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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  طولكرم ]
 
  لمعلمات المدارس الحكومية ف

واقع بيئة العمل الداخلية وعالقتها باألداء الوظيف 
 من وجهة نظرهن[

 [إشاء محمود قشوع: الباحثة]إعداد 

 

 : ملخص الدراسة

ي  هدفت الدراسة للتعرف واقع بيئة العمل
ز
ي لمعلمات المدارس الحكومية ف

الداخلية وعالقتها باألداء الوظيفز
ي التحليىلي ، وتكون مجتمع 

طولكرم من وجهة نظرهن، ومن أجل تحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفز
ي مديرية طولكرم، وعددهم )

ز
ز ف ( معلمة. جرى اختيار عينة عشوائية 1100الدراسة من جميع المعلمات العاملي 

  %10( معلمة، أي ما نسبتم 107ثلة لمجتمع الدراسة، مكونة من )بسيطة مم
ً
. مستخدمة من المجتمع الكىلي

ي )
 برنامج اإلحصائ 

ً
ز ومستخدمة ي تم جمعها. SPSSأداة االستبانة لقياس آراء المبحوثي 

 ( لتحليل البيانات الت 

 :   توصلت إليها الدراسة عىل النحو التال 
 وجاءت أهم النتائج الت 

ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات جاءت بدرجة  . أن واقع1
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
بيئة العمل الداخلية ف

، جاءت بدرجة مرتفعة.  ي
ز أن مستوى األداء الوظيفز ي حي 

ز
 متوسطة، ف

ي اتخاذ القرارات، التكنولوجيا، ظروف 2
ز
. وجود عالقة لواقع بيئة العمل الداخلية)التدريب، المشاركة ف

ي مستوى األ 
ز
، العالقة مع اإلدارة المدرسية، العمل( ف ي

)التفاعل مع الطالبات، االنضباط الوظيفز ي
داء الوظيفز

 العالقة مع المعلمات(. 

بية والتعليم عىل إيجاد بيئة  وقد خلصت الدراسة إىل مجموعة من التوصيات كان أهمها : أن تعمل وزارة الي 
ي هي عليها اآلن، 

وذلك من خالل زيادة الوغي عند المعلمات، وزيادة  عمل داخلية بأكير من الحالة المتوسطة الت 
ي تدفعهن نحو أداء أفضل. 

ي اتخاذ القرارات، وعقد الدورات التدريبية والتثقيفية الت 
ز
 مشاركتهن ف

، المدارس الحكومية طولكرم الكلمات الدالة:  ي
 . بيئة العمل الداخلية، األداء الوظيفز

Abstract: 

]The Internal Work Environment and its Relationship to the Job Performance of Female 

Teachers in Public Schools in Tulkarm From their Point of View[ 

The study aimed at the internal and scientific work environment. A simple random sample 

representing the study community was chosen, consisting of (107) female teachers, or 10% of the total 

population. Using the questionnaire to measure the opinions of the respondents and using the statistical 

program (SPSS). 

The most important results of the study were as follows: 

1. The reality of the internal work environment in government schools in Tulkarm from the point of 

view of female teachers came at a moderate degree, while the level of job performance came 
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at a high degree. 

2. The existence of a relationship to the reality of the internal work environment (training, 

participation in decision-making, technology, work conditions) in the level of job 

performance (interaction with female students, career discipline, relationship with school 

management, relationship with female teachers). 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which was that the 

Ministry of Education work to create an internal work environment in more than the average state it is 

now, by increasing awareness among female teachers, increasing their participation in decision-

making, and holding training and educational courses that drive them towards Better performance. 

Key Words: Internal Work Environment, Job Performance, Government Schools Tulkarm.  

 المقدمة: 

ي تضعها اإلدارات نصب عينيها لما لها من دور كبي        
إن االهتمام بحاجات األفراد يعد من األولويات الت 

بوية هذا الدور وأخذت تهتم بكل ما يخص هذه  ي نجاح أي منظمة كانت وقد أدركت هذه المؤسسات الي 
ز
ومهم ف

ز  الحاجات، مما دعاهم إىل االهتمام بكل قضاياهم ومشاكلهم ومن هذه القضايا ظهرت أهمية االهتمام بتحسي 
 بيئة العمل.   

ز بيئة العمل مرتبط  ي فاعلية المدرسة، وتحسي 
ز
ز بيئة العمل أحد السمات المهمة ف وُيعد االهتمام بتحسي 

ي 
ز
ي من شأنها أن تسهم ف

ي تسود أجواء المدرسة، والت 
ي تتوخاها، نتيجة  بنمط العالقات الت 

تحقيق األهداف الت 
ية فيها، وما يتوافر لعملية تفاعل ز نمط التواصل والتفاعل  الجهود البرسر لديها من الموارد المتاحة، وتحسي 

ي أثناء
ز
ز ف ز العاملي  سعيهم لممارسة أدوارهم لتحقيق األهداف المرسومة، باإلضافة إىل أثر ذلك عىل  السائد بي 

ز  ي األداء التمي 
ز
ز بيئة العمل Maxwell, 2016( ويركز )Schneider, et.al, 2012 ).واإلبداع ف ( عىل تحسي 

ات عديدة منها: أسلوب معاملة  والذي ُيعد االنطباع العام المتكون لدى أعضاء المدرسة، والمتضمن لمتغي 
ي تسغ إليها المدرسة،  المديرين لمرؤوسيهم، وفلسفة اإلدارة العليا، وظروف العمل، ونوعية األهداف
الت 

ز والطلبة.  ز العاملي  ز بيئة العمل بالجو العام الذي يسود المدرسة، فهو يمثل  وطبيعة العالقات بي   كما يتأثر تحسي 
ز للعمل بكل حماسة ونشاط  قلب المدرسة وروحها، وجوهرها الذي يدفع المعلم والمدير وجميع العاملي 

(، ويعزز الشعور باالنتماء واإلخالص وتقدير وتحقيق الذات لدى جميع Permarupan, et.al, 2013وحيوية)
ي المدرسة)األط

ز
 (. Razavipour, & Yousef, 2017راف ف

ز بيئة العمل ليست أن ي عناضها متشابكة عملية هي  وإنما السهلة، بالعملية تحسي 
ز
ي  متداخلة ف

ز
 مكوناتها ف

ي  الثقة عىل األوىل بالدرجة نجاحها ويعتمد وأبعادها
ز
وأتباع  التقليدية األدوار لتغيي   بحاجة األفراد، فالمديرون ف

عزز قدراتأساليب 
ُ
ز عىل التفكي  بمفردهم، وتشجيعهم لطرح أفكار جديدة وإبداعية،  وسلوكيات ت المرؤوسي 

 (. O’Brennan etal., 2014وتوفي  المناخ الصخي الذي يشجع عىل ذلك )

ز ظروف (  أن 2015، الشيخ وآخرونويؤكد ) ز والتكنولوجيا، وتحسي  ز العاملي  تعزيز قيم المشاركة، وتحفي 
ز وتعتير وسيلم فعالم من  عوامل العمل ز بيئة العمل. وتعمل عىل إيجاد الثقافة الداعمة للعاملي  ي تحسي 

ز
هامة ف

ز وتسهيل اإلجراءات  ز بيئة العمل الداخلية. من خالل بناء جسور الثقة، وتدريب وتأهيل العاملي  وسائل تحسي 
ز الذين ال يتو  ام بتدريب وتعليم العاملي  ز

ة، وااللي  الدحدوح  فر لديهم المهارات الكافية. ويرىونبذ الرقابة المبارسر
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المنظمات وذلك من خالل تقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم 2015)
ز
ز ف  نعكس إي( بأن حفز الموظفي 

ً
يجابيا

ي تحقيق أهدافها. 
ز
 عىل المنظمة ف

ز بيئة العمل هو استحداث قوة عمل قوية وممكنة ولديها قد2012، عوضويرى )  رة( إن الهدف من تحسي 
نحو تحقيق هدف المنظمة أو المؤسسة، وذلك بإطالق طاقات اإلبداع واالبتكار لديم، وعدم ربطم بالسياسات 
ه واالتصال معم حيث تعتير القوى  ز واإلجراءات المقيدة غي  المرنة، وتوفي  القيادة الماهرة لتوجيهم وتحفي 

فة ولديها قدرات جمة لإلبداع واالبتكا ر. وهي قادرة عىل معايرة ممارساتها بما يتفق مع العاملة قوى مهنية محي 
ي محفز ويوفر الثقة واآلمان والشعور بالرضا 

ز
المعايي  المتعارف عليها بل تحسينها، وهم بحاجة إىل محيط ثقاف

ي للمنظمة)
ي واالنتماء والوالء الحقيف 

ز بيئة العمل تتفاعل Permarupan, et.al , 2013الوظيفز (. وإن تحسي 
ي تؤثر عىل مع عنرص آخر 

وهو الثقافة التنظيمية للمنظمة وما تحتويم من قيم عليا وتقاليد مؤسساتية، وهي الت 
ز بيئة العمل  وإن هذه العملية تبدأ من مرحلة االستقطاب واالختيار للعامل المناسب لتمكينم واالستمرار  تحسي 

، تنت ي بالتطويلتقويم األداء بتعزيز قدراتم من خالل التوجيم واإلرشاد والتدريب وإعادة التدريب، و  ي
ر الوظيفز

ي المنظمة)
ز
 (. Tsai, 2011وتسي  العملية طيلة الحياة الوظيفية للعامل ف

ي المدارس
ز
ز بيئة العمل ف بوية، فهو يؤثر عىل  ولتحسي  ي الواضح عىل مخرجات العملية الي  التأثي  اإليجائر

،  ل األساسية المهمة لنجاح أي برنامجوسلوكهم وقيمهم واتجاهاتهم، ويعتير من العوام تحصيل الطلبة تدريسي
ي وظائف المدرسة وعملياتها

ز
ى ) .فمن خاللم يمكن أن تزداد حاالت التناسق الجيد ف ( أن Hohl, 2006في 

ز يرى ) ي حي 
ز
 بيئة العمل التحصيل الدراسي للطلبة، ف

ز ز تحسي  وجود  ( Pagerey, 2006هنالك عالقة وثيقة بي 
ك  أثر مبارسر ذي داللة ي مدير ( Goudy, 2005المدرسة أو البقاء فيها، ويشي  )بي 

ز
المدرسة  إىل أن ثقة المعلم ف
: اإلدارة ي

ز
ز بيئة العمل المتمثل ف ز عىل مقياس تحسي  المدرسية،  يتم التنبؤ بها من خالل استجابات المعلمي 

 واألمان، والقيم السلوكية للطالب، واإلرشاد األكاديىمي للطلبة. 

ز بيئة ا ز وجعلهم يشعرون بأنهم جزء ال يتجزأ من ويتطلب تحسي  لعمل تعامل المنظمة بوضوح مع العاملي 
ي المنظمة

ز
ز الجدد ف مع العمل عىل التعريف بهم واإلعالن عن وجودهم مع ، المنظمة وأهدافها، وخاصة العاملي 

ز عضويتهم للمنظمة، وممارسة سياسة الباب المفتوح  مع األفرا ز وشارة تبي  ،  د تزويدهم بلباس معي  ز العاملي 
ي التعامل بوضوح مطلق فيما يتعلق بسلوك األفراد للمحافظة عىل رسية العمل من خالل تعزيز الضبط 

وينبغز
ي تحمل مسئولية العمل، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم للعمل بتعاون وبروح 

ز
ز ف ،  ومنح الفرصة للعاملي  ي

الذائ 
 ( . 2012، معلوىلي الفريق الواحد داخل المنظمة. )

 أن يبذل كل موظف ما لديم من جهد من أجل المنظمة، األمر الذي كما يت
ً
ز بيئة العمل أيضا طلب تحسي 

ي الوضع التقليدي. وعىل 
ز
ي إدارتها عىل جميع أفرادها وليس عىل المديرين فقط كما كان ف

ز
يجعل المنظمة قائمة ف

ز وإنما أصبحت   يمنحم المديرون للموظفي 
ً
كهذا األساس لم تعد المسئولية شيئا  حياة ووجود للمنظمة يشي 

ي العمل اإلداري حتمية 
ز
فيها الجميع،  مما عمق ورسخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وجعل هذا األسلوب ف

إيجاد وتطوير ثقافة إدارية تساند وتدعم الفريق  (Gunbayi, 2007) ال خيار فيها. ويستدغي األمر كما يؤكد 
 وتنىمي المسؤولية الجماعية. 

ز شك فيم أن توافر مجاالت بيئة العمل لها تأثي  مبارسر عىل ومما ال  يئة ، إذ أن توافر مجاالت بأداء المعلمي 
ي المنظمة، 

ز
ي خلق التصورات وبناء التقييمات الذاتية واإلنسانية، إزاء وضعية ومكانة العضو ف

ز
العمل ، يسهم ف

ي بلورة القيم والثقافة التنظيمي والتعرف عىل مدى رضاه عن منظمتِم بمختلف أبعادها، وبما ينعكس عىل
ة، الت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المنظمة
ز
 ( . Guffey, & Higgins-D’Alessandro, 2013) يتأسس عليها السلوك التنظيىمي المستقبىلي ف

، وباديسي وركز) ي
ز بيئة العمل من خالل قدرتم2016،  قريسر  h( عىل الجانب السلوكي والتنظيىمي ألهمية تحسي 

، و  ز ،عىل  إيجاد بيئة عالية للتحفي  ي
ات التكنولوجية، وتقليل االعتماد عىل الوصف الوظيفز  استجابة أرسع للمتغي 

ز مستوى القرارات وفعالية االتصاالت وتطوير المهارات .  ي األداء، وتحسي 
ز
 وتفويض فّعال للمهام مع زيادة ودقة ف

ي تؤثر عىل سلوك أفلوأصبح ينظر 
ات أهمية الت   المتغي 

ز بيئة العمل عىل أنم من أكير اد التنظيم، ر تحسي 
ي سلوكيات أفراد التنظيم، وعىل الرغم من اختالف 

ز
ي والتغي  ف

ز األداء الوظيفز  بي 
ً
 وسيطا

ً
 لذلك يشكل دورا

ً
ووفقا

ز توافر  ي إال أن هنالك اتفاق بوجود عالقة إيجابية بي 
ز بيئة العمل واألداء الوظيفز اآلراء حول تحديد العالقة بي 

ز بيئة العمل بشكل عام و  ات بيئة العمل تحسن أداء العامل مجاالت تحسي  ي فكلما توافرت مؤرسر
األداء الوظيفز

 ووالئم للعمل. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ي 
 لتلك التنظيمات الت 

ً
 خاصة

ً
 ومهما

ً
 ُمِلّحا
ً
ز بيئتها الداخلية مطلبا لقد أصبحت حاجة التنظيمات لتحسي 

ي 
ز
ي األداء، والمحافظة عىل استمراريتها ف

ز
ز ف مي 

ّ
ة بيئة تنافسية، إذ تواجهها تحديات متجددة ومتتسغ إىل الت غي 

اتيجيات تتكيف مع هذه التحديات لتحقيق أهداف المنظمة باألسلوب الناجح،  ي سياسات واسي 
تتطلب تبتز

ي 
ز
ي بيئة العمل فإنم يتوجب عىل اإلدارة العليا توفي  فرص التجديد والتحديث ف

ز
 للتغي  الرسي    ع والمتجدد ف

ً
نظرا

ي المنظمة. أساليب العمل وا
ز
 لذي بدوره يتطلب المناخ الصخي المناسب ف

اتها وعالقاتها الواضحة عىل مختلف  ز البيئة الداخلية للمنظمات وذلك لتأثي  اف بأهمية تحسي 
وأدى االعي 

 وأدائهم وبالتاىلي عىل نجاح المنظمة ومدى قدرتها عىل 
ز الفعاليات التنظيمية، حيث تؤثر عىل رضا الموظفي 

ي مستقبل المنظمات اإلدارية، فقد فرض االستمرار والت
ز
ات المعاضة والمؤثرة ف ي ضوء تسارع التغي 

ز
طور خاصة ف

ي سعيها الحثيث نحو استدراك واستيعاب وإدخال النظم المتطورة، 
ز
عليها، تحديات جديدة مضافة، تتجىل ف

ي تكسب المنظمات صفة الحداثة والتطوير 
 . والتأمل مع األفكار والتوجهات الحديثة، الت 

ز بيئة العمل لها انعكاسات ايجابية عىل أداء ,Loannis et.al 2015وتشي  دراسة ) ( إىل أن تحسي 
. وبينت دراسة الشيخ وزمالؤه ) ز ز بيئة المنظمة يؤدي إىل خفض معدالت الدوران 2015المعلمي  ( أن تحسي 
 ،  تركز دراسة )معلوىلي

ز ي حي 
ز
، ف ي
ز بيئة المدرسة ا2010الوظيفز ز ( إىل أهمية تحسي  ي تحسي 

ز
لمادية لما لها من أثر ف

ز  ام والثقة ورفع الروح المعنوية لديهم.  مستوى أداء المعلمي  ز ور وبذلك فإن مشكلة الدراسة تتبلوشعورهم بااللي 
ي األسئلة التالية: 

ز
 ف

ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات أنفسهن ما .1
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
 ؟واقع بيئة العمل الداخلية ف

ي طولكرم  .2
ز
ي لمعلمات المدارس الحكومية ف

 ؟ من وجهة نظر المعلمات أنفسهنما هي مستوى األداء الوظيفز

ي المدارس  ≥0.05هل هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) .3
ز
( لواقع بيئة العمل ف
ة والمؤهل  ات سنوات الخير ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغي 

ز
عدد العلىمي والعمر و الحكومية ف

ي تطوير األداء؟
ز
 الدورات ف

ي  ≥0.05هل هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) .4
ز
ي ف
( لمستوى أداء المعلمات الوظيفز

ة والمؤهل  ات سنوات الخير ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات أنفسهن تعزى لمتغي 
ز
المدارس الحكومية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ت
ز
 ؟طوير األداء العلىمي والعمر وعدد الدورات ف

ز بيئة العمل الداخلية و   (α  ≤0.05هل توجد عالقة عند مستوى داللة ) .5 ي لمعلمات بي 
األداء الوظيفز

ي طولكرم 
ز
 ؟ من وجهة نظر المعلمات أنفسهنالمدارس الحكومية ف

 فرضيات الدراسة

ز متوسطات استجاباتα≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -1  أفراد  ( بي 
ة والمؤهل  ات سنوات الخير ي طولكرم تعزى لمتغي 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
العينة لواقع بيئات العمل ف

ي تطوير األداء. 
ز
 العلىمي والعمر وعدد الدورات ف

ز متوسطات استجابات أفراد α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -2  ( بي 
ة العينة لواقع أداء المعلمات  ات سنوات الخير ي طولكرم تعزى لمتغي 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
ي ف
الوظيفز

ي تطوير األداء. 
ز
 والمؤهل العلىمي والعمر وعدد الدورات ف

ز بيئة العمل α ≤ 0.05ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ) -3  ز متوسطات أفراد العينة بي  ( بي 
ي لمعلمات المدارس الحك

ي طولكرم من وجهات نظر المعلمات أنفسهن. الداخلية واألداء الوظيفز
ز
 ومية ف

 أهمية الدراسة:     

 وتستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل: 

      : ز -حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة   الجانب العلم  ي  -عىل حد علم الباحثي 
تدرس  الت 

ز هما بيئة العمل الداخلية و  ز حيويي  ز موضوعي  ي العالقة بي 
بوية، كما ستاألداء الوظيفز ي المؤسسات الي 

ز
ساعد ف

ي 
ز
ز بيئة المنظمة الداخلية، ف ي تقديم معلومات عملية عن أهمية تحسي 

ز
ز األداء وزياهذه الدراسة ف دة تحسي 

، وما تحققم هذه العملية من نجاح وتقدم للمنظمات، كما أنها تعد القدرة التنافسية وتحقيق األهداف المنشودة
 
ً
 مهما
ً
ي لمعلمات  مرجعا

ي موضوع واقع بيئة العمل الداخلية وعالقتها باألداء الوظيفز
ز
ز ف ز والباحثي  لألكاديميي 

ي هذا المجال قليلة، 
ز
 أن الدراسات ف

ً
ي طولكرم، وخصوصا

ز
 المدارس الحكومية ف

 :  
 من خالل ما سيتم التوصل إليم من نتائج، وتوصيات ستضيف هذه الدراسة شيئا جديدا إىل الجانب التطبيف 

، و  بية والتعليم إىل التعامل مع مفهوم بيئة العمل، المعرفة والبحث العلىمي ي وزارة الي 
ز
م أنظار صانغي القرار ف

توج ة
ي تسغ 

ي المؤسسات الت 
ز
، كونم مصدر هام من مصادر بقاء المنظمة وديمومتها، خاصة ف ي

ز
وإعطائم االهتمام الكاف

ي ت
اتيجية اإلدارة الحديثة؛ الت  ي اسي 

بتز ة
َ
ي اتخاذ القرارات، واستغالل الفرص، وزيادِإىل ت

ز
ز ف ة سمح بمشاركة العاملي 

 . قدراتها التنافسية، واإلبداعية

 أهداف الدراسة: 

 :  تهدف هذه الدراسة إل تحقيق ما يىل 

ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات تعرف عىل  .1
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
واقع بيئة العمل الداخلية ف

 . أنفسهن

ي طولكرم تعرف إىل  .2
ز
ي لمعلمات المدارس الحكومية ف

من وجهة نظر المعلمات مستوى األداء الوظيفز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . أنفسهن

ي طولكرم من وجهة نظر تعرف إىل ال .3
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
فروق لواقع بيئة العمل وأداء المعلمات ف

ي تطوير ا
ز
ة والمؤهل العلىمي والعمر وعدد الدورات ف ات سنوات الخير  ؟ألداء المعلمات تعزى لمتغي 

ز  .4 ز و بيئة العمل الداخلية التعرف عىل طبيعة العالقة بي  ي لمعلمات المدارس الحكوموبي 
ية األداء الوظيفز

ي طولكرم 
ز
 . من وجهة نظر المعلمات أنفسهنف

 حدود الدراسة: 

 :  
 
  اآلث

 
 تتمثل حدود الدراسة ف

ت المعنوية لدى مديرا: تتناول الدراسة موضوع واقع القيادة التشاركية عىل الروح الحدود الموضوعية
ي  طولكرم. 

ز
 المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمات ف

ي مدارس  طولكرم. الحدود المكانية
ز
 : سوف تطبق الدراسة ف

 م. 2021-م2020: سوف تطبق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمنية

  المصطلحات والمفاهيم الواردة الحدود المفاهيمية: 
ً
ي البحث كما حددتها الباحثة إجرائيا

ز
 . ف

ية:  ي  المحددات البشر
ز
سيتم اجراء الدراسة عىل عينة عشوائية بسيطة من معلمات المدارس الحكومية ف

 طولكرم . 

 مصطلحات الدراسة 

وهي الظروف والعوامل المادية والمعنوية المحيطة بالمعلمات داخل التنظيم)المدرسة(  بيئة العمل الداخلية: 
ي اتخاذ القرارات والتكنولوجيا المستخدمة والحاجات  من

ز
حيث ظروف العمل ودرجة المشاركة ف

ي تؤثر عىل سلوك األفراد من جهة وعىل التنظيم 
ها من العوامل التنظيمية والت  الخاصة بالمعلمات وغي 

ي 
 بأنها درجة استجابة أفراد عينة الدراسة عىل األداة الت 

ً
اس صممت لقيمن جهة أخرى. وتعرف إجرائيا

 بيئة العمل الداخلية. 

 :  
ي تنسيق  األداء الوظيف 

ز
الناتج الذي يحققم الموظف عند إنجازه من األعمال فهو المجهود الذي بذلم الفرد ف

ي أقرص وقت وجهد 
ز
 بأنها درجة استجابة أفراد عينة عملم إلنجاز مهام وظيفتم بدقة ف

ً
.وتعرف إجرائيا

ي صممت 
 لقياس األداء. الدراسة عىل األداة الت 

 الدراسات السابقة: 

( ، 2010أجرى معلوىلي ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل واقع البيئ ة المادي ة لم دارس مرحل ة التعل يم األساسي
من خالل بطاقة مالحظة مصممة وفق معايي  الجودة الشاملة، والتعرف عىل واقع األنش طة البيئي ة الت ي يمارسها 

بوية الممارسة ذات الط ابع البيئ ي ، الطالب بتوجيم ومشاركة  معلميهم من خالل استبانة لرصد األنشطة الي 
ي للمدرسة ومستويات ممارس ة األنش طة 

ز مستويات الواقع البيت  باإلضافة إىل التعرف عىل طبيعة العالقة بي 
ي التحليىلي 

دراسات، لمثل هذه المن النوع المسخي نظرا لمالئمة هذا المنهج  –البيئي ة؛ استخدم المنهج الوصفز
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي إحدى وعش ري )136وأجريت الدراس ة عىل )
ز
(مدرس ة س حبت 21( مدرسا سحبت بطريقة عشوائية نسبية ف

 بالطريق ة العش وائية المنتظمة. 

ي )
ي 2014دراسة ماضز

ز
ز ف ي للعاملي 

( هدفت التعرف إىل بيئة العمل وأثرها عىل مستوى األداء الوظيفز
، واستخدم قائمة الجامعات الفلسطينية، ولتحقي / التحليىلي ي

ق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفز
، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية 344االستقصاء كأداة رئيسة لجمع البيانات وبلغت عينة الدراسة) ز ( من العاملي 

ة وأنم تو  وق ذات داللة جد فر طبقية. وتوصلت الدراسة إىل أن درجة التقدير الكلية ألبعاد بيئة العمل كانت كبي 
ز متوسطات استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بآرائهم حول بيئة العمل وأثرها عىل مستوي األداء  إحصائية بي 
ات )الشخصية والوظيفية( بينما ال توجد فروق ذات داللة تعزى  ي الجامعات تعزي إىل المتغي 

ز
ز ف ي للعاملي 

الوظيفز
ات: )الفئة العمرية، المؤه ي سنوات الخدمة، ومدة العمل(. كما أنم يوجد تأثي  مهم ذو إىل المتغي 

ز
، ً ف ل العلىمي

ي اتخاذ القرارات، برامج 
ز
: )المشاركة ف ي

ا األداء الوظيفز داللة إحصائية ألبعاد بيئة العمل وأن أهم األبعاد تأثي 
) ي
ز الحياة الشخصية والحياة الوظيفز  التدريب والتعلم، التوازن بي 

وهدفت التعرف إىل مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلىمي المرحلة ( 2015دراسة الدحدوح )
 جودة الحياة الوظيفية لدى معلىمي 

ز ز والكشف عن العالقة بي  األساسية بمحافظات غزة، ومستوى أداء المعلمي 
ي التحليىلي وبلغت عينة  .المرحلة األساسية بمحافظات غزة، بمستوى أدائهم

تم استخدام المنهج الوصفز
)المعلم ز ، وعينة المديرين )465ي 

ً
، وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها140( معلما

ً
أن مستوى  :( مديرا

ي 
ز
جودة الحياة الوظيفية لدى معلىمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة جاءت بدرجة متوسطة، وجود فروق ف

تعزى لمتغي  الجنس ولصالح مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلىمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة، 
ي مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلىمي المرحلة األساسية بمحافظات 

ز
المعلمات، بينما ال توجد فروق ف

ة(.  ي )المؤهل العلىمي والخير  غزة، تعزى لمتغي 

دراسة كان هدفها التعرف عىل تأثي  البيئة المدرسية األداء  Mudassir & Norsuhaily   (2015)أجرى 
ي 
ز
ي المدارس الثانوية بكواال ترينجانو، ف

ز
ز ف األكاديىمي للتالميذ من خالل تحلي ل نوعي ة المراف ق المدرس ية والمعلمي 
، شملت الدراسة عينة متكون ة من  ي

يا. تم استخدام المنهج الوصفز ز ي كواال مدارس الثان 4تلميذ من  377مالي 
ز
وية ف
؛ وبعد تحليل البيانات باستخدام تحليل االنحدار،  ز ي طبق فيها االستبيان المعد من طرف الباحثي 

يجانو الت  تي 
ي األداء 

ز
ي ف توصلت الدراسة إىل مناسبة المرافق المدرسية لعدد التالميذ، كم ا تتس م ب الجودة مساهمة بشكل إيجائر

ز األداء األكاديىمي لهم، كما توفر ظروف العمل ا ة لتحسي  ، مم ا يجعله م يب ذلون مجهودات كبي  ز لمريح ة للمعلم ي 
ز  األكاديىمي لتالميذهم.  ز وص ناع القرار من أجل تحسي  وخلصت الدراسة بتوصيات ألولياء التالمي ذ والمعلم ي 
 .البيئة المدرسية

( ، ي وباديسي
ز  ( هدفت الدراسة إىل تقييم جودة الحياة الوظيفية2016دراسة قرديسر ي تحسي 

ز
ودورها ف

ي 
دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التيسي  بجامعة عبدهللا الحميد المهري  -األداء الوظيفز
ز االستبانة كأداة  .الجزائر-2قسنطينة  ي الدراسة، حيث اعتمد الباحثي 

ز
ي التحليىلي ف

وقد تم استخدام المنهج الوصفز
وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها  .موظف اداري بالجامعة( 40لجمع البيانات حيث وزعت عىل )
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  ي مستوى جودة الحياة الوظيفية بالكلية. وكما أظهرت النتائج أن هناك ارتباط إيجائر
ز
ي ف أنم هناك انخفاض نستر

ي 
ز أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى األداء الوظيفز  .بي 

ي ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة تتفق مع ا
ز
ي أهمية ف

ز
كذلك و بيئة العمل الداخلية لدراسات السابقة ف

ي 
ز هذه الدراسة هو ربط واألداء الوظيفز ّ ز مستوياتم عند المعلمات ولكن ما يمي  يئة بودور الجهات المعنية بتحسي 

ي 
ي دولة إضافة إىل شمولها العمل الداخلية بمستوى األداء الوظيفز

ز
ي طولكرم ف

ز
معلمات المدارس الحكومية ف

ز   فلسطي 

 منهجية الدراسة
 بالرجوع 

ً
 مكتبيا

ً
ي التحليىلي الذي يتضمن مسحا

ي هذه الدراسة عىل المنهج الوصفز
ز
تعتمد المنهجية المتبعة ف

ي لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة 
إىل المراجع والمصادر لبناء اإلطار النظري للدراسة، واالستطالع الميدائز
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 مجتمع الدراسة وعينته: 

ي طولكرم والبالغ عددهن )        
ز
( معلمة  1100تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المدارس الحكومية ف

( (, حيث تم حرص العدد من خالل قسم التخطيط مديرية تربية طولكرم. وتم اختيار 2020\ 2019للعام الدراسي
ز توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب 1والجدول ) ، البسيطة ( معلمة بطريقة العينة العشوائية107) ( يبي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتها.   مستويات متغي 

 (1جدول)
اتها  توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغي 

 الكىلي  العدد المستوى المتغي  

 107 13 سنة  30اقل من  العمر

 28 سنة  40إىل أقل من  30من 

 45 سنة  50إىل أقل من  40من 

 21 سنة فأكير  50من

 107 6 دبلوم   المؤهل العلىمي 

 91 جامغي 

 10 دراسات عليا 

عدد سنوات 
ة  الخير

 107 15  أقل من خمس سنوات

 40  سنوات 10-5من 

 52  سنوات 10أكير من 

عدد الدورات 
ي تطوير األداء

ز
 ف

 107 14 دورات 4أقل من 

 20 دورات 8-4من  

 73 دورات  8أكير من 

 : الدراسة أداة
ة، والمؤهل يشتمل عىل المعلومات الديموغرافية الالزمة عن المستجيب وه)العمر الجزء األول:  , والخير
 ، ي تطوير األداءالعلىمي

ز
 ( عدد الدورات ف

  
 
ي الجزء الثاث

ز
 دراسة  تطوير هذا الجزء باالعتماد عىل: استبانة قياس واقع بيئة العمل الداخلية وتم االعتماد ف

، 2015كل من )الشيخ، وآخرون،  ي
، 2014، ماضز ( ويشمل هذا الجزء المجاالت اآلتية:) 2010، معلوىلي

ي اتخاذ القرارات، التكنولوجيا، ظروف العمل(
ز
 التدريب، المشاركة ف

ي تطوير هذا الالجزء الثالث
ز
ي وتم االعتماد ف

، : استبانة قياس األداء الوظيفز ي
جزء، عىل دراسة )قريسر

 ، ، 2016وباديسي ي
، العالقة مع اإلدارة المدرسية، 2014، ماضز ي

: )التفاعل مع الطالبات، االنضباط الوظيفز ( وهي
 العالقة مع المعلمات(. 
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)موافق بشدة، موافق، محايد، غي  موافق، غي  موافق بشدة(، وأعطيت  وحددت بخمس إجابات هي
 من)
ً
(عىل)غي  موافق( 2(عىل)غي  موافق بشدة( والرقم)1يث يدل الرقم)(، بح5-1اإلجابات أرقاما

 ( عىل موافق بشدة(. 5(عىل)موافق( والرقم)4(عىل)محايد( والرقم)3والرقم)

 المعيار المعتمد للحكم عىل درجة التقدير: 

ي أقل من ) .1  (2.33منخفض إذا كانت قيمة المتوسط الحسائر
ي أكير  .2  (3.67( وأقل من )2.33أو تساوي ) متوسط إذا كانت قيمة المتوسط الحسائر
ي أكير أو تساوي ) .3  (3.67مرتفع إذا كانت قيمة المتوسط الحسائر

 صدق أداة الدراسة: 
، وأعضاء هيئة  ز بوية المختصي 

ز  من أساتذة اإلدارة الي  لقد تم عرض أداة الدراسة عىل عدد من المحكمي 
ي الجامعات الفلسطينية، ومديري مدارس،للتحقق من

ز
مدى صدق فقرات االستبانة، وطلب منهم  التدريس ف

تنقيح ومراجعة فقرات االستبانة من حيث مدى وضوح الفقرات وجودة صياغتها اللغوية، ومدى انتمائها 
ي يرون إنها ال تحقق الهدف من االستبانة، حيث 

للمجال الذي تقيسم، وتعديل أو حذف أي من الفقرات الت 
ز بعد ذلك،  ، حيث %80وتمت إعادة صياغتها وفق ما اتفق عليم )جمعت البيانات من المحكمي  ز ( من المحكمي 

بوية حيث   استقرت غالبية آرائهم عىل تعديل بعض العبارات، أو استبدال كلمات بأخرى وفق ما يناسب البيئة الي 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
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 المعيارية.  

2 .
ً
ات الدالة إحصائيا  . تم استخدام تحليل التباين األحادي، واختبار شافيم للمتغي 

سون( )3 (، الختبار العالقات Pearson Correlations. تم استخدام مصفوفة معامل االرتباط )بي 
 االرتباطية. 

 عرض النتائج ومناقشتها: 

  طولكرم من  ما النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه: 
 
  المدارس الحكومية ف

 
واقع بيئة العمل الداخلية ف

 وجهة نظر المعلمات أنفسهن؟

ية المعيارّية، لواقع بيئة العمل الداخلولإلجابة عىل هذا السؤال تّم احتساب المتوّسطات الحسابية واالنحرافات 
 : ي
ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات أنفسهن وعىل النحو اآلئ 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
 ف

 (3الجدول رقم)

ي طولكرم المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية ل
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
رتبة مواقع بيئة العمل الداخلية ف

 .
ً
 تنازليا

تسلس
ل 

الفقرا
 ت

 المجاالت 

المت
وسط 
الحس
ي   ائر

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط
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ي اتخاذ القرارات 1-5
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 مرتفع 0.54 3.68 مجال المشاركة ف

 متوسط 0.59 3.61 مجال التكنولوجيا 11-15

 متوسط 0.61 3.55 مجال ظروف العمل 6-10

(بيئة العمل الداخلية  1-21  متوسط 0.53 3.65 )الكىلي

ز الجدول رقم ) ي 3يبي 
ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
 المتوسطات الحسابية لواقع بيئة العمل الداخلية ف

ّ
( أن

ي اتخاذ القرارات، ظروف العمل، التكنولوجيا، التدريب(، جاءت بدرجة متوسطة، وبلغ 
ز
طولكرم )المشاركة ف

ي لواقع بيئ
ّ
ل مجال التدريب المرتبة 0.53( وانحراف معياري)3.65ة العمل الداخلية )المتوسط الكىل

ّ
(، وقد احت

ي بل غ ) ي بل غ )3.76األوىل، بمتوسط حسائر ي اتخاذ القرارات، بمتوسط حسائر
ز
(، 3.68(، يىلي ذلك مجال المشاركة ف
ي بل غ ) ي المرتبة الثالثة مجال التكنولوجيا، بمتوسط حسائر

ز
ز جاء3.61وجاء ف ي حي 

ز
ة  (، ف ي المرتبة الرابعة واألخي 

ز
ف

ي بل غ ) كز عىل 3.55مجال ظروف العمل بمتوسط حسائر (. وتفرس هذه النتيجة عىل أن إجابات المعلمات تي 
ز بيئة العمل وانجاز أعمالهن بكفاءة عالية األمر الذي يجعلهن  ي تعتير إحدى اآلليات الهامة لتحسي 

التدريب والت 
 للتنمية والتطوير المخ

ً
اتيجية التدريب ترسخ أنموذجا ز عىل اسي  كي 

طط لما يمتلكن من المهارات الالزمة ولعل الي 
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بوالئهن لها, ووجود مشاعر دافئة كونها مصدر رزق لهن. 

( لواقع  ≥0.05هل هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) الثالث: النتائج المتعلقة بالسؤال 
ة والمؤهل  ات سنوات الخير ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغي 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
بيئة العمل ف

ي تطوير األداء
ز
 العلىمي والعمر وعدد الدورات ف

 (5الجدول رقم )
ات سنوات  لواقع بيئة Wilks’ Lambdaقيمة نتائج  ي طولكرم تعزى لمتغي 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
العمل ف

ي تطوير األداء
ز
ة والمؤهل العلىمي والعمر وعدد الدورات ف  الخير

 Wilks’ Lambdaقيمة  المتغي  
قيمة )ف( 
 المناظرة

مستوى 
 الداللة

ة   0.006 2.797 0.913 سنوات الخير

 0.003 3.231 0.939 المؤهل العمل

 0.001 3.802 0.956 العمر

ي 
ز
عدد الدورات ف
 تطوير األداء

0.949 3.791 0.002 

 (6جدول)
ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات تعزى 

ز
ي المدارس الحكومية ف

ز
نتائج تحليل التباين المتعدد لواقع بيئة العمل ف

ي تطوير األداء
ز
ة والمؤهل العلىمي والعمر وعدد الدورات ف ات سنوات الخير  لمتغي 
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مجموع  المتغي  المستقل مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

ة   سنوات الخير

 

ي اتخاذ 
ز
المشاركة ف
 القرارات

8.965 2 
4.483 

*9.11 0.000 

 0.072 2.645 1.676 2 3.352 ظروف العمل

 0.068 2.699 1.190 2 2.380 التكنولوجيا

 0.003 5.90* 3.195 2 6.390 التدريب

ي اتخاذ  المؤهل العلىمي 
ز
المشاركة ف
 القرارات

6.77 2 3.383 *6.82 0.001 

 0.148 1.914 1.216 2 2.43 ظروف العمل

 0.180 1.721 0.762 2 1.52 التكنولوجيا

 0.037 3.32* 1.813 2 3.63 التدريب

ي اتخاذ  العمر
ز
المشاركة ف
 القرارات

9.11 3 3.04 *6.17 0.00 

 0.00 5.66* 3.53 3 10.58 ظروف العمل

 0.01 4.12* 1.80 3 5.40 التكنولوجيا

 0.06 2.52 1.38 3 4.12 التدريب

عدد الدورات 
ي تطوير األداء

ز
 ف

ي اتخاذ 
ز
المشاركة ف
 3.23 القرارات

2 
1.615 

2.142 0.094 

 0.001 5.19* 3.245 2 3.73 ظروف العمل

 0.020 3.29* 1.444 2 4.33 التكنولوجيا

 0.126 1.912 1.047 2 3.14 التدريب

*≤ 0.05 
 لمتغير 

ً
  طولكرم من وجهة نظر المعلمات تبعا

 
  المدارس الحكومية ف

 
أوال: الفروق لواقع بيئة العمل ف

ة وبالنظر إل نتائج الجدول ) : 6سنوات الخير  ما يىل 
 (  يتبير 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو  -1 ي اتخاذ القرارات  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ز
مجال المشاركة ف

ة، حيث بلغت قيمة ) ي تعود لمتغي  سنوات الخير
(، وهي قيمة معنوية عند مستوى 9.11( المحسوبة )Fوالت 

ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم ≤0.05داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من سنوات  للمقارنات البعدية بي 

ة ) ي )سنوات 10أكي  من الخير ز تلك النتائج: 7(. والجدول )3.76(، إذ كان متوسطهم الحسائر  (  يبي 
 (7جدول )

ة   نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير سنوات الخير

  اتخاذ القرارات 
 
  طولكرم " نحو مجال المشاركة ف

 
 معلمات المدارس الحكومية ف

ة   المتوسط الحساثر   سنوات الخير
أقل من 
خمس 
  سنوات

 10-5من 
  سنوات

 10أكي  من 
  سنوات

أقل من خمس 
  سنوات

3.60 - - 0.16* 

 - - - 3.67  سنوات 10-5من 

 10أكير من 
  سنوات

3.76 - - - 

 (. ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
ي تعود لمتغي   -2

ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال التدريب  والت  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ة، حيث بلغت قيمة ) (، وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة 5.90( المحسوبة )Fسنوات الخير

(≤0.05ولتحديد داللة الفروق اإلح ،) ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم للمقارنات صائية بي 
ة  ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من ذوي سنوات الخير البعدية بي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )سنوات 10أكير من ) ز األوساط 3.86(، إذ كان متوسطهم الحسائر (، وبلغ فرق المتوسطات األعىل بي 

 عند مستوى داللة )0.0.19)الحسابية 
ً
ز تلك النتائج8(. والجدول )≤0.05( وهو دال إحصائيا  (  يبي 

 (8جدول )

ة   نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير سنوات الخير

  طولكرم " نحو مجال التدريب 
 
 معلمات المدارس الحكومية ف

ة   سنوات الخير
المتوسط 
 الحساثر  

أقل من خمس 
  سنوات

 10-5من 
  سنوات

أكي  من 
10 

  سنوات

 *0.19 - - 3.67  أقل من خمس سنوات

 - - - 3.75  سنوات 10-5من 

 - - - 3.86  سنوات 10أكير من 

 (. ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
  طولكرم من وجهة نظر 

 
  المدارس الحكومية ف

 
: الفروق لواقع بيئة العمل ف

ً
 لمتغير ثانيا

ً
 المعلمات تبعا

: 6المؤهل العلم  وبالنظر إل نتائج الجدول )  ما يىل 
 (  يتبير 

ي اتخاذ القرارات   -1
ز
ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال المشاركة ف وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

، حيث بلغت قيمة ) ي تعود لمتغي  المؤهل العلىمي
معنوية عند (، وهي قيمة 6.82( المحسوبة )Fوالت 

ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم ≤0.05مستوى داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المؤهل  للمقارنات البعدية بي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي )دراسات عليا العلىمي   ز األوساط (، وبلغ 3.78، إذ كان متوسطهم الحسائر فرق المتوسطات األعىل بي 

 عند مستوى داللة ) 0.20الحسابية 
ً
ز تلك النتائج: 9(. والجدول )≤0.05وهو دال إحصائيا  (  يبي 

 (9جدول )

 نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير المؤهل العلم  

  اتخاذ القرارات 
 
  طولكرم " نحو مجال المشاركة ف

 
 معلمات المدارس الحكومية ف

المؤهل 
 العلىمي 

  جامع   دبلوم   المتوسط الحساثر  
دراسات 

  عليا

 *0.20 - - 3.58 دبلوم  

 - - - 3.68 جامغي 

 - - - 3.78 دراسات عليا 

 (. ≤ 0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
ي تعود لمتغي   وجود فروق -2

ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال التدريب  والت  ذات داللة إحصائية بي 
، حيث بلغت قيمة ) (، وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة 3.32( المحسوبة )Fالمؤهل العلىمي

(≤0.05 ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم للمقارنات (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
 المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة من المؤهل العلىمي  

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ) ، إذ كان متوسطهم الحسائر ز األوساط الح3.88جامغي  0.22سابية (، وبلغ فرق المتوسطات األعىل بي 

 عند مستوى داللة )
ً
ز تلك النتائج: 10(. والجدول )≤0.05وهو دال إحصائيا  (  يبي 

 (10جدول )

 نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير المؤهل العلم  

  طولكرم " نحو مجال التدريب 
 
 معلمات المدارس الحكومية ف

المؤهل 
 العلىمي 

  جامع   دبلوم   المتوسط الحساثر  
دراسات 

  عليا

 *0.22 - - 3.66 دبلوم  

 - - - 3.75 جامغي 

 - - - 3.88 دراسات عليا 

 (. ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
 لمتغير العمر 

ً
  طولكرم من وجهة نظر المعلمات تبعا

 
  المدارس الحكومية ف

 
: الفروق لواقع بيئة العمل ف

ً
ثالثا

: 6إل نتائج الجدول )وبالنظر   ما يىل 
 (  يتبير 

ي اتخاذ القرارات   -1
ز
ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال المشاركة ف وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي تعود لمتغي  العمر، حيث بلغت قيمة )
(، وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة 6.17( المحسوبة )Fوالت 

(≤0.05 ولتحديد داللة الفروق ،) ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم للمقارنات اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة ) (، إذ كان سنة فأكير  50منالبعدية بي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ) ز األوساط الحسابية 3.75متوسطهم الحسائر وهي قيم  0.12، 0.13(، وبلغ فرق المتوسطات األعىل بي 
 عند مستوى داللة )دالة إ

ً
ز تلك النتائج: 20(. والجدول )حصائيا  (  يبي 

 (11جدول )

  طولكرم " 
 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير العمر  معلمات المدارس الحكومية ف

  اتخاذ القرارات 
 
 نحو مجال المشاركة ف

 العمر  
المتوسط 
 الحساثر  

 30اقل من 
 سنة 

إل  30من 
 40أقل من 
 سنة 

إل  40من 
 50أقل من 
 سنة 

 50من
 سنة فأكي  

 *0.13 - - - 3.62 سنة  30اقل من 

 40إىل أقل من  30من 
 3.63 سنة 

- - - 0.12* 

 50إىل أقل من  40من 
 3.72 سنة 

- - - - 

 - - - - 3.75 سنة فأكير  50من

 (. ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
ي تعود  -2

ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال ظروف العمل  والت  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

(، ≤0.05(، وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة )5.66( المحسوبة )Fلمتغي  العمر ، حيث بلغت قيمة )
ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافيي ز م للمقارنات البعديولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي  ة بي 

(، إذ كان متوسطهم  سنة فأكير  50منالمتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة )
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ) ز األوساط الحسابية 3.68الحسائر تيب، وبلغ فرق المتوسطات األعىل بي 
وهو دال  0.23( عىل الي 

 عند مستوى داللة )
ً
ز تلك النتائج: (  12(. والجدول )إحصائيا  يبي 

 (12جدول )

 نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير العمر 

  طولكرم " نحو مجال ظروف العمل 
 
 معلمات المدارس الحكومية ف

 العمر 
المتوسط 
 الحساثر  

 30اقل من 
 سنة 

إل  30من 
 40أقل من 
 سنة 

إل  40من 
 50أقل من 
 سنة 

سنة  50من
 فأكي  

 *0.23 - - - 3.45 سنة  30اقل من 

 40إىل أقل من  30من 
 3.52 سنة 

- - - - 

 50إىل أقل من  40من 
 3.54 سنة 

- - - - 

 - - - - 3.68 سنة فأكير  50من

 (. ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال  -3 ي تعود لمتغي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

 التكنولوجيا  والت 
(، (، وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة )4.12( المحسوبة )Fالعمر ، حيث بلغت قيمة )

ز  ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم للمقارنات البعدية بي  ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
(، إذ كان متوسطهم  50اد عينة الدراسة )منالمتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفر  سنة فأكير
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ) ز األوساط الحسابية3.75الحسائر تيب، وبلغ فرق المتوسطات األعىل بي 
وهو دال   0.14( عىل الي 

 عند مستوى داللة )
ً
ز تلك النتائج: 13(. والجدول ) ≤0.05إحصائيا  (  يبي 

 (13جدول )

  طولكرم " 
 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير العمر  معلمات المدارس الحكومية ف

 نحو مجال التكنولوجيا 

 العمر 
المتوسط 
 الحساثر  

 30اقل من 
 سنة 

إل  30من 
 40أقل من 
 سنة 

إل  40من 
 50أقل من 
 سنة 

سنة  50من
 فأكي  

 *0.14 - - - 3.51 سنة  30اقل من 

 40إىل أقل من  30من 
 3.58 سنة 

- - - - 

 50إىل أقل من  40من 
 3.6 سنة 

- - - - 

 - - - - 3.75 سنة فأكير  50من

 (. ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) *
 لمتغير 

ً
  طولكرم من وجهة نظر المعلمات تبعا

 
  المدارس الحكومية ف

 
: الفروق لواقع بيئة العمل ف

ً
دد ع رابعا

  تطوير األداء وبالنظر إل نتائج الجدول )
 
: 6الدورات ف  ما يىل 

 (  يتبير 

ي تعود  -1
ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال ظروف العمل  والت  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي تطوير األداء ، حيث بلغت قيمة )
ز
(، وهي قيمة معنوية عند 5.19( المحسوبة )Fلمتغي  عدد الدورات ف

ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم ≤0.05مستوى داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة )أكير من   8للمقارنات البعدية بي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ) تيب، وبلغ فرق المتوس3.67دورات (، إذ كان متوسطهم الحسائر ز األوساط ( عىل الي  طات األعىل بي 

 عند مستوى داللة ) 0.0.21الحسابية 
ً
ز تلك النتائج: 14(. والجدول )≤0.05وهو دال إحصائيا  (  يبي 

 (14جدول )

  تطوير األداء 
 
 نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير عدد الدورات ف

  طولكرم " نحو مجال ظر 
 
 وف العمل معلمات المدارس الحكومية ف

عدد الدورات 
  تطوير 

 
ف

 األداء 

المتوسط 
 الحساثر  

 4أقل من 
 دورات

-4من  
 دورات 8

 8أكي  من 
 دورات 

 4أقل من 
 3.46 دورات

- - 0.21* 

-4من  
 3.51 دورات 8

- - - 

 8أكير من 
 3.67 دورات 

- - - 

 (. P≤0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ي تعود لمتغي  وجود فروق ذات داللة  -2
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ز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عند مستوى داللة ) 0.16األوساط الحسابية 
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ز
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ز
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 (16الجدول رقم )
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ي المدارس الحكوميةأداء المعلمات الوظيفز
ز
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ز
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ز
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ي تطوير 
ز
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مجموع  المتغي  المستقل مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

وسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

ة   سنوات الخير

 

 0.990 0.001 0.0005 2 0.001 التفاعل مع الطالبات
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 0.343 1.071 0.524 2 1.048 االنضباط الوظيفز

العالقة مع اإلدارة 
 المدرسية

0.194 2 
0.097 

0.193 0.825 

 0.383 0.967 0.870 2 1.080 العالقة مع المعلمات

 0.58 0.870 0.646 2 1.292 التفاعل مع الطالبات المؤهل العلىمي 
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3.568 

*7.93 0.00 
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*≤ 0.05 
: 17بالنظر إل نتائج الجدول )  ما يىل 

 (  يتبير 

ي   -1
ز
ي ف
ز إجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى أداء المعلمات الوظيفز عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي طولكرم من وجهة نظر المعلمات أنفسهن )التفاعل مع الطالبات، واالنضباط 

ز
المدارس الحكومية ف
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تعود ل
، والعالقة مع اإلدارة المدرسية، والعالقة مع المعلمات ( والت  ي

ة ومتالوظيفز غي  متغي  سنوات الخير

، ومتغي  العمر حيث كانت قيمة )  (. ≤0.05( المحسوبة غي  معنوية عند مستوى داللة )Fالمؤهل العلىمي
ي تعود  -2

ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو التفاعل مع الطالبات  والت  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي تطوير األداء للمعلمات

ز
(، وهي قيمة 3.27( المحسوبة )F، حيث بلغت قيمة )لمتغي  عدد الدورات ف

ز مستوى اإلجابات تم إجراء ≤0.05معنوية عند مستوى داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة  اختبار شافييم للمقارنات البعدية بي 

ي ) 8الذين تلقوا أكير من  (، وبلغ فرق المتوسطات األعىل 3.88دورات  تدريبية، إذ كان متوسطهم الحسائر

ز األوساط الحسابية   عند مستوى داللة ) 0.16بي 
ً
ز تلك 18(. والجدول )≤0.05وهو دال إحصائيا (  يبي 

 النتائج: 
 (18جدول )

  إجابات معلنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير عدد الدورات الت
 
مات دريبية ف

  طولكرم نحو التفاعل مع الطالبات . 
 
 المدارس الحكومية ف

عدد الدورات 
 التدريبية

ي   4أقل من  المتوسط الحسائر
 دورات 

-4من 
 دورات 8

 8أكي  من 
 دورات 

 *0.16 - - 3.72 دورات  4أقل من 

 - - - 3.77 دورات 8-4من 

 - - - 3.88 دورات  8أكير من 

 . (≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

ي تعود لمتغي   -3
ي  والت 

ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو االنضباط الوظيفز وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
ي تطوير األداء للمعلمات، حيث بلغت قيمة )

ز
(، وهي قيمة معنوية عند 3.84( المحسوبة )Fعدد الدورات ف

ز مستوى اإلجابات تم إجراء اختبار شافييم ≤0.05مستوى داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة الذين تلقوا أكير  للمقارنات البعدية بي 
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 الحكومية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ) 8من  ز 3.87دورات  تدريبية، إذ كان متوسطهم الحسائر  األوساط (، وبلغ فرق المتوسطات األعىل بي 

 عند مستوى داللة ) 0.17الحسابية 
ً
ز تلك النتائج: 19(. والجدول )≤0.05وهو دال إحصائيا  (  يبي 

 (19جدول )

  إجابات معلمات 
 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير عدد الدورات التدريبية ف

  
  طولكرم نحو االنضباط الوظيف 

 
 المدارس الحكومية ف

الدورات  عدد 
 التدريبية

 4أقل من  المتوسط الحساثر  
 دورات 

-4من 
 دورات 8

 8أكي  من 
 دورات 

 *0.17 - - 3.70 دورات  4أقل من 

 - - - 3.76 دورات 8-4من 

 - - - 3.87 دورات  8أكير من 

 . (≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

ز إجابات  -4 ي وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 
أفراد عينة الدراسة نحو العالقة مع اإلدارة المدرسية  والت 

ي تطوير األداء للمعلمات، حيث بلغت قيمة )
ز
(، وهي قيمة 7.93( المحسوبة )Fتعود لمتغي  عدد الدورات ف

ز مستوى اإلجابات تم إجراء ≤0.05معنوية عند مستوى داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة اختبار شافيي م للمقارنات البعدية بي 

ي ) 8الذين تلقوا أكير من  (، وبلغ فرق المتوسطات األعىل 3.85دورات  تدريبية، إذ كان متوسطهم الحسائر
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 الحكومية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز األوساط الحسابية   عند مستوى داللة ) 0.19بي 
ً
ز تلك 20) (. والجدولP≤0.05وهو دال إحصائيا (  يبي 

 النتائج: 
 (20جدول )

  إجابات معلمات 
 
نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية الختبار اثر متغير عدد الدورات التدريبية ف

  طولكرم نحو العالقة مع اإلدارة المدرسية 
 
 المدارس الحكومية ف

عدد الدورات 
 التدريبية

المتوسط 
 الحساثر  

 4أقل من 
 دورات 

-4من 
 دورات 8

 8أكي  من 
 دورات 

 *0.19 - - 3.66 دورات  4أقل من 

 - - - 3.71 دورات 8-4من 

 - - - 3.85 دورات  8أكير من 

 . (≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

ي تعود  -5
ز إجابات أفراد عينة الدراسة نحو العالقة مع المعلمات  والت  وجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي تطوير األداء للمعلمات، حيث بلغت قيمة )لمتغي  عدد 
ز
(، وهي قيمة 6.53( المحسوبة )Fالدورات ف

ز مستوى اإلجابات تم إجراء ≤0.05معنوية عند مستوى داللة ) (، ولتحديد داللة الفروق اإلحصائية بي 
ز المتوسطات الحسابية، وقد كانت الفروق لصالح أفراد عي ة الدراسة ناختبار شافييم للمقارنات البعدية بي 

ي ) 8الذين تلقوا أكير من  (، وبلغ فرق المتوسطات األعىل 4.481دورات  تدريبية، إذ كان متوسطهم الحسائر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز األوساط الحسابية   عند مستوى داللة ) 0.504بي 
ً
ز تلك 21(. والجدول )≤0.05وهو دال إحصائيا (  يبي 

 النتائج: 
 (21جدول )

 الختبار اثر متغير عدد الدورات التدريبية نتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية

  طولكرم نحو العالقة مع المعلمات  السلوكية
 
  إجابات معلمات المدارس الحكومية ف

 
 ف

عدد الدورات 
 التدريبية

المتوسط 
 الحساثر  

 4أقل من 
 دورات 

-4من 
 دورات 8

 8أكي  من 
 دورات 

 *0.22 - - 3.62 دورات  4أقل من 

 - - - 3.67 دورات 8-4من 

 - - - 3.84 دورات  8أكير من 

 . (≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

بير  بيئة العمل   (α  ≤0.05هل توجد عالقة عند مستوى داللة )الخامس: النتائج المتعلقة بالسؤال 
  طولكرم الداخلية و 

 
  لمعلمات المدارس الحكومية ف

 ؟ أنفسهنمن وجهة نظر المعلمات األداء الوظيف 

 (22جدول رقم )

ز بيئة العمل  سون  للعالقة بي  ىلي والو يوضح مصفوفة معامل ارتباط بي 
ُ
ي ، عىل المستوى الك

ُبعدي األداء الوظيفز
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المنفرد . 

الكىلي األداء 
ي 
 الوظيفز

العالقة مع 
 المعلمات

العالقة مع 
اإلدارة 
 المدرسية

االنضباط 
ي 
 الوظيفز

التفاعل مع 
 الطالبات

 التابعةاألبعاد 

 السمات المستقلة

 مجال التدريب *0.51 *0.54 *0.60 *0.36 *0.62

ي  *0.30 *0.17 *0.10 *0.68 *0.70
ز
مجال المشاركة ف
 اتخاذ القرارات

 مجال التكنولوجيا *0.36 *0.25 *0.26 *0.45 *0.48

 مجال ظروف العمل *0.33 *0.40 *0.36 *0.66 *0.71

 بيئة العمل الكىلي  *0.61 *0.65 *0.66 *0.66 *0.76

 (. P≤0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ز 22يتضح من الجدول رقم ) ، وعند مستويات إيجابية بي 
ً
ة إحصائيا

ّ
(، بأن جميع العالقات االرتباطية دال

ي  كمتغي  تابع، سواء عىل المستوى الكىلي أو عىل مستوى أ
الُبعد  و السمات المستقلة لبيئة العمل، واألداء الوظيفز

ي  ككل )
ز السمات بيئة العمل واألداء الوظيفز ( 0.76الواحد، وقد بلغت القيمة اإلجمالية للعالقة االرتباطية بي 

ي ، وكانت أقوى هذه العالقات مع 
ي عالقتها مع األداء الوظيفز

ز
وهي قيمة إيجابية تؤكد الدور الفاعل لبيئة العمل، ف
ز كانت أضعف هذه 0.71ة هذه العالقة االرتباطية)البعد المستقل )ظروف العمل( حيث بلغت قو  ي حي 

ز
( ف

ي المتغي  المستقل)التكنولوجيا( حيث بلغت قيمة هذه العالقة االرتباطية)
ز
 (. 0.48العالقات هي العالقة ف

ز بيئة العمل يجعل المعلمات كن لديهن ما أفضل يبذلن ويمكن تفسي  هذه النتيجة عىل أن تحسي  ي  ويشي 
ز
 ف

ي  األعمال
ي  السبب وربما يعود .ابراز عىل تعملالت 

ز
ز  شعور إىل ذلك ف  األعمال والتفاؤل لوضوح باالرتياح المعلمي 

ز  ز  العدالة والمساواة توافر مع المدرسة، قبل من بها المكلفي  اإلنتماء  يدفعهن إىل قد مما المعلمات، جميع بي 
 ربما و .مدرستهن وعن أنفسهن عن صورة إيجابية ليعطن المدرسة، مستوى عىل للحفاظ للمدرسة وإضارهن

ي  السبب يعود
ز
ي  اإلنسانية العالقات مبدأ توافر ذلك إىل ف

ز
المعلمات أن  شعور من خالل ذلك ويتضح اإلدارة، ف

ي التعامل، والعدالة الخاصة، ظروفهن اإلدارة المدرسية تراغي 
ز
 هذه تعكس وقد .المناسب الدعم تلقيهن مع ف

عد المدرسة، لجو اإليجابية الممارسات الصورة
ُ
  وت

ً
ا   مؤرسر

ً
ز  السائدة لطبيعة العالقات واضحا المعلمات  بي 

ي  السبب يعود وقد والمديرة
ز
ز  اإلنسانية العالقات مبدأ توافر ذلك إىل ف ي الحاجات بي 

ز
اكهن ف  المعلمات الشي 

كة، ي  ُيعزى وقد والطموحات المشي 
ز
ي  المناسبة المرافق توفر إىل ذلك السبب ف

ز
  ينعكس مما المدرسة ف

ً
 إيجابيا

ي مختلف أفضل أداء فيقدمن وعملهم، المعلمات رضا عىل
ز
ي  األنشطة ف

 .بها ُيكلفن أو ُيمارسنها الت 

 التوصيات

  
 
 من التوصيات ه   ضوء نتائج الدراسة تقي  ف

ً
 :  ح الدراسة عددا

ي هي عليها اآلن،   .1
بية والتعليم عىل إيجاد بيئة عمل  بأكير من الحالة المتوسطة الت  أن تعمل وزارة الي 
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ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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