خاء أشعر بالكثي  من الضغط
 عندما أحاول االستمتاع واالسي 

ي غالب
ي بعض األحيان أصدقائ 

ز
ي أشعر بالقلق والتوتر أو اإلحباط. وأصبحت عصبيا جدا ومتوترا ف

ا ما يقولون أنتز
خاء. وأصي  مع نفسي واآلخرين وعادة ما أتعجل األمور. 

ي األطباء بالراحة واالسي 
 وأوصائز

ي أملك سيطرة ضعيفة عىل ما أعتقد وما أشعر بم وأفعلم. وأشعر بالتوتر و 
ي أسلوب  الضغطغالبا ما أشعر بأنتز

ز
ف

ي أن أعيشها. 
ي ينبغز
 الحياة الت 

ي جميع أنواع 
ز
تشمل المهارات الذاتية كيف يشعر الشخص بذاتم وقيمتم، ويتضف نحو ذلك فضال عن التحكم ف

اإلجهاد ومشكالت الحياة. هذه المهارات العاطفية تمكنك من التعامل بفعالية مع نفسك والضغط الشخصي 
ام الذات(، فضال عن  اإلجهاد الشديد والضغط ومتطلبات الحياة اليومية والعمل )إدارة اإلجهاد(. تعتمد )احي 

 . ز ز المهارتي   جودة حياتك عىل هاتي 
تهانينا! لقد أكملت اآلن الخطوة األوىل واألكير أهمية والحرجة من خالل التقييم تطوير مهاراتك العاطفية : 

ة مهارات عاطفية رئيسية  اآلن، للحصول  .وثالثة مجاالت للمشكالت المحتملة للحياةالضي    ح واستكشاف عرسر
ي سوف تنقل التقديرات الخاصة بك عىل جميع الملفات األربعة 

عىل نظرة شمولية لمهارات الذكاء العاطفز
ة لعمل الملف الشخصي الخاص بمهاراتك العاطفية  .الصغي 

ي الجزء العلوي ومن ثم ثالثة  الملف الشخصي الخاص بمهاراتك العاطفية يدمج المهارات العاطفية
ة فز العرسر

ي الجزء السفىلي 
 .مجاالت إشكالية محتملة فز

 . ي الجزء السفىلي
ام وتغيي  االتجاه توضع فز

 الحظ أن المقاييس العدوانية واالحي 
هذه المقاييس تحتاج إىل تحويل للمهارات العاطفية إلدارة الغضب والتحكم بم وإدارة الخوف والتحكم بم 

ي والتغيي  ال  .شخصي اإليجائ 
 ملف المهارات العاطفية الخاص بك

 :  
ي دليل شخص  للتعلم العاطف 

يوفر ملفك الشخصي لمهاراتك العاطفية تقييما ذاتيا أصيال لمستواك الحاىلي فز
ي أربعة مجاالت أداء 

ة مهارات عاطفية قوية. هذه المهارات العاطفية مهمة بالنسبة لك فز التنمية ألكير من عرسر
ي ا
ز األشخاص حال اإلجهاد  -1لحياة: أساسية فز ي الحياة  -3القيادة الذاتية  -2التواصل بي 

اإلدارة الذاتية فز
ي الحاىلي لثالثة  -4والوظيفة 

ي الخاص بك أيضا التقييم الذائ 
التنمية الذاتية. يوفر الملف الشخصي العاطفز

ي تحتاج إىل تحويلها إىل مهارا
ي الحياة والت 

 ت عاطفية. مجاالت للمشكالت المحتملة فز
   -المعرفة الذاتية 

رفة المعرفة الذاتية الدقيقة والحديثة هي معالتغيت  الشخص  اإليجان   :  -التعلم العاطف 
ي اإلطار الداخىلي لمرجعية الشخص كأساس لعملية التعلم .قوية

ي ومهارات الذكاء العاطفز
 .يستخدم التعلم العاطفز

ي 
ي هو أوال وقبل كل سر ء عملية ذاتية التوجيم متعمدة وتدعمها المهارات العاطفية التغيي  الشخصي اإليجائ 

ام ز : ) .وااللي   تجعل التغيي  إيجابيا وذا مغزى شخصي
ز ( الحصول عىل المعرفة العاطفية الهامة والمفيدة 1خطوتي 
ي مدى الحياة2عن الذات و )

يوفر ملفك  .( التعلم وتطوير المهارات العاطفية لتوجيم ودعم التعلم العاطفز
خصي للمهارات العاطفية المعلومات والمعرفة حول ذاتك ونموذجا لتعلم وفهم وتطوير مهارات الذكاء الش

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: رابعا : إجراءات تطبيق الدراسة:   سوف تتمثل إجراءات الدراسة بالتاىلي
ي وجمع األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة - ، و االطالع عىل األدب العالىمي والعرئ  ي

تعزيز بالذكاء العاطفز
ي 
ز
اء ف ي تطوير وصياغة فقرات االستبانة، بحيث سيتم ذلك باالستعانة بخي 

ز
ز لالستفادة منها ف التعامل مع المعلمي 
 المجال ليتستز أيضا تحكيم االستمارة. 

ة.  - ، أصحاب اختصاص وخي  ز  سوف يتم تحكيم أداة الدراسة من قبل أكاديميي 
 ون إحصائيا. التحقق من صدق األداة سيك -
 سوف تطبق األداة عىل عينة الدراسة ثم تحلل إحصائيا.  -
ز والمدراء  - سيتم تطبيق األداة من خالل زيارات ميدانية للمدارس وزيارات ميدانية لمراكز استكمال المعلمي 

ز  كي 
ح لهم عن أهداف الدراسة ومدى أهميتها وأيضا تبيان طريقة اإلجابة لهم مع الي  ىل توضيح ع لاللتقاء بهم ورسر

 رسية البيانات. 
ستقوم الباحثة بجمع االستبيانات الصالحة للتحليل وإدخال بياناتها إىل الحاسوب واستخدام برنامج الرزمة  -

 ( ثم الوصول إىل النتائج ومناقشتها واضعة التوصيات. SPSSاإلحصائية )
 : سادسا : المعالجة اإلحصائية

فات المعيارية وتحليل التباين ومعامالت االرتباط حيثما لزم األمر سوف تستخدم الباحثة المتوسطات واالنحرا
ات الدراسة وأسئلتها حيث يتم:   وبما يتناسب مع متغي 

استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت  -
ي وللدرجة الكلية ومن اجل تفسي  النتائج

 سوف تعتمد الباحثة النسب المئوية اآلتية:  الذكاء العاطفز
ة جدا.  -80%  درجة فاعلية كبي 

 فأكير
ة. -%70-79.5%  درجة فاعلية كبي 
 درجة فاعلية متوسطة.  - 60%-69.5%
 درجة فاعلية قليلة.  - 50%-59.5%
 درجة فاعلية قليلة جدا.  - %50أقل من 

-  . ي
 اختبارات تحليل التباين لإلجابة عن السؤال الثائز

سون لإلجابة عن السؤال الثالث.  -  معامل االرتباط بي 
ها  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفست 

يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة بعد أن تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا باستخدام المتوسطات 
د قامت الدراسة باعتما الحسابية، واالنحرافات المعيارية واختبار )ت(؛ بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وقد 
ي لتوضيح درجة استجابات أفراد عينة الدراسة من خالل تقسيم المدى )

( عىل ثالث 3 -١معيار تصنيفز
 : ي
 مستويات كاآلئ 

 ( مستويات درجة استجابات أفراد عينة الدراسة 1جدول ) 

 درجة الموافقة المدى الدرجة

 قليلة 1.66 – 1 1
 متوسطة 2.23 – 1.67 2
ة 3 – 2.24 3  كبي 

 

 وفيما يىلي عرض لتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة: 
  سلطنة عمان؟

 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 نتائج السؤال األول: ما مستوى مهارات الذكاء العاطف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ا  لإلجابة عىل هذا السؤال، تّم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، وقد تّم ترتيب العبارات تنازليًّ
ي والجدول رقم )  ز ذلك.   2بحسب المتوسط الحسائ   ( يبي 

  سلطنة عمان(:  2جدول ) 
 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مستوى مهارات الذكاء العاطف 

 المجال الرتبة
المتوسط 

ي ال  حسائ 
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ة 416. 2.65 المجال الرابع: التنمية الذاتية  1  كبي 
ي الحياة والعمل  2

ز
ة 343. 2.62 المجال الثالث: إدارة الذات ف  كبي 

: القيادة الشخصية  3 ي
ة 280. 2.42 المجال الثائز  كبي 

4  
ز األشخاص حال  المجال األول: التواصل بي 

 اإلجهاد
ة 374. 2.26  كبي 

ة 279. 2.49 المتوسط العام  كبي 

 
ز الجدول )  ي لدى مديري مدارس والية صحم  2ويبي 

( أن المتوسطات الحسابية  لمستوى مهارات الذكاء العاطفز
ز المدى ) ي سلطنة عمان وقعت بي 

ي المستوى الكبي  ، وجاء المتوسط العام للمجاالت )2.65-2.26فز
(  2.49( فز

ي بلغ ) ة، حيث حصل المجال الرابع   " التنمية الذاتية " عىل أعىل متوسط حسائ  (، مع 2.65بالدرجة الكبي 
ي )416.انحراف معياري قيمتم ) ي الحياة والعمل "  بمتوسط حسائ 

(، 2.62(، يليم المجال الثالث " إدارة الذات فز
ي "343.مع انحراف معياري قيمتم )

ي )(، ثم يليم المجال الثائز (، مع 2.42القيادة الشخصية"  بمتوسط حسائ 
ز األشخاص حال اإلجهاد"  عىل أدئز قيمة 280.انحراف معياري قيمتم ) ( وحصل المجال األول " التواصل بي 
ي بلغ ) ي لدى 2.26للمتوسطة الحسائ 

ة مما يدل عىل أن مستوى مهارات الذكاء العاطفز (،  وتعتي  هذه القيمة كبي 
". مديري مدارس والية  ي سلطنة عمان "كبي 

 صحم فز
ي لدى عينة الدراسة من مديري مدارس والية صحم بعمان ه 

اذن يمكن القول ان معدالت الذكاء العاطفز
ة ،  ي كبي 

 معدالت عالية حيث كان المتوسط العام لمجاالت الذكاء العاطفز
(  2018و الخي  ، وابو شقرة وقد توصلت لنفس النتيجة عديد من الدراسات منها عىل سبيل المثال : )دراسة اب

ي ) ي لدى مدراء المدارس حيث بلغ الوزن النست 
( وان مستوى %66.30توصلت اىل ارتفاع معدالت الذكاء العاطفز

ي ) ي ،%71.19اداء المديرين كان نوعا ما عاليا حيث بلغ وزنم النست 
( اىل ان  Lave 2015( وتوصلت دراسة )الفز

ي لدى مديرين المدرا
ي عينة دراستم والت  بلغت الذكاء العاطفز

مدير ومديرة درسة توصل اىل ان الذكاء  200س فز
ي لدى المديرين كان مرتفعا . 

 العاطفز
ي وهوب  ي نجاح  Henry & Hope،  2014كما توصلت دراسة )هيز

ي يسهم بشكل فعال فز
( اىل ان الذكاء العاطفز

ي كان عال
 يا لدى مدراء المدراس من افراد عينم دراستهما وكان لمالعملية االدارية وتطبيقاتها ، كما ان الذكاء العاطفز

ي المنظمات والمؤسسات التعليمية وتنمية مستوياتها عاما بعد عام . 
 من التاثي  الكبي  فز

ا فقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة ) كي  ،وجارفن ، وهيتون، وبويىلي   2006واخي 
Kerr,Garven.Heaton,&Boyle2006 )  .) 

ي بجميع مجاالتم لدى افراد عينة دراستم 
توصل لنفس نتيجة الدراسة الحالية وهي ارتفاع معدل الذكاء العاطفز

 وانم مؤرسر قوي لفاعلية القيادة . 
ي لدى 2016وتعارضت تلك النتيجة مع نتائج دراسة )الشمري 

( بعنوان درجة ممارسة ابعاد الذكاء العاطفز
ي المدار 

بوية فز ي درجة ممارسة القيادات الي 
س االهلية بالرياض واكتشاف ما إذا كانت هناك فروق دالة احصائيا فز

بوية ، واعتمدت الدراسة نموذج ومقياس جولدن للتعرف عىل وتقييم  ي لدى القيادات الي 
ابعاد الذكاء العاطفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لدى افراد عينة الدراسة الت  تكونت من )
اسة عن مجموعة من ( قائد تربوي ، واسفرت الدر 83الذكاء الوجدائز

ي لدى القادة جاءت بدرجة منخفضة عىل األداء ككل ، وقد أوصت الدراسة 
النتائج اهمها ان درجة الذكاء العاطفز

ز .  بويي 
ي لتحديد االحتياجات التدريبية للقادة الي 

 بأهمية قياس الذكاء العاطفز
ز )طرف فردي وهو الوبناء عىل ما سبق ترى الباحثة انم  يمكن القول انم لما كانت القياد ز طرفي  قائد ة تفاعل بي 

ي تحقيق فاعلية التواصل وهذا هو 
ز
وطرف جماغي هم المرؤوسون ( فإن فهم االخر والتعامل معم عنض مهم ف
ز  ز ، طم حسي  ي . ويشي  كل من )سالمة حسي 

( اىل انم اذا كان للمهارات الفنية 2006اساس عمل الذكاء الوجدائز
ي دور بارز 

ز
ي تحقيق ذلك  والذكاء المعرف

ز
ي يمثل أهميم قصوى ايضا ف

ي العمل ، فإن الذكاء العاطفز
ز
ي نجاح القائد ف

ز
ف

بوية ،   ي كافة أوجم العمل داخل المؤسسة الي 
ز
ي ف
 مستويات الداء الوظيفز

 
، حيث انم يساعد المدير عىل بلوغ أرف

ات الت   ي يزود القائد بمزيد من المرونة والقابلية للتغي 
 تحدث داخل بيئة العمل .  كما ان الذكاء العاطفز

 فيما يىلي عرض للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال: 
 المجال األول: التواصل بي   األشخاص حال اإلجهاد: 

ي لدى مديري مدارس والية 3يوضح الجدول )
( نتائج المتوسطات الحسابية لمستوى مهارات الذكاء العاطفز

ي سلطنة عمان لمجال 
ز المدى صحم فز ي حال اإلجهاد، حيث جاءت قيمة المتوسط بي 

ز األشخاص فز التواصل بي 
وعة وأعي  1.96-2.46) ي مرسر

، حيث حصلت العبارة " أعتقد أن متطلبائ  ز المستوى المتوسط والكبي  ( أي بي 
ي موقع مسئول

ي بلغ ).عن ذلك بشكل مبارسر عندما أتواصل بشخص فز (، مع 2.46"  عىل أعىل متوسط حسائ 
(، تليها العبارة  " أعتقد أن لدي القدرة عىل فهم غضب هذا االخر وأتجاوب 706.ف معياري قيمتم ) انحرا

 متز 
ً
ة لحل المشكلة عندما يكون شخص ما غاضبا ي ). مبارسر (، مع انحراف معياري قيمتم 2.42"  بمتوسط حسائ 

 (، وحصلت العبارة " أقول "حسنا، أنا غاضب وأحتاج للتعامل مع األمر 643.)
ً
بشكل بناء" عندما اكون غاضبا

ي بلغ ).من شخص ما  قيمة للمتوسطة الحسائ 
 (824.(، مع انحراف معياري قيمتم )1.96"  عىل أدئز

  سلطنة عمان (:  3جدول ) 
 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

مستوى المهارات الفرعية للذكاء العاطف 
  التواصل بي   األشخاص حال اإلجهاد لمجال 

 رةالعبا الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1  
وعة وأعي  عن ذلك  ي مرسر

أعتقد أن متطلبائ 
ي موقع 

بشكل مبارسر عندما أتواصل بشخص فز
 .مسئول

2.46 .706 
ة  كبي 

2  
أعتقد أن لدي القدرة عىل فهم غضب هذا االخر 
ة لحل المشكلة عندما يكون  وأتجاوب مبارسر

ي 
 متز
ً
 . شخص ما غاضبا

ة 643. 2.42  كبي 

ة 637. 2.38 . أتواصل مع هذا المسئول بشكل مري    ح وسهل  3  كبي 

4  
أتضف بتوضيح سبب الغضب والتعامل مع 
المشاعر بشكل مبارسر عندما يكون شخص ما 

ي 
 متز
ً
 . غاضبا

ة 637. 2.38  كبي 

5  
ي موقع 

أشعر بالراحة عندما أتواصل بشخص فز
 .مسئول

ة 549. 2.31  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

6  
ي وأعمل من أجل أتضف بالتعبي  عنما 

يضايقتز
 من 
ً
التوصل إىل حل بناء عندما اكون غاضبا

 .شخص ما

ة 778. 2.27  كبي 

7  
ي فهم غضب هذا 

ز
أشعر بالتوتر وأن ىلي الحق ف

ة عندما يكون  الشخص عي  التجاوب معم مبارسر
ي 
 متز
ً
 .شخص ما غاضبا

متوسط 796. 2.08
 ة

8  
ي التعبي  

ز
أشعر ببعض التوتر ولكن لدى أريحية ف

 من عما 
ً
ي عندما اكون غاضبا

ي ذهتز
ز
يجول ف
 .شخص ما

متوسط 662. 2.04
 ة

9  
أقول "حسنا، أنا غاضب وأحتاج للتعامل مع  

 من شخص 
ً
األمر بشكل بناء" عندما اكون غاضبا

 .ما

متوسط 824. 1.96
 ة

ة 374. 2.26 المتوسط العام  كبي 

 
ة ومتوسطة ، مما يشي  اىل ارتفاع معدل الذكاء  ز كبي  يتضح من الجدول السابق ان جميع االستجابات تراوحت بي 

ز االشخاص حال االجهاد  ي بعد التواصل بي 
 العاطفز

( حيث اشارت اىل ارتفاع بعد القدرة عىل 2017وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )هبة محمد ملحم 
 ل االجهاد التعاطف مع االخرين حا

ز مشاعره المدركة ومشاعر االخرين ، فهو  وقد تعزى هذه النتيجة اىل مقدرة المدير عىل إيجاد حلقة الوصل بي 
يتحسس مشاعرهم كما ونوعا إذ تتحد مشاعره وتنسجم مع مرؤسيم ويتقمصها وكأنم هو مر بها فيسغ لسماع 

 ذوى المشكالت بإنصات إليجاد الحلول لها . 
  
 : القيادة الشخصية المجال الثان 

ي لدى مديري مدارس والية 4يوضح الجدول )
( نتائج المتوسطات الحسابية لمستوى مهارات الذكاء العاطفز

ز المدى ) ي سلطنة عمان لمجال القيادة الشخصية، حيث جاءت قيمة المتوسط بي 
ي 2.85 -1.81صحم فز

( فز
، حيث حصلت العبارة " أشعر تماما بما يشعر  ي بلغ  .بم اآلخرونالمستوى الكبي  " عىل أعىل متوسط حسائ 

ي " (، تليها العبارة " أتحمل المسؤولية وقت االحتياج368.(، مع انحراف معياري قيمتم )2.85) بمتوسط حسائ 
ي 402.(، مع انحراف معياري قيمتم )2.81)

ء بقوة، أمارس نفوذي فز ي
ي سر
ي فز
(، وحصلت العبارة " عند رغبت 

ي بلغ )  ".الحصول عىل موافقة الفريق  قيمة للمتوسطة الحسائ 
(، مع انحراف معياري قيمتم ) 1.81عىل أدئز

.749) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  سلطنة عمان لمجال(:  4جدول ) 
 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مستوى مهارات الذكاء العاطف 
  القيادة الشخصية

 العبارة الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ة 368. 2.85 .بما يشعر بم اآلخرونأشعر تماما   1  كبي 
ة 402. 2.81 ."أتحمل المسؤولية "وقت االحتياج  2  كبي 
ي شخص متفهم  3

ي أنتز
ونتز ي يخي 

ة 485. 2.65 .أصدقائ   كبي 
ي مع اآلخرين عىل نحو سلس ومري    ح  4

ة 485. 2.65 .عالقائ   كبي 

5  
أنا شخص حريص ويبدو أن الناس يلتمسون هذا 

 الشعور بداخىلي 
ة 504. 2.58  كبي 

6  
ز وواضح، وأنا مسموع القول بسهولة  ي ممي 

صوئ 
 .من قبل اآلخرين

ة 508. 2.54  كبي 

7  
أنا من نمط األشخاص الذين يستطيع الناس 
 .التحدث إليهم حول مشكالتهم الشخصية

ة 648. 2.50  كبي 

ي ارتياح مع جميع األنماط من الناس  8
ة 508. 2.46 .أنا فز  كبي 

ي متحدثا   9 ة 758. 2.42 .للمجموعة وقت الحاجةيتم انتخائ   كبي 

10  
ي اتخاذ 

ي فز
ي يطلبون مساعدئ 

ي وزمالئ 
أصدقائ 

 .القرارات المهمة
ة 637. 2.38  كبي 

11  
، ال أكون قلقا حيال اتخاذ 

ً
عندما أواجم قرارا مهما

 .خيار خاط  
ة 571. 2.38  كبي 

12  
ي بأنها "جيدة" حت  من قبل 

يتم قبول قرارائ 
رين  .األشخاص المتضز

ة 571. 2.38  كبي 

ة 788. 2.31 .أتفهم وأصي  مع الشخص كثي  االنفعال  13  كبي 

14  
أتخذ القرار وأتضف بدال من القلق والتوتر بشأن 

 البدائل
ة 679. 2.31  كبي 

15  
ي الصداقة مع 

أستطيع أن أعي  عن ودي فز
 .الشخص الغريب

متوسط 675. 2.15
 ة

16  
ي 
أشعر بالراحة إزاء التعامل مع شخص آخر فز

ء لم / لهافكرة  ي
 . بيع سر

متوسط 662. 1.96
 ة

17  
ي 
ء بقوة، أمارس نفوذي فز ي

ي سر
ي فز
عند رغبت 

 .الحصول عىل موافقة الفريق
متوسط 749. 1.81

 ة

ة 280. 2.42 المتوسط العام  كبي 

 
ي المستوى الكبي  وهو 4يتضح من الجدول السابق )

( ان جميع عبارات المجال االول القيادة الشخصية كانت فز
ي المناصب القيادية يعتي  الذكاء Cooper&Sawaf 1997ما اكدتم مسبقا نتائج دراسة )كوبر وسواف 

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الشخاص يخف ي محوريا وذلك الن عدم الكفاءة العاطفية فيما بي 
ض من اداء كل فرد ، ويبدد الوقت العاطفز

ام ويدعم الالمبااله ويبتز العداوة .  ز  وينال من الدوافع وااللي 
وهناك من الدراسات السابقة الت  اتفقت مع تلك النتيجة وآخري اختلفت ، منها وعىل سبيل المثال : 

 لموهبة العاطفية ، بل ويعد منب( الذى أشار إىل أن الذكاء االنفعاىلي ال يرتبط فقط باMayer,2001دراسة ماير )
َ
ئا

 بالرضا عن الحياة ،  ومن ثم  يرتبط بسوء التوافق ، وهذا ما أكدت عليم دراسة  ديامو )
َ
(  Daimyo: 2005جيدا

دس و فرنام   الذكاء الوجدائز ، كما توصلت دراسة  بيي 
ز
 عىل ارتباط الدرجة الكلية للتوافق  بالدرجة الكلية ف

Petridis &Furnham 2003  ز الذكاء الوجدائز كسمة والسعادة وطيب الحال ( إىل وجود عالقة موجبة دالة بي 
ات للرضا عن الحياة.   كمؤرسر

 الذكاء االنفعاىلي والمقاومة (Joberg,2001وهذا ما أشارت لم دراسة  جوبرج 
ز ( من وجود عالقة إيجابية بي 

ز   الذكاء االنفعاىلي والتوازن األفضل للحياة .  األفضل للفشل واإلحباطات ، كما اتضح وجود عالقة إيجابية بي 

  الحياة والعمل : 
 
( نتائج المتوسطات الحسابية لمستوى مهارات 5يوضح الجدول )المجال الثالث: إدارة الذات ف

ي مجال العمل، حيث 
ي سلطنة عمان لمجال إدارة الذات فز

ي لدى مديري مدارس والية صحم فز
الذكاء العاطفز

ز  ، حيث حصلت العبارة " أؤدي مهامي بشكل 2.85-2.23 المدى )جاءت قيمة المتوسط بي  ي المستوى الكبي 
( فز

ي أي مجال ألتحق بم تقريبا
ي اقوم بها.جيد فز

ي األمور الت 
ي النجاح فز

ي نفس . "  و العبارة " لدي رغبة قوية فز
"  فز

ي بلغ ) (، تليها 368.قيمتم )(، مع انحراف معياري 2.85المتوسط واالنحراف المعياري بأعىل متوسط حسائ 
ي )".العبارة " أنا شخص يمكن االعتماد عليم (، 430.(، مع انحراف معياري قيمتم )2.77بمتوسط حسائ 

ه مهما ء أعتي  ي
ي أي سر

ي بلغ )   .وحصلت العبارة " نادرا ما أفشل فز  قيمة للمتوسطة الحسائ 
(، مع 2.23" عىل أدئز

 (652.انحراف معياري قيمتم ) 
 

  سلطنة عمان لمجال(:  5جدول ) 
 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

إدارة  مستوى مهارات الذكاء العاطف 
  الحياة والعمل

 
 الذات ف

 العبارة الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1  
ي أي مجال ألتحق بم 

أؤدي مهامي بشكل جيد فز
 .تقريبا

2.85 .368 
ة  كبي 

2  
ي 
ي النجاح فز

ي اقوم بلدي رغبة قوية فز
 هااألمور الت 

. 
ة 368. 2.85  كبي 

ة 430. 2.77 .أنا شخص يمكن االعتماد عليم  3  كبي 

4  
ي عىل خلق حياة 

ي قدرئ 
لدي شعور قوي بالثقة فز

 .جيدة لنفسي 
ة 533. 2.73  كبي 

5  
حال مواجهة صعوبات شخصية ، أكمل مهامي 

ي 
امائ  ز  .والي 

ة 533. 2.73  كبي 

ة 452. 2.73 .أشعر بالرضا عن عمىلي الحاىلي   6  كبي 

7  
ي لالستمرار خالل يوم العمل

ة 471. 2.69 .لدي طاقة تكفز  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

8  
ي تحت 

ي بدال من كوئز
ي مسؤوليائ 

ز
أتحكم ف
 .سيطرتها

ة 562. 2.65  كبي 

9  
أضع أهدافا لنفسي ومن ثم أكملها بنجاح ضمن 

ي محدد
 .إطار زمتز

ة 578. 2.58  كبي 

ي الموعد المحدد  10
ز
ة 578. 2.58 .أخطط وأكمل عمىلي ف  كبي 

11  
عندما أبدأ مهمة صعبة أكون متحمسا باعتقاد 

 النجاح أكير من اعتقاد الفشل
ة 504. 2.58  كبي 

12  
ي نفس 

ز
أعمل بشكل فعال عىل عدة مشاري    ع ف

 .الوقت مع إحراز نتائج جيدة
ة 643. 2.42  كبي 

ة 745. 2.35 .اضع أهدافا يومية لنفسي   13  كبي 

14  
ه  ء أعتي  ي

ي أي سر
ز
متوسط 652. 2.23 .مهمانادرا ما أفشل ف

 ة

ة 343. 2.62 المتوسط العام  كبي 

 
 المجال الرابع: التنمية الذاتية

ي لدى مديري مدارس والية 6يوضح الجدول )
( نتائج المتوسطات الحسابية لمستوى مهارات الذكاء العاطفز

ز المدى ) ي سلطنة عمان لمجال التنمية الذاتية، حيث جاءت قيمة المتوسط بي 
ي 2.81 -2.38صحم فز

( فز
ي 
، وحصلت العبارة " أنا شخص منفتح وصادق وتلقائ  ي بلغ ) .المستوى الكبي  (،  2.81" عىل أعىل متوسط حسائ 

ي عىل تقدير الموقف402.مع انحراف معياري قيمتم )
ي قدرئ 

ي . (، تليها العبارة  " أثق فز "  بمتوسط حسائ 
ي أشعر بالراحة و (، وحصلت الع 491.(، مع انحراف معياري قيمتم )2.81)

ي غالبا ما يقولون أنتز
بارة " أصدقائ 

خاء ي بلغ )  . االسي   قيمة للمتوسطة الحسائ 
 ( 697.(، مع انحراف معياري قيمتم ) 2.38" عىل أدئز

  سلطنة عمان لمجال(:  6جدول ) 
 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مستوى مهارات الذكاء العاطف 
 التنمية الذاتية

 ةالعبار  الرتبة
المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1    
ة 402. 2.81 .أنا شخص منفتح وصادق وتلقان   كبت 

  عىل تقدير الموقف  2
  قدرنر

 
ة 491. 2.81 . أثق ف  كبت 

  التطوير  3
 
  ف

ة 430. 2.77 .أنا متحمس لنفس  وإمكانانر  كبت 
  أسلون     4

 
ة 549. 2.69 .افتخر بنفس  وأشعر بالراحة جدا ف  كبت 

5    
  مجريات عىل حيانر

 
ة 562. 2.65 .أشعر بالتحكم ف  كبت 

  أن أعيشها  6
  ينبغ 

ة 629. 2.65 .أشعر بالرضا عن أسلوب الحياة النر  كبت 

7  
ء ممكن إذا كنت أؤمن بنفس    

، أي شر ة 562. 2.65 .بالنسبة ىل   كبت 

8  
  أملك سيطرة قوية عىل ما أعتقد 

غالبا ما أشعر بأنن 
 .وما أشعر به وأفعله

ة 582. 2.46  كبت 

9  
  أشعر بالراحة و 

  غالبا ما يقولون أنن 
أصدقان 

خاء  . االستر
ة 697. 2.38  كبت 

ة 416. 2.65 المتوسط العام  كبت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 
ي ذات الصلة بالقيادة  6تشي  نتائج الدول السابق رقم )

( الخاص بمجال التنمية الذاتية كأحد أبعاد الذكاء العاطفز
ى الناجحة ، فقد اشارت نتائج  الدراسة الحالية اىل ان كل استجابات افراد عينة الدراسة كانت ضمن الحدود الكي 

لالستجابة مما يشي  اىل تمتع افراد عينة الدراسة بالتنمية الذاتية المستمره ، اضافة اىل اعتقادهم القوي بدور 
ي والنجاح الجماغي 

ي تحقيق مستوى افضل من النجاح الذائ 
ز
  للمؤسسة ككل . واهمية التنمية الذاتية ف

ز Mc Clelland,1998وتتفق هذه النتيجة مع االستنتاجات الت  توصل اليها ) ي ثالثي 
ز
 دراسة تناولت القادة ف

ز
( ف

ز القادة األكير قوة كانت : الثقة بالذات ، دافع  منظمة مختلفة النشاط والت  وجدت ان معظم عوامل تميي 
 االنجاز ، التنمية الذاتية ، القابلية للتكيف ، التأثي  والقيادة . 
ي عاىلي ي

تم الدراسوترى الباحثة ان المدير القاذد الذى يتمتع بذكاء عاطفز ة عد مصدر الهام لآلخرين وهو ما اعتي 
ز . وقد تعزى هذه النتيجة  ي الحياة والعمل لتحقيق افضل معدالت التمي 

ز
الحالية بعدا من ابعاد االدارة الذاتية ف

اىل اندفاع المدير نحو العمل ألسباب تتجاوز المال ؛ إذ ان العواطف إذا ما وجهت لتحقيق اهداف المؤسسة 
ي وقد ال يدوم . تكون بشكل 

 اسىم من األمور المالية ، فهذه األمور ذات تأثي  مؤقت وآئز
: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  

  استجابة أفراد  (α = 0.05نتائج السؤال الثان 
 
ف

  سلطنة عمان من وجه
 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

ة عينة الدراسة، حول مهارات الذكاء العاطف 
 نظرهم تعزى لمتغت  النوع؟ 

لمعرفة الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لإلجابة عىل هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" 
ي ά = 0.05الداللة )

ي لدى مديري مدارس والية صحم فز
ز متوسط استجابات العينة لمهارات الذكاء العاطفز ( بي 

ي يوضح ذلكسلطنة عمان من وجهة نظرهم تعزى لمت
 غي  النوع والجدول اآلئ 

  لدى مديري مدارس 7جدول ) 
( تحليل اختبار "ت" بي   متوسط استجابات العينة  لمهارات الذكاء العاطف 

  سلطنة عمان من وجهة نظرهم تعزى لمتغت  النوع
 
 والية صحم ف

المتوسط  العدد النوع المجال
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

المجال األول: التواصل بي   
 األشخاص حال اإلجهاد

 1.267 216. 2.38 9 ذكر
 

.237 
 426. 2.19 17 أنن   

: القيادة   
المجال الثان 
 الشخصية

 

 1.568 292. 2.54 9 ذكر
 

.972 
 262. 2.36 17 أنن   

المجال الثالث: إدارة الذات 
  الحياة والعمل

 
 ف

 1.251 214. 2.74 9 ذكر
 

.160 
 387. 2.56 17 أنن   

المجال الرابع: التنمية 
 الذاتية

 

 1.849 283. 2.85 9 ذكر
 

.086 
 444. 2.55 17 أنن   

 1.844 198. 2.62 9 ذكر كافة المجاالت
 

.333 
 294. 2.42 17 أنن   

 
ز متوسط ά = 0.05ومن الجدول نالحظ أنم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ( بي 

ي سلطنة عمان من وجهة نظرهم 
ي لدى مديري مدارس والية صحم فز

استجابات العينة لمهارات الذكاء العاطفز
 تعزى لمتغي  النوع. 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  ثالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  49 20) ص:  ان

 

46 
  سلطنة عمان                                                                                       الشيدية           

 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مهارات الذكاء العاطف 

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

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي معدالت الذكاء 2018وقد توصلت لنفس النتيجة دراسة )ابو الخي  ، وابو شقرة 
ز
( اىل عدم وجود فروق ف

ي تعزى اىل متغي  النوع . 
 العاطفز

( حيث ال يوجد فروق ذات داللة يمكن ان تعزى لصالح النوع . 2014وأيدت نفس النتيجة دراسة )بزاري 
ز  (Ekeh&oladayb 2006وتوصلت لنفس النتيجة دراسة ايكهو اوالهدياب  ( حيث اكد انم ال توجد فروق بي 
 الذكور واإلناث يمكن ان يكون سببها متغي  النوع . 

ز تعارضت تلك النتيجة مع ما توصلت لم دراسة )ابو نواس  ي حي 
ز
( حيث اشارت لوجود فروق تعزى 2015ف

ي داللتها لصالح اإلناث . وكذلك دراسة ) الغامدي 
ز
ي ( حيث أشار لوجو 2014لمتغي  النوع واتجهت ف

ز
د فروق ف

ي داللتها لصالح اإلناث . 
ز
ي تعزى لمتغي  النوع واتجهت ف

 الذكاء العاطفز
ي رجب سكر ، ي تقدير افراد عينة الدراسة 2016واشارت دراسة )ناج 

ز
( اىل ان هناك فروقا ذات داللة احصائية ف

ي لصالح االناث ، ويعزى ذلك اىل التكوين النفسي لألنتر يغل
لطابع ب عليم المتوسط درجة الذكاء العاطفز

ي مما يجعلها تميل اىل التودد والتعاطف مع بنات جنسها اكير من الذكور، عالوة عىل ان االناث 
االنفعاىل والعاطفز

 اكير حرصا عىل االهتمام بعواطفهم الذاتية من الذكور ، بينما الذكور اكير موضوعية . 
حات :   التوصيات  والمقتر

 واختبار الفرضيات ؛ توضي الباحثة القيادات االدارية بالمديريات التعليمية :  بناء عىل نتائج الدراسة الميدانية
ي بأبعاده الخمسة )ادراك العواطف ، فهم 

ي المدارس بالذكاء العاطفز
ورة االهتمام بالقيادات االدارية فز     ضز

 العواطف ، ادارة العواطف ، التعاطف ، التواصل (. 
ي لدى المدي

ي حقل العمل اإلداري ، وتوضيح آثره عىل     رفع المستوى المعرفز
ي فز
رين فيما يخص الذكاء العاطفز

ات  األداء وعىل النمط القيادي المتبع ويمكن ذلك من خالل )ذكر تجارب ناجحة عي  : عقد ندوات ومحاضز
ات تثقيفية سو  ي ، توزي    ع نرسر

ي ، عقد ورش عمل لدراسة واقع الذكاء العاطفز
ء ا دورية حول مفهوم الذكاء العاطفز

ي كمتغي  للنجاح والقيادة الفاعلة ( . 
ونية او ورقية تفيد بماهية الذكاء العاطفز  اليكي 

ي كأحد 
ي المدارس عىل مدى امتالكهم لمهارات الذكاء العاطفز

ي عمليات اختيار المديرين والقيادة فز
      االعتماد فز

ات ارتفاع ادا  ي اختيار تلك القيادات ، وكأحد أهم مؤرسر
ء المديرين والقيادة والتنبؤ بنجاحهم أهم المعايي  فز
 مستقبال . 

ي المواضيع االتية : 
      توضي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات مستقبال فز

ي مهارات القيادة االدارية 
ي فز
 آثر الذكاء العاطفز

ي أنشطة القيادة اإلدارية 
ي فز
 آثر الذكاء العاطفز

ي جودة الحياة التعليمي
ي فز
ز والطالب . آثر الذكاء العاطفز  ة لدى المديرين والمعلمي 

ورة العمل عىل الحد من الضغوطات وتقليل األعباء الت  تنعكس سلبا عىل ممارسات مديري المدارس       ضز
ي . 
 القيادية ، وتظهر عىل شكل انفعاالت تسبب الهدر عىل الصعيد النفسي واالجتماغي واألدائ 

ي لدى المديرين الجدد تكون مجدولة ضمن برامج      اجراء برامج تدريبت  تعتز بتنميم مه
ارات الذكاء العاطفز

ي اثناء الخدمة 
 التأهيل فز

 
 
 
 
 
 



   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  ثالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  49 20) ص:  ان

 

47 
  سلطنة عمان                                                                                       الشيدية           

 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مهارات الذكاء العاطف 

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

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المراجع : 
: المراجع العربية: 

ً
 أوال

ز لألبحاث 2018إبراهيم أحمد أبورحمة. ) ي وعالقتم بالقيادة التحويلية. مجلة جامعة فلسطي 
(. الذكاء العاطفز

 . 5والدراسات، صفحة 
ي المرحلة 2018أبو الخي  ، أ ، وأبو شقرة ، ن. )

ز
ز اداء مديري المدارس ف ي وعالقتم بتحسي 

( مستوى الذكاء العاطفز
بوية والنفسية ، المجلد   3االساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة ، المجلة الدولية للدراسات الي 

 www.refaad.com .، متاحة عىل الموقع  214- 198-،2، العدد 
( ، ي 2015أبو نواس، تسنيم أحمد مصطفز

ز
ي لمديري المدارس الثانوية الخاصة ف

م(، عالقة الذكاء العاطفز
، كلية العلوم  ، رسالة ماجستي  ز ي مدارسهم من وجهة نظر المعلمي 

ز
محافظة العاصمة عمان بإدارة التغيي  ف

بوية، األردن.   الي 
. )أح ي المرحلة 2018مد غنيم أبوالخي 

ز
ز أداء مديري المدارس ف ي وعالقتم بتحسي 

(. مستوى الذكاء العاطفز
بوية والنفسية،  األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب غزة التعليمية. المجلة الدولية للدراسات الي 

 214 – 198الصفحات 
ي لمديري ومديرات مدارس المرحلة األساسية م(، عالقة 2012المنصوري، نعيم عبد هللا، )

الذكاء العاطفز
، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، األردن.  ز والمعلمات، رسالة ماجستي  ي للمعلمي 

 بمنطقة تبوك بالرضا الوظيفز
، ربيحة. ) ي

ي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة بعمان وعالقتم بأدائهم 2006البوريتز
(. الذكاء العاطفز

 داري من وجهة نظر معلميهم. )رسالة ماجستي  غي  منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا. األردن. اإل 
، عثمان. ) ، إعادة صياغة مفهوم الذكاء. )ط2006الخضز ي

كة اإلبداع الفكري 1(. الذكاء الوجدائز (، الكويت، رسر
 للنرسر والتوزي    ع. 
ي المدارس األهلية بالرياض ،  ( درجة ممارسة ابعاد الذكاء2016الشمري ، ر. )

بوية فز ي لدى القيادات الي 
العاطفز

بية بجامعة األزهر   ( مض143-174( ص )168( ،عدد )1مجلد ) –مجلة الي 
ي مديرية تربية 2014بزاري، وسام أحمد عوض، )

ي لدى مديري المدارس الحكومية فز
م(، درجة الذكاء العاطفز

، كلية  الرصيفة وعالقتها بمستوى قدرتهم عىل حل ، رسالة ماجستي  ز المشكالت من وجهة نظر المعلمي 
 الدراسات العليا، الجامعة الهاشمية، األردن. 

، نافز، ) اق النفسي لدى معلىمي الصفوف 2010بقيغي
م(، الذكاء االنفعاىلي وعالقتم بأنماط الشخصية واالحي 

 . 1، اإلصدار25المجلد الثالثة األوىل، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم اإلنسانية، 
( ، ز ز دراسة 2015عبد هللا، مسكي  ي التعامل مع المعلمي 

ز فز بويي 
ز الي  في  م(، السلوك القيادي لدى المرسر

بية لوالية مستغانم، مجلة دراسات نفسية وتربوية،  ي بمديرية الي 
بية والتعليم االبتدائ  ي الي 

استطالعية لدى مفتسر
 . 15جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، ع

ي محافظة جرش وعالقتم 2014توم، نداء )الع
ي لدى معلمات الصفوف الثالثة األوىل فز

(. مستوى الذكاء الوجدائز
ق األوسط، األردن.  بية، جامعة الرسر  باتجاهاتهن نحو مهنة التدريس. )رسالة ماجستي  غي  منشورة(، كلية الي 

ار. ) ، ضز ي . عمان: دار اليازوري العلمية للنرسر العملية اإلدارية، مبادئ وأصول، وعلم وفن(. 2007العتيت 

 والتوزي    ع. 
ي 2013العمرات، محمد. )

(. مستوى الذكاء االنفعاىلي وعالقتم بفاعلية القائد لدى مديري المدارس ومديراتها فز
بوية،  ي العلوم الي 

 . 190-177(، 2)15األردن. المجلة األردنية فز
ي لمدي2012اللوزي، خديجة. )

ري المدارس الثانوية وأثرها عىل الوالء التنظيىمي (. مستويات الذكاء الوجدائز
ق األوسط، األردن.  ي محافظة العاصمة عمان. )رسالة ماجستي  غي  منشورة(، جامعة الرسر

ز فز  للمعلمي 

http://www.refaad.com/


   
   

                                                 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  ثالبحث ال –الثالث  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  49 20) ص:  ان

 

48 
  سلطنة عمان                                                                                       الشيدية           

 
  لدى مديري مدارس والية صحم ف

 مهارات الذكاء العاطف 

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

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

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي ساهم
ي الطب                    . واالكتشافات الت 

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ت فز

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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ْ
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ُ
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ي األوعية ا
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