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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

[  
 
 ضوء تطبيق معايير الجودة الشاملة[واقع الثقافة التنظيمية ف

  المديرية العامة للمدارس الخاصة بسلطنة عمان]
 
 [دراسة ف

 

 مري ـ جامعة محمد الخامس بالمغرب[الدكتورة : كوثرة الع]

   الباحث : فهد بن]
 
  جامعة محمد الخامس بالمغرب[ـ باحث دكتور  عبدهللا بن سالم الكلبان

 
 اه ف

 

 

 الملخص: 

بية  ي وزارة الي 
ز
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة ف

ز
هدفت الدراسة إىل الكشف عن واتع الثقافة التنميمية ف

ي ضوء معايي  الجودة الشاملة ومن ثم وضع تصور مق
ز
ثقافة ي   لتطوير الوالتعليم بسلطنة عمان تطبيق ف

بوية المتعلقة باخأسس الفكرية للثقافة  التنميمية الحالية. ولتحقيق أهداف الدراسة, تم تحلي  اخأدبيات الي 
( فقرة موزعة عىل ست محاور وهي )القيم 55التنميمية, والجودة الشاملة, وإعداد استلانة تضمنت )
ز  (, وتم التأكد من صدتها والمعتقدات, العالتات اإلنسانية, التطوير والتحسي  ي

 المستمر, االتصال, اإلنماء المهتز
ي 146( حيث تم تطبيقها عىل عينة مكونة من)0.97وثلاتها حيث بلغ معام  الثلات الكىلي لألداة )

ز
ز ف ( من العاملي 

ي المناطق التعليمية 
ز
بية والتعليم واخأتسام التابعة لها ف ا عدا مالمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة الي 

ي توصلت إليها الدراسة: ثالث محاور حصلت 
محافمة ظفار , ومسندم, والمنطقة الوسىط. ومن أهم النتائج الت 

عىل مستوى مرتفع وهي عىل التواىلي )العالتات اإلنسانية  االتصال  القيم والمعتقدات(. ومحورين حصال عىل 
ز المستمر  اإلنماء ا (. ويلصت الدراسة إىل وضع تصور مقي   مستوى متوسط وهما:) التطوير والتحسي  ي

لمهتز
ي توصلت إليها 

ي ضوء تطبيق معايي  الجودة الشاملة بناء عىل النتائج الت 
ز
لتطوير الثقافة التنميمية الحالية ف

ي تعزيز أداء المديرية 
ز
الدراسة  واعتمادا عىل اخأدب النمري.  وتوصي الدراسة   بتفعي  دور الثقافة التنميمية ف

ز مع بعضهم اللعض واستخدام أسلوب الرعاية اخأرسية العامة ل ز العاملي  لمدارس الخاصة من يالل االندماج بي 
ز عىل  كي 

ي تساعد عىل إنجاز العم  وكفاءة اخأداء  كما أوصت بالي 
للتنشئة الوظيفية وإبراز الثقافات التنميمية الت 

ي المديرية لت
ز
ي التغيي  والتأكير تيم الثقافة التنميمية اإليجابية السائدة ف

ز
ز اخأداء واستغاللها ف حول إىل حسي 

 تطبيق معايي  الجودة الشاملة . 

 الثقافة التنميمية   التعليم اخأساسي   الجودة الشاملة  الكلمات المفتاحية : 
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ي  ي ِ
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ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]The Organizational Culture in Light of Applying the Comprehensive Quality 

Standards: A Study at the General Directorate of Private Schools in The Sultanate 

of Oman[ 

Researchers: 

 [D.kawthara AlAmry] 

 [Fahad Abdullah Salim Alkalbani] 

Abstract: 

The study aimed at uncovering the reality of organizational culture in the General Directorate of 

Private Schools in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman, applying it while considering 

comprehensive quality standards, and then developing a proposed vision for developing the current 

organizational culture. In order to achieve the objectives of the study, an analysis was conducted 

regarding the educational literature related to the intellectual foundations of organizational culture and 

comprehensive quality. A questionnaire was prepared that included (55) paragraphs, divided on six 

topics, namely (values and beliefs, human relations, on-going development and improvement, 

communication and professional development), and its validity and stability were confirmed, as the 

overall reliability coefficient of the tool reached (0.97), as it was applied to a sample consisting of 

(146) employees belonging to the General Directorate of Private Schools in the Ministry of Education 

and its affiliated departments in the educational areas except for the Governorate of Dhofar ,  

Musandam  and the Central region. Among the most important findings of the study: Three keynotes 

obtained a high level, respectively (human relations, communication, values and beliefs). While two 

points obtained an average level: (continuous development and improvement, and also professional 

development). The outcome of the study helped in developing a proposed vision for the development 

of the current organizational culture while applying comprehensive quality standards based on the 

findings, and based on the theoretical literature. The study recommends activating the role of 

organizational culture in enhancing the performance of the General Directorate of Private Schools 

through the integration between workers with each other. It also endorsed the use of the family care 

method for functional upbringing and highlighting the organizational cultures that help in the 

completion of work and the efficiency of performance. Another recommendation was focusing on the 

most positives values organizational culture prevailing in the directorate in order to improve the 

performance and to use it for both changing and the transition to the application of comprehensive 

quality standards. 

Key words: Organizational Culture - Basic Education – Comprehensive Quality 

 

 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ين األول  – 15                                                               (   -  90 62 ) ص:  لرابعالبحث ا –األول العدد  – السابعالمجلد    م 2020 – تشر

 

64 
   ،العمري     

 
  ضوء تطبيق معايير الجودة الشاملةواقع                                                                                           و الكلبان

 
 الثقافة التنظيمية ف

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

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقدمة: 

ورة الزمة ومطللا مجتمعيا  وذلك إليجاد مؤسسات ذات ثقافات لقد  أصلحت دراسة الثقافة التنميمية ضز
(؛ لذلك توجهت 2010تنميمية تادرة عىل المنافسة ضمن التوجم نحو إدارة الجودة الشاملة )درويش  
ز عىل مفهوم الثقافة التنميمية باعتلارها أحد  كي 

وية المعاضة المجاالت الحيالدراسات اللحثية الحديثة إىل الي 
ي المنممات 

ز
ز أسلوب العم  ف ي توفر اإلطار أو القالب الذي يبي 

ي دراسة أنشطة المنممات   كون الثقافة هي الت 
ز
ف

ي مؤسسات التعليم الحكومية 
ز
ها   ومن أج  الوصول إىل اخأداء المنشود والفاعلية المطلوبة ف ها عن غي  ز

ة
وتمي 

ي الرؤى الفلسفية والمفاهيم بشك  عام  والتعليم الخاص بشك
ز
  ياص  فالبد من إجراء تغيي  شام  ف

ز  ي المفاهيم السائدة فيها من أج  أداء متمي 
ز
اضات والقيم وأنماط التفكي  وهذا يتطلب إعادة النمر ف

واالفي 
ة يوأرض يصلة لتطبيقات الجودة الشاملة حيث أن ثقافة المنممة يمكن أن يكون لها آثارونتائج إيجابية وسلب
ز الفاعلية واخأداء ولكن الثقافة السلبية يمكن أن تعيق  وتكون ثقافة المنممة إيجابية إذا ساعدت عىل تحسي 

ي المناسب وتربك فاعلية جماعات العم  المختلفة وتحول دون تحقيق نتائج جيدة من التصمي       م 
السلوك اخأدائ 

ي القيادة  واال 
ز
ي  الجيد للمنممة وتعيق عمليات المنممة ف  (. 2005تصال  واتخاذ ترارات )السيائ 

وريا يكشف عن مستوى فعالية اخأفراد وأدائهم    ي المؤسسات التعليمية الخاصة فقد أصلحت مطللا ضز
ز
أما ف

ي المدارس العامة  ب  إنم  
ز
بوية عن التعليم ف ة الي  ي دعمم للمسي 

ز
ي المدارس الخاصة ال يق  ف

ز
حيث إن التعليم ف

ي المجتمع ال
ز
بوية ف ي ال يستطيع التعليم العام القيام بها. وبيساند ويدعم ويسد عددا من االحتياجات الي 

إمكاننا ت 
بوية أهمية ويصوصية وبالتاىلي 

ي المدارس الخاصة يشك  اليوم واحدا من أهم القطاعات الي 
ز
القول بأن التعليم ف

بوية التعليم ي سي  العملية الي 
ز
بوية فإنم يمارس دورا مهما ومؤثرا ف بوي بفعالياتم الي  ي يفإن وجود هذا القطاع الي 

ز
ة ف

 (. 2007المجتمع )وطفة والمطوع  

ي تسغ إليها عن طريق فت  المجال  
ونمرا الهتمام السلطنة بالتعليم الخاص تطبيق السياسة الخصخصة الت 

أمام القطاع الخاص وتشجيع الملادرات الفردية والجماعية إلنشاء مؤسساتم ما هو إال محاولة لتشجيع القطاع 
ي التنمية ومنها تطاع التعليم والعم  عىل وضع اإلطار التنميىمي العام  الخاص وضمان مشاركة اخأموال

ز
الخاصة ف

 (. 2000الذي يضمن جودة أداء تلك المؤسسات )عيسان والشنفري  

ي عام  
ز
بية والتعليم ف الالئحة التنميمية لمدارس التعليم الخاص بقرار وزاري  1992ولقد أصدرت وزارة الي 

ي السلطنة كيان إداري مستق  يتبع دائرة المدارس ( ووفقا لهذا القر 96/ 59رتم)
ز
ار فقد أصب  للمدارس الخاصة ف

ي المناطق المختلفة من السلطنة مسئولة عن المدارس 
ز
الخاصة بالوزارة ولم أتسام مستقلة بالمديريات ف

 ار وزاري(. وتم رفع مستوى دائرة المدارس الخاصة إىل مستوى مديرية عامة وذلك بقر 2003الخاصة )الغفيىلي  
وري لمواكلة االنتشار الرسي    ع للمدارس 2006/ 26رتم ) ( وعىل ضوء هذا التغيي  الذي هو مطلب مل  وضز

 إليها والمستفيدين منها )الشعيىلي  
ز  (. 2008الخاصة وازدياد أعداد المنتسبي 

ي تحكم سياساتها اتجاه 
ي تتبناها المنممة والفلسفة الت 

 منمومة القيم اخأساسية الت 
 ة
ز إن والعمالء  الموظفي 

ي اإليمان بها وااللتفاف حول أعضاء 
ز
اضات والمعتقدات تتشارك ف ي يتم بها انجاز المهام واالفي 

والطريقة الت 
ي  
ي بطا  )2000التنميم" )القريوئ 

ز
( بأنها :" مجموعة القيم والمعتقدات 2006(. ويعرفها هودج كما ورد ف

ي تشك  هوية المنممة"
(: "مجموعة اإليديولوجيات والفلسفات 2002) . عرفها الحجريوالمعايي  السلوكية الت 

ي تنميم ما". 
ز
ز اخأفراد ف ي تمي 

كة وأنماط التوتعات الت  اضات واالتجاهات المشي   والقيم والمعتقدات واالفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المديالت 
ز
ي توفرها ف

ي ينلغز
أما معايي  الجودة الشاملة: ف ي مجموعة من المواصفات والخصائص الت 

ي 
ز المستمر  والعمليات الت   تتفاع  فيما بننها  لتحقيق مخرجات تتسم بالكفاءة والفاعلية  وتعم  عىل التحسي 

 والمؤسسات المجتمعية المختلفة )العويسي  
ز ز ومتعلمي  وتلبية احتياجات ومتطللات المستفيدين من معلمي 

2005 .) 

 مشكلة الدراسة: 

ية والتعليم و  ة  عن التوسع الكبي  تكشف لنا الييانات الصادرة عن وزارة التي  ي العرسر سنوات اخأيي 
ز
 الصادرة ف

ي العام الدراسي )
ز
ي المدارس الخاصة بسلطنة عمان حيث بلغ عدد الطالب ف

ز
( حيث بلغ 2010/ 2009للتعليم ف

بية والتعليم  56229) ي 2010( )وزارة الي 
ز
(  وهذا يشي  إىل اهتمام السلطنة بالتعليم الخاص لما لم من دور كبي  ف

ي العملية التعليمية. المساهم
ز
 ة ف

ومن أج  الوتوف عىل مشكلة الدراسة  تام اللاحث بإجراء مقابلة مع ثالثة أفراد من مجتمع الدراسة )إثنان 
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة  ولقد تم تصميم 

ز
ي ثالث دوائر مختلفة ف

ز
ف إداري( ف رؤساء أتسام وآير مرسر
ي تكونت من )

 أسئلة ست منها تتعلق بالثقافة التنميمية وسؤال سابع مفتو .  (7استمارة المقابلة والت 

: ضعف اإلنتماء    بها الثقافة التنميمية وهي
ز ي تتمي 

 نتائج المقابلة بأن هناك بعض المالم  الت 
ْ
وتد اشارت

ي ينادى بها وإمكاني
ز القيم الت  ز اخأفراد. وجود فجوة بي  ي تم إسنادها للموظف. ضعف التفاع  بي 

 ةللوظيفة الت 
ز بمعاير الجودة الشاملة وآلية تطبيقها. تلة اإلستفادة من يدمات  ي تعرف الموظفي 

تطبيقها. تلة الدورات الت 
ي استخدام 

ز
ز ف موتع البوابة التعليمية المتعلقة بالمدارس الخاصة. وجود صعوبات تواجم بعض الموظفي 

ي وتوضي  آليالتقنيات. المناخ التنميىمي بحاجة إىل اإلستقرار وياصة فيما يتعلق 
ة تنفيذ باإلستقرار الوظيفز

ي 
ز
ي المدارس الخاصة. الحاجة إىل المنهجية العلمية ف

ز
ورة توفر آلية لتطبيق معايي  الجودة الشاملة ف اخأعمال. ضز
 تطبيق معايي  الجودة الشاملة وليس عي  جهود فردية. 

ورة نرسر ثقافة 2009نذري )ومن يالل اإلطالع عىل بعض اخأدبيات المتعلقة بالموضوع؛ دعت دراسة الم ( ضز
ي المؤسسات  كما دعت دراسة الخشاىلي )

ز
( إىل 2008تنميمية كمرحلة سابقة لتطبيق معايي  الجودة الشاملة ف

ز  ومقدار تعارضها   القيام بتقدير ثقافة المنمومة  والتعرف عىل القيم  والمعتقدات السائدة لدى العاملي 
ز ثقافة المنمومة الحالية  والثقافة المرغوبة سعيا وتوافقها مع يطة التطوير  والعم  عىل  سد الفجوة بي 

 لتحقيق الجودة الشاملة. 

( إىل إنشاء لجنة لنرسر ورسر  الثقافة التنميمية الداعمة لتطبيق الجودة 2009كما أوصت دراسة الحراصي )  
ز الثقافة  ( وجود عالتة طردية2007( ودراسة فرحان )2010الشاملة. كما أكدت دراسة درويش ) موجلة بي 

ز  التنميمية بأبعادها )أسلوب اإلدارة  وإدارة المهمة  وإدارة العالتات اإلنسانية  وإدارة البنئة المؤسسية( وبي 
ورة استيعاب مفهوم الثقافة  ز )اإلنجاز  والوالء  واخأداء  الدافعية( وأوصت بضز ز اإلداريي  سلوك الموظفي 

ز باعتلارها مرتكزا هاما يعتمد عليم نجا  أو فش  المنممات اإلدارية. التنميمية كمفهوم إداري من تل  اإلد  اريي 

ي )
ز 2009وتد  أوصت دراسة الزهرائز ( استخدام مدي  الثقافة التنميمية لدعم درجة اإلحساس لدى العاملي 

ام الجماغي إلودفع اخأفراد إىل الرتابة الذاتية يالل أدائهم خأعمالهم وواجلاتهم الوظيفية  والعم  عىل تشجيع ا
ز لي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز عىل فهم متطللات المنممة ومن ثم العم  عىل  ودعم وتشجيع االستقرار اإلجتماغي ومساعدة الموظفي 
ز المستمر والتغيي  المنمم والمدروس.   تحقيقها وكذلك الحرص عىل التحسي 

 ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتجيب عن اخأسئلة التالية:  

ي ا
ز
ي ضوء تطبيق معايي  الجودة الشاملة؟ما واتع الثقافة التنميمية ف

ز
 لمديرية العامة للمدارس الخاصة ف

ي المديرية العامة 
ز
ز استجابات عينة الدراسة لواتع الثقافة التنميمية ف ما  الفروق ذات الداللة االحصائية بي 

ة؟  للمدارس الخاصة تعزى إىل متغي  النوع, وعدد سنوات الخي 

ي ضوء تطبيق معايي  ما التصور المقي   للثقافة 
ز
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة بسلطنة عمان ف

ز
التنميمية ف

 الجودة الشاملة؟

 أهداف الدراسة: 
 تهدف هذه الدراسة اىل: 

ي اخأدبيات.  -1
ز
 التعرف عىل اخأسس الفكرية للثقافة التنميمية  والجودة الشاملة كما وردت ف

ي ضوء تطب -2
ز
ي المديرية العامة للمدارس الكشف عن واتع الثقافة التنميمية ف

ز
يق معايي  الجودة الشاملة ف

 الخاصة من وجهة نمر عينة الدراسة. 
ي ضوء تطبيق  -3

ز
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة بسلطنة عمان ف

ز
وضع تصور المقي   للثقافة التنميمية ف

 معايي  الجودة الشاملة؟

 أهمية الدراسة: 
 :  
 
 تتمثل أهمية الدراسة ف

ز  - ي تساعد العاملي 
ز
ي التعرف عىل واتع الثقافة التنميمية السائدة ف

ز
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة ف

ز
ف

ي سلطنة عمان. 
ز
بية والتعليم ف  المديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة الي 

ز تيم الثقافة التنميمية وممارسات الجودة الشاملة.  -  ايجاد العالتة بي 
ي المديرية العامة للمد -

ز
ز ف ي نرسر تيم الجودة تساعد االداريي 

ز
ارس الخاصة عىل إشاعة ثقافة تنميمية تساهم ف

ها.   الشاملة  ومعايي 

  حدود الدراسة
ي المديرية العامة للمدارس اتتضت هذه الدراسة عىل  الحدود الموضوعية:  -

ز
دراسة واتع الثقافة التنميمية ف

ي ضوء تطبيق معايي  الجودة الشاملة والمتمثلة بمحاور الدراسة
ز
: القيم والمعتقدات,  الخاصة ف وهي

 . ي
ز المستمر, االنماء المهتز  العالتات االنسانية, التطوير والتحسي 

ية والمكانية :تم تطبيق هذه الدراسة - ي المديرية العامة للمدارس الخاصة عىل  الحدود البرسر
ز
ز ف العاملي 

ي المناطق التعليمية اآلتية: اللاطنة شمال, اللاطنة جنوب, الماهرة, ا
ز
تية شوأتسامها ف , الرسر يىمي مال, لي 

تية جنوب.   الرسر
ي العام الدراسي  الحدود الزمانية : تم تطبيق -

ز
 م2011/ 2010الدراسة ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات الدراسة
  :  

 
 تتحدد مصطلحات هذه الدراسة ف

 الثقافة التنظيمية: 

 يقصد بالثقافة التنظيمية عىل أنها: 

ي تتبناها المنممة والفلسفة 
ز والعمالء " منمومة القيم اخأساسية الت  ي تحكم سياساتها اتجاه الموظفي 

الت 
ي اإليمان بها وااللتفاف حول أعضاء 

ز
اضات والمعتقدات تتشارك ف ي يتم بها انجاز المهام واالفي 

والطريقة الت 
 , ي
 (. 2000التنميم" )القريوئ 

ي بطا  )
ز
ي تشك  ( بأنها :" مجموعة القيم والمعتقدات والمعايي  السلوكي2006ويعرفها هودج كما ورد ف

ة الت 
 هوية المنممة". 

( اضات 2006كما عرفهاالمرسي ( بأنها:" مجموعة اإليديولوجيات والفلسفات والقيم والمعتقدات واالفي 
ي تنميم ما". 

ز
ز اخأفراد ف ي تمي 

كة وأنماط التوتعات الت   واالتجاهات المشي 

ي ت
ي المديرية العامة للمدار ويعرفها اللاحث إجرائيا بأنها:" مجموعة المعتقدات والقيم اخأساسية الت 

ز
س سود ف

ي يتم بها تسيي  العم  وتنفيذه من أج  تحقيق اخأهداف والمهام المنوطة بالمديرية". 
 الخاصة والفلسفة الت 

 المدارس الخاصة: 

ي سلطنة عمان)
ز
ي يمتلكها أفراد أو 1, ص2006عرفتها الالئحة التنميمية للمدارس الخاصة ف

( بأنها: المدارس الت 
كات أو  . رسر ز  التعليم فيها طالب عمانيون وغي  عمانيي 

 مؤسسات ياصة يتلف 

كة تقوم بمهمة التعليم مقاب  رسوم دراسية وتتبتز  ويعرفها اللاحث إجرائيا بأنها: مؤسسة يمتلكها فرد أو رسر
بية والتعليم.  اف وزارة الي  ي المدارس الحكومية وهي تحت إرسر

ز
 مناهج دراسية مختلفة عما هو مطبق ف

 لجودة الشاملة: معايير ا

ي تتفاع  فيما بننها 
ي المديالت والعمليات والت 

ز
ي توفرها ف

ي ينلغز
مجموعة من المواصفات والخصائص الت 

ز المستمر وتلبية احتياجات ومتطللات  لتحقيق مخرجات تتسم بالكفاءة والفاعلية وتعم  عىل التحسي 
بية والمؤس ز وإدارة الي  ز وعاملي  ز ومتعلمي  , المستفيدين من معلمي  (. 2005سات المجتمعية المختلفة )العويسي

ي 
ز
ز وتطوير اخأداء ف ي تستخدم من أج  تحسي 

وط واخأحكام الت  ويعرفها اللاحث إجرائيا بأنها: مجموعة من الرسر
ز  المديرية العامة للمدارس الخاصة لمتابعة وتصنيف أداء هذه المدارس وذلك بمشاركة واندماج جميع الموظفي 

ي تطبيق مفاهيم وملا
ز
افية. ف ي مختلف المجاالت اإلدارية والفنية واإلرسر

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة : 

 تمهيد: 

لم يجد موضوع الثقافة التنميمية الدراسة واالهتمام من ضمن منمومة الدراسات التنميمية بصورة       
. فعىل المستوى النمري  واضحة وملموسة إال فب نهاية السلعينيات وبداية الثمانننيات من ي

القرن الماصز
ي دراسة ثقافة المنممة  وعىل مستوى

ز
ى ف يد من اللحوث فقد تم نرسر العد احتلت العملية الثقافية أهمية كي 

 الدراسات النمرية والتجريبية حول الثقافة التنميمية. 

ي الوتت 
ز
كما تعد الثقافة التنميمية بأنها أحد العوام  اخأساسية المحددة لنجا  وتفوق المؤسسات  وياصة ف

ي تطاع المدارس ال
ز
ات رسيعة, ومذهلة ياصة ف ز فيم بنئة العم  بتغي   نة. خاصة بالسلطالحاىلي الذي تتمي 

 مفهوم الثقافة التنظيمية: 

ي عام    
ز
( بتعريف الثقافة التنميمية عىل 1998المشار إليم عند )زين الدين, 1972لقد تام روجرهاريسون ف

ي تسود بنئة العم  وكذلك العادات الراسخة 
أنها:" اإليديولوجيات والمعتقدات والقيم المغروسة والمتأصلة الت 

ي يجب أن 
كة للطرق الت  ي المشي 

ي أيضا "مجموعة القيم والمعائز
يعم  اخأفراد وفقا لها بتلك المؤسسة". كما تعتز

ة سلوك أفرادها"        )طم,  ي تحدده بدرجة كبي 
( كما 80, ص2008والمفاهيم السائدة داي  التنميم والت 

ي أي منمعرفت الثقافة التنميمية بأنها "نموذج أو نمط تتقاسمم المعتقدات والقيم , والذي ل
ز
مة تواعد ألفراد ف

 (. 162, ص2005وأشكال السلوك المقبولة من أج  ترشيد العمليات")جاد الرب,

ي يمتلكها أعضاء التنميم نحو غاياتم 13, ص2006أما المرسي )
اها "مجموعة القيم والمعتقدات الت  ( في 

اضات والمعتقداتالرئيسية وأساليب تحقيق تلك الغايات". كما عرفت أيضا بأنها مجموعة القيم   واالفي 
ي عالتاتهم 

ز
ي المنممة وتمث  إطارا يوجم سلوك اخأفراد أثناء العم  ف

ز
ك فيها اخأفراد العاملون ف ي يشي 

والمدركات الت 
(. كما عي  عنها بأنها "مجموعة من القيم 262, ص2003بلعضهم اللعض وباآليرين يارج المنممة" )حريم,

ز الم ي تمي 
ها من المنممات" )فيليب, والسلوكيات والقواعد الت   (. 232, ص1996نممة عن غي 

( عىل أنها "معايي  السلوك المتعارف عليها داي  المنممة والقيم والعادات 575  ص2007ويعرفها ماهر)
ي المنممة". ويرى شاين )

ز
اضات أساسية تكتشف Shineوالتقاليد واالتجاهات النفسية السائدة ف ( بأنها نمط افي 

ي تعم  بشك   أو تتطور بواسطة
ي والتواص  الدايىلي والت  الجماعة أثناء التعام  مع مشكالتها للتكيف الخارج 

,  (. 444,ص1995جيد وكاف لكي تعتي  ذات تيمة" )العديىلي
ز 2010أما علداللطيف ,وجودة) ( فأكدا بأن الثقافة التنميمية تشك  اإلطار الفكري والمرجغي لسلوك العاملي 
ي تحدد العم  المقب

ي نجا  تطبيق ف ي الت 
ز
ول والغي  مقبول ويمكن عد الثقافة التنميمية عامال حاسما ف
ي تحقيق أهداف المنممة. 

ز
ي كفاءة اإلدارة ف

ز
ي المنممة مما يؤثر ف

ز
اتيجيات الوظيفية ف  االسي 

ز لنا بأنها ثقافة أداء عىل ك  المستويات  تأسيسا عىل ما سبق عرضم من أهمية الثقافة التنميمية فإنم يتبي 
ي اإلد

ز
ارية واالهتمام بها يعد رافدا مهما لنجاحات المنممة واستمرارها. كما تعد الثقافة التنميمية عامال حاسما ف
ي تحقيق أهداف المنممة ومن هذا  

ز
ي كفاءة اإلدارة ف

ز
ي المنممة مما يؤثر ف

ز
اتيجيات الوظيفية ف نجا  تطبيق االسي 

 كلم نلعت أهميتها وتصدرت مجموعة الدراسات التنميمية. 
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  ضوء تطبيق معايير الجودة الشاملةواقع                                                                                           و الكلبان

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصادر الثقافة التنظيمية: 
ية 1995لقد أشار العديىلي )         ( باهتمام ك  من علماء النفس وعلماء اإلجتماع وعلماء اخأجناس ال برسر

بولوجيا" وكذلك علماء اإلدارة والسياسة بمصادر الثقافة التنميمية ورموزها منذ وتت ملكر لشعورهم  "اخأنير
ها   وهذه المصادر هي بأهمية هذه المصادر ومدى تأثي 

ي العض الحاضز
ز
ي منممات العم  ويصوصا ف

ز
وأهميتها ف

 –الطرائف والنكت واخألعاب  –االحتفاالت والمناسلات  –الشعائر  –القصص والحكايات  –)اخأساطي  
 العادات والتقاليد واخأعراف(.  –الرموز اإلجتماعية  –اللطوالت واخأبطال 

الدج وروبرت بارون)( عىل هذه المصادر 2003وأكد حريم ) ( بأنها وسائ  يتم بها نق  2004متفقا مع جي 
)المراسم  القصص  –الطقوس  –الشعائر  –وتوصي  القيم والمعايي  من شخص آلير ولخصها فيما يىلي

البنئة  –التعابي   –القصص اللطولية  –الروايات الشعبية  –الرموز واللغة  –النجوم  –اخأبطال  –واخأساطي  
 المادية(

)الثقافة القومية ,القادة 2008وأضاف الغامدي) ي
ز
ي تتكون منها ثقافة أي مؤسسة وحددها ف

( أهم المصادر الت 
( كما حددها الحاج) ز ( بقولم أن المنممات تعم  عىل تطوير 2009المؤسسون, طبيعة النشاط, اللغة , القواني 

)البنئة العملي ي
ز
ة ,القيم , اخأبطال , الطقوس والعادات, تاعدة ثقافية معقدة وتوية حيث  حض هذه المصادر ف

 شلكة العم  الثقافية(. 
ي مجملم 

ز
ي يطلقونها عىل معتز هذه المصادر ولكن ف

ي اخألفاظ الت 
ز
ز ف ز لنا ايتالف الكتاب واللاحثي  ومما سبق يتبي 

: المجتمع الثقا  ولو ايتلفت المسميات. وك  هذه المصادر تدور حول ثالثة محاور وهي
ي يتفقون عليها حت 

ز
 ف
ي يضعها 

اضات الت  العريض الذي تتواجد فيم المؤسسة , وطبيعة عم  المنممة , والمعتقدات والقيم واإلفي 
 المؤسسون والقيادات المسيطرة عىل المؤسسات. 

 وظائف الثقافة التنظيمية: 

  تقوم بها الثقافة التنظيمية 2010أشارا عبداللطيف وجودة )
من و ( إىل أن هناك الكثير من الوظائف الت 

 أهمها: 

ي تأسيس العم  لجماغي وطرائق اإلتصال وبيان   -
ز
: حيث تساهم الثقافة ف إحداث التكام  والنسق الدايىلي

 السلوك المقبول وغي  المقبول. 
ي مع البنئة: حيث تساعد الثقافة التنميمية عىل تحقيق أهداف المؤسسة من يالل آليات  - التكيف الخارج 

ز وطرائق العام  معهم. التعام  مع المستفيدين منها وتوتع  اتهم ودراسة احتياجاتهم والتجاوب معها والمنافسي 
: 2003وأكدت العطية )  ( عىل بعض الوظائف وحددتها بما يىلي

 تمن  أعضاء المنممة شعورا بالهوية.  -
ء ما أكي  من االهتمامات الشخصية للفرد.  - ي

ام بسر ز  تؤدي إىل يلق االلي 
ي تعريف الحدود وتخلق اال  -

ز
ز المؤسسة واآليرين. لها دور كبي  ف  يتالف بي 

-  .  تعزز ثلات النمام االجتماغي
-  . ز  توفر آليات السيطرة المنطقية إلرشاد وتشكي  االتجاهات وسلوك العاملي 

: 2008كما يشي  الغامدي ) ي تقوم بها الثقافة التنميمية وهي
 ( إىل مجموعة من الوظائف الت 

. تنىمي الشعور بالذاتية وتحدد الهوية الخاصة  - ز  بالعاملي 
ز  - ام الشخصي والمصال  الذاتية للعاملي 

ز  تحقق االلي 
ي تحقيق عملية االستقرار داي  المؤسسة بحيث تؤكد وجودها كنمام اجتماغي متكام .  -

ز
 تساهم ف

ز يمكن االستعانة بم وإعطاء معتز واضحا وفاعال لنشاط المؤسسة.  -  تشك  إطارا مرجعيا للعاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الرتابة التنميمية م -
ز
 ن يالل معايي  الجماعة. لها دور ف

ي إطار النمام االجتماغي المتبع, 
ز
ي تعم  بها ف

ي هذه الوظائف لتتفاع  وتتعام  بصفة مستمرة مع البنئة الت 
وتأئ 

واخأساليب اإلدارية المستخدمة, وأن تكاملها سيؤدي إىل توفي  ثقافة تنميمية توية, وناجحة, كما تؤدي إىل 
 واضحا, وفاعال لنشاط المؤسسة. استقرار بنئة العم , وتعىطي معتز 

 خصائص الثقافة التنظيمية: 
( من يصائص الثقافة التنميمية بأنها عملية مكتسلة وإنسانية ونمام تراكىمي ومستمر ونمام 2006أورد سالم)

مركب يتكون من مجموعة من المكونات أو اخأجزاء الفرعية المتفاعلة فيما بننها وهي كذلك ذات نمام مرن لها 
ي تشكي  رسالة المنممة من ياصنتها ياصية 

ز
التكيف وتعكس المناخ التنميىمي السائد وهي تساهم وتؤثر ف
ات البنئية والتكنولوجية.   التكام  ويلق االنسجام وكذلك التأثر بالتغيي 

اع والملادرة الفردية والتوجيم ودعم 2003وأضاف حريم ) ز ( بعض الخصائص ومنها:)التسام  مع المخاطرة واليز
 رة والرتابة والهوية ونمم العوائد وأنماط االتصال( حيث صنفها إىل أبعاد هيكلية وأيرى سلوكية. اإلدا

: 22-21, ص2008ورسر  هذه الخصائص الخليفة )  ( فيما يىلي
ي تتكون لديهم  -1

ي وتيم أفراد المؤسسة الذاتية أو الت 
اإلنسانية: خأنها تتشك  من معارف وحقائق ومدارك ومعائز

 المؤسسة. يالل تفاعلهم مع 
االكتساب والتعلم: حيث يكتسب الفرد الثقافة التنميمية من الوسط المحيط بم وكذلك يتم اكتساب الثقافة  -2

ة.   عن طريق التعلم ومن يالل التجربة والخي 
االستمرارية: تحتفظ السمات الثقافية بكيانها دون تغيي  أو تلدي  لعدة أجيال بغض النمر عمما تتعرض لم  -3

ات فجائية. المنممات اإلد  ارية من تغي 
ة من الزمن بطرق مختلفة  -4 اكم السمات الثقافية فتحدد مالم  ويصائص الثقافة التنميمية عي  في 

اكمية: تي  الي 
اكم بطريق مختلفة عن أدوات اإلنتاج.  اكم بطريقة مختلفة عن التقنية والقيم التنميمية تي   فاللغة تي 

إىل انتقاء العناض من أج  إشلاع حاجات ومتطللات أفراد المجتمع  االنتقائية: يؤدي تزايد السمات الثقافية -5
 وتكيفم مع البنئة المحيطة بم. 

القابلية لالنتشار: تنتق  العناض الثقافية داي  الثقافة من جزء إىل أجزاء أيرى عن طريق احتكاك اخأفراد  -6
 والجماعات بعضها بلعض داي  المجتمع الواحد. 

ي تتعرض لها المجتمعات فتحذف  تغي  االستجابة لألحداث:  -7
ي االستجابة لألحداث الت 

ز
ز بخاصية التغي  ف تتمي 
 .  أساليب وأفكار ال تتناسب مع التكيف االجتماغي

التكاملية: تتحدد المكونات الثقافية لتشك  نسقا متكامال مع السمات الثقافية بما يحقق عملية التكيف مع  -8
ات المحيطة.   المتغي 

ي تم استعراضها بأنها تشتم  عىل أبعاد سلوكية وأيرى تنميمية, وكذلك فإن وجود  نالحظ من يالل الخصائص
الت 

ا عىل مدى التعاون, والعالتات التلادلية اخأفقية.   التكام  يعتي  مؤرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مكونات الثقافة التنظيمية: 

ز هم الذين يحقنون المؤسسة بالقيم والمعتقدات 1998يشي  حريم ) ز والرياديي  ي ورثوها م( بأن المؤسسي 
ن الت 

اتهم وتجارب  هم السابقة ويحدد لوثانز إىل الخطوات التالية لتكوين ثقافة المنممة:   التطبيع السابق ومن يي 

وع جديد.  . 1  شخص ما )مؤسس( لديم فكرة عن مرسر
 يتفاهم المؤسس مع شخص رئيس أو أكير ويكونون مجموعة رئيسة تشاطر المؤسس نمرة واحدة.  . 2
ز ال . 3 رئيسية بالعم  بتناغم إليجاد منممة بجمع اخأموال والدمج وتحديد المكان والبناء تلدأ مجموعة المؤسسي 

ها.   وغي 
ي هذه المرحلة يتم جذب آيرين للمؤسسة ويلدأ بناء تاري    خ جديد.  . 4

ز
 وف

: 2006وصنف سالم ) ي ثالث عناض وهي
ز
 ( مكونات الثقافة التنميمية ف

ي اخأيالق والقيم  . 1
ز
ي يحملها اخأفراد. الجانب المعنوي: ويتمث  ف

 والمعتقدات واخأفكار الت 
ي عادات وتقاليد أفراد المجتمع واآلداب والفنون والممارسات المختلفة.  . 2

ز
: ويتمث  ف  الجانب السلوكي

 الجانب المادي: وهو ك  ما ينتجم أفراد المجتمع من أشياء ملموسة.  . 3
( ي
: 2008ولخصها الليتر ي ثالث مكونات أساسية وهي

ز
 ( ف

ز ضمن المروف التنميمية المختلفة ومن القيم التنميمية . 1 : بحيث تعم  هذه القيم عىل توجيم سلوك العاملي 

ام اآليرين.  ز واالهتمام بإدارة الوتت واالهتمام باخأداء واحي  ز العاملي   هذه القيم المساواة بي 
ي ب . 2

ز
كة حول طبيعة العم  والحياة االجتماعية ف ة العم  ومن نئالمعتقدات التنميمية: وهي علارة عن أفكار مشي 

ي تحقيق 
ز
ي العم  الجماغي وأثر ذلك ف

ز
ي عملية صنع القرارات والمساهمة ف

ز
هذه المعتقدات أهمية المشاركة ف

 اخأهداف االجتماعية. 
ي المؤسسة عىل اعتلار أنها معايي  مفيدة للمؤسسة  . 3

ز
م بها العاملون ف ز اخأعراف التنميمية: وهي علارة عن معايي  يلي 

ز والعكس والزمالء من الزمالء اآليرين. ومثال ذلك: توتعات ال  رؤساء من المرؤوسي 

 تغيير الثقافة التنظيمية: 

ال تنتق  الثقافة التنميمية من جي  إىل جي  بأسلوب ثابت , وأن العالم الذي تعيش وتعم  فيم المنممات         
ها من العوايتغي  باستمرار . فاخأحداث الخارجية مث  تغيي  المناهج, وتغيي  السياسات ال م  تتغي  حكومية, وغي 

ي ذلك تغي  أسلوب أداء المنممة خأعمالها وتغي  أسلوب  ها أيضا. 
 بمرور الوتت, ويقتصز

الد وروبرت) ي يكون وفقا لخطة تضعها اإلدارة بهدف تغيي  2004وأشارا جي 
ز
( بأن فرصة حدوث التغيي  الثقاف

رغم من أن الثقافة التنميمية ثابتة بصفة عامة وعىل الهيك  الدايىلي أو إجراءات العم  اخأساسية , فعىل ال
 المدى القصي  , إال أنها تابلة للتغيي  عن طريق العم  الدؤوب لتطوير المنممة وتغيي  تصميمها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: 2003وأكد حريم) ورية لتسهيل عملية تغيير الثقافة التنظيمية ومن بينها ما يىل   ( بأن هناك عوامل ض 

ي تادة المنممة . 1
ز
اللارزين: عىل أن يتوافر لدى القادة الجدد رؤية بديلة واضحة لما يجب أن تكون عليم  تغيي  ف
 المنممة. 

 مرحلة دورة حياة المنممة: مرحلة انتقال المنممة إىل النمو/ التوسع/االنحدار.  . 2
ة السن وكذلك ص . 3 ي المنممات صغي 

ز
 تابلية للتغيي  ف

ة غعمر المنممة وحجمها: تكون الثقافة التنميمية أكير ي 
 الحجم. 

ز وشدة تمسكهم بالثقافة, زادت صعوبة تغيي  الثقافة.  . 4  توة الثقافة الحالية: كلما زاد إجماع العاملي 
ي المنممة يزيد من صعوبة تغيي  الثقافة اخأساسية.  . 5

ز
 غياب ثقافات فرعية: إن وجود ثقافات فرعية عديدة ف

ورة أن يتم التغيي  بطريقة منهجية م2006وأكد بطا ) نممة ومدروسة ويجب أال تكون مزاجية وغي  ( إىل ضز
 : رة حيث أشار إىل مراح  ويطوات أساسية لتغيي  الثقافة التنميمية ونلدأ بالمراح  وهي  مي 

ي اللداية.  . 1
ز
: وفيها يتم إدراك الحاجة إىل التغيي  , وهذا التغيي  ال بد لم من مقاومة ف  مرحلة الوغي

ي هذه المرحلة للتغيي  . مرحلة الغموض وفقدان االتجاه: حيث ال يتو  . 2
ز
 افر اتجاه واض  ف

3 .  . اتيجية متكاملة وواضحة للتغيي  المستقلىلي
اتيجية: بمعتز اسي   تطوير رؤية اسي 

 مرحلة التجريب: وذلك لتجريب اخأفكار والتوجهات الجديدة.  . 4
 : ي يمسة يطوات أساسية وهي

ز
 وأما يطوات تغيي  الثقافة التنميمية فتتمث  ف

ي المنممة. حض وتحديد الثقافة و  . 1
ز
ز ف  السلوك المتبع من تل  العاملي 

 تحديد متطللات المنممة الجديدة.  . 2
 تعدي  وتطوير السلوكيات المطلوبة.  . 3
ها.  . 4 ز الثقافة الحالية والسلوكيات الجديدة , ومدى تأثي   تحديد الفجوة وااليتالف بي 
ي السلوك التنميىمي الجديد.  . 5

 اتخاذ يطوات من شأنها أن تكف  تبتز

 التنظيمية والفاعلية: الثقافة 

ز الثقافة القوية وفعالية المنممة , وأن هيمنة الثقافة 2003أشار حريم )         ( إىل أن هناك عالتة إيجابية بي 
ي المنممات متفوتة اخأداء واإلنجاز, كما أن فعالية المنممة تتطلب تحقيق التوافق 

ز
وتماسكها هي صفة أساسية ف
ز ثقافة المنممة  ي تستخدمها. والمواءمة بي 

اتيجيتها والتقنية الت   وبنئتها واسي 

ز ثقافة المنممة وفاعليتها بصورة أفض  بتفحص كيف تقوم 1997وأضاف حريم) ( بإمكانية فهم العالتة بي 
اتيجيات, الكفاية  المنممة بدعم وتعزيز عمليات المنممة التالية: تشكي  المناخ, مراتلة السلوك, تكوين االسي 

 لم, التكام , والقيادة. االجتماعية, التع

ة  ز كة ومقبولة من الجميع, كلما كان ذلك دليال عىل توة الثقافة. وهذه مي 
وكلما كانت القيم اخأساسية للعم  مشي 

ي يصاحبها والء تنميميا أت  وثقافة تنميمية 
التنميمات المستقرة والقوية, عىل عكس التنميمات الجديدة الت 

ي اليابا
ز
ي العم  , كما أن ضعيفة , ولع  اإلدارة ف

ز
ام بالقيم االجتماعية اإليجابية ف ز ن هي أحد اخأمثلة عىل أهمية االلي 

 , ي
ي )القريوئ 

ي تؤكد عىل تيم الملادرة الذاتية واالنضلاط الذائ 
نجا  الفعالية التنميمية مقرون بالثقافات الت 

2000 . ) 
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  ضوء تطبيق معايير الجودة الشاملةواقع                                                                                           و الكلبان

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي فعالية اخأ 1992وأشار إدريس)
ز
ي دور المديرين الذي( بحتمية مشاركة الثقافة التنميمية ف

ز
ن داء ويتمث  ذلك ف

يجب عليهم أن يقوموا بالتخطيط , والتنميم , والقيادة,  والرتابة , بطريقة تتفق وتنسجم مع االعتقادات, 
ي تعكس الثقافة التنميمية السائدة. 

 والقيم الت 

بية:    الي 
 
 عالقة الثقافة التنظيمية بالجودة الشاملة ف

ي يلق وتشجيع تيم        
ز
يمتلك اإلداريون إمكانات هائلة لتطوير وتعزيز جوانب الثقافة التنميمية وإذا نجحوا ف

سخون بذلك أساسا متننا لدعم تطبيقات الجودة الشاملة )البوسعيدي,  ومعتقدات معينة داي  المؤسسة فسي 
2002 .) 

بية والتعليم فإن الثقافة التنميمية ال  ي مجال الي 
ز
ي عاوف

ز
ا عن المؤسسات والمنممات اخأيرى ف لم تختلف كثي 
ز وهما:  ز أساسيي   اخأعمال ذلك خأن الممارسات تكاد تكون متشابهة. حيث تخضع الثقافة التنميمية لعاملي 

 الثقافة العامة للمجتمع . 1
بوية المقررة من تل  سياسة التعليم.  . 2 ي تنبع منها اخأهداف الي 

بوية الت   الفلسفة الي 

ي أداء وظائفهم 2008وأكد محمد)
ز
ا داال عىل تدراتهم وف ز تؤثر تأثي  ي تحيط بالعاملي 

( بأن الثقافة التنميمية الت 
ي فلسفة 

ز
بالفاعلية والدتة المطلوبة, لذلك فإن دراسة ثقافة مكان العم  يمث  الممهر والجوهر عميم اخأهمية ف

ي فقط ابتكار البنية والع
ي تسه  صناعة الجودة لك  شخص عامالجودة الشاملة وأن تنفيذ الجودة ال تعتز

 , ملية الت 
ي 
ز
ي من ياللها يصب  لدى اخأشخاص دافعية تلقائية لممارسة الجودة بأنفسهم, وأن الترسع ف

ولكن ابتكار البنئة الت 
متطللات وتجارب الجودة الشاملة دون توفي  المناخ والثقافة التنميمية المالئمة يؤدي إىل عدم النجا  

 واالستمرارية. 

  ( ي
ت  الطائ  ي بناء الثقافة التنميمية للجودة الشاملة يتمث  كالرأس الذي يوجم 2008كما اعتي 

ز
( بأن دور اإلدارة العليا ف

ي تقوم بها , وتتوىل تحديد العالتات 
اتيجية الت  بوية من يالل رؤياها , والقرارات االسي  ويحدد مسارات المؤسسة الي 

ي المؤسسة, باإلضافة إىل 
ز
ي اآليرين, وتحقيق أهداف التنميمية ف

ز
ز والقيادة للتأثي  ف صياغة أنماط االتصال والتحفي 

 . ز ي تحكم سلوك العاملي 
ي صياغة وإشاعة الثقافة المنممية الت 

ز
ي يحتذى بها وتساهم ف

 المنممة ,وهي القدوة الت 

ورة تياس الثقافة التنميمية السائدة بالمؤسسة 1998كما تام زين الدين ) عىل  بهدف التعرف( بالتأكيد عىل ضز
النواجي اإليجابية الدافعة, واخأيرى السلبية المعوتة حيث تام بتلخيص اخأبعاد والعناض المتعلقة بالثقافة 

 :  التنميمية ذات االرتلاط بالجودة وهي

لية ويشتم  عىل العناض التالية:)إدراك دور اإلدارة , دور اإلدارة, تبول المسؤو : leadershipالبعد األول القيادة
, المشاركة والملكية والمخاطرة(  المتعلقة بالجودة, التحول الشام , السلوك والدافعية , تيادة التغيي 

: الهياكل والنظم  
 
,  : structures and systemالبعد الثان ويشتم  عىل العناض التالية:)االتصال, العم  الجماغي

 م(. المهام, التدريب, التعليم, استقرار الهدف, مراتلة التقد

ويشتم  عىل العناض التالية)المستفيدون  : customer Orientationالبعد الثالث: التوجيه بالمستفيد : 
ي تخطيط العمليات(. 

ز
كة, المشاركة ف  الخارجيون والدايليون, التغذية الراجعة, ح  المشاك  المشي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ض التالية: )تفهم ويشتم  عىل العنا : Process and Measurementالبعد الرابع: العملية والقياس
 االيتالفات, التالعب بالنمام, تفهم العملية, تفهم النواجي الغي  تابلة للقياس(

ويشتم  عىل العناض التالية)  : Continuous Improvementالبعد الخامس: التحسير  المستمر: 
ز المستمر ودورة المراجعة, شهادات , استخدام القياس, التحسي  الجودة,  التخطيط, استثمار التفكي 

 المخرجات(

بوي, ومنايم, وثقافتم, يتأثر إىل 2006ويلخص الطوي ) ي أن النمام الي 
ز
بية ف ( عالتة الثقافة التنميمية بمجال الي 

ي توجم تضفاتهم, 
ي يمارس بها إداريو النمام, وتادتم أعمالهم, وبالفلسفة الت 

حد كبي  بالطريقة, أو الكيفية, الت 
ي وسلوكياتهم, وبالسياسات, و 

بوي بحاجة ماسة إىل تلض الثقافة الت  ي يعتمدونها. وأن اإلداري الي 
اخأساليب الت 

ي مؤسستم. 
ز
 يعيشها, ويعم  ضمن إطارها, كي يكون أتدر عىل توجيم سلوكيات اخأفراد ف

  الدراسات السابقة: 

بية  (2010دراسة المقل  ) ي مكاتب الي 
ز
هدفت إىل التعرف عىل مستوى الثقافة التنميمية السائدة ف

والتعليم)بنات( بمدينة الرياض  إضافة للتعرف عىل القيم السائدة المكونة لتلك الثقافة  والتعرف عىل الفروق 
ي تعود 

ز آراء مفردات عينة الدراسة تجاه مستوى تلك الثقافة والت  ات الدراسة لمتغي   ذات الداللة اإلحصائية بي 
ي بأسلوبم المسخي   –)المؤه  العلىمي 

بية والتعليم(.واستخدمت اللاحثة المنهج الوصفز ي مكاتب الي 
ز
ة ف مدة الخي 

بويات حيث بلغت عينة الدراسة(  فات الي  فة تربوية  واعتمدت  ١٥٤وتكون مجتمع الدراسة من المرسر )مرسر
وتوصلت الدراسة إىل أن مفردات عينة الدراسة موافقة بدرجة اللاحثة عىل االستلانة كأداة لجمع المعلومات. 

بية والتعليم)بنات( بمدينة الرياض  كما كشفت النتائج عدم  ي مكاتب الي 
ز
مرتفعة عىل الثقافة التنميمية السائدة ف

وجود فروق ذات داللة إحصائية  حسب عينة الدراسة حول مستوى الثقافة التنميمية بايتالف متغي  المؤه  
فات ا ورة العم  عىل زيادة معرفة المرسر بية والتعليم بنات. أوصت الدراسة ضز ي مكاتب الي 

ز
ة ف لعلىمي  ومدة الخي 

ي تساعد 
بية والتعليم  وإبراز الثقافات التنميمية الت  ي مكاتب الي 

ز
بويات بالثقافة التنميمية السائدة بشك  عام ف الي 

 عىل إنجاز العم  وكفاءة اخأداء. 

ي  
إىل توضي  أهمية الثقافة التنميمية السائدة لمديري المدارس اإلبتدائية  هدفت (2008) دراسة الليتر

ز الثقافة التنميمية واإلبداع اإلداري لدى مديري  بالعاصمة المقدسة كما هدفت إىل التعرف عىل درجة العالتة بي 
ي ال
انة تحليىلي وتم إعداد استلالمدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة ولقد استخدمت الدراسة المنهج لوصفز

( مديرا ولقد أظهرت نتائج الدراسة بأن درجة ممارسة عنض اخأصالة 115لعينة من مديري المدارس وعددهم )
ة جدا من وجهة نمر مديري المدارس اإلبتدائية بالعاصمة المقدسة  من عناض اإلبداع اإلداري كان بدرجة كبي 

ي تفرس اإلبداع اإلداري كما أن درجة وأن الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور و 
ي الثقافات التنميمية الت 

ز
ثقافة المهمة ف

ورة  ة من وجهة نمر مديري المدارس االبتدائية وأوصت الدراسة بضز ممارسة الثقافة المساندة كان بدرجة كبي 
 وغي ومعرفة مديري المدارس بالثقافة التنميمية السائدة بشك  عام وإبراز الث

التنميمية  قافاتالعم  عىل نرسر
ورة التعاون مع أعضاء هيئة  ي وضز

ي تساعد عىل اإلبداع اإلداري ياصة من يالل التدريب العمىلي الميدائز
الت 

ة  يد الخي  ز
بوي إلعطاء دورات تدريبية لي  ي أتسام اإلدارة والتخطيط الي 

ز
ي الجامعات والكليات وياصة ف

ز
التدريس ف

 فة االستمرارية  والمتابعة الجادة. وترفع من مستوى اخأداء وأن تأيذ الدورات ص
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ناتشت موضوع الثقافة التنميمية السائدة بالكلية التقنية باللاحة مع تطبيق إدارة ( 2009دراسة الغامدي )
ي 
ز
ز ف الجودة الشاملة  حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مستوى إدراك أعضاء هيئة التدريب والمدربي 

ي الوتوف عىل أبرز أبعاد الثقافة التنميالكلية التقنية باللاحة للثقا
ز
ي الكلية  وكذلك ف

ز
مية فة التنميمية السائدة ف

ي حيث تام اللاحث 
ي تتالءم مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفز

والت 
ي احتوت من )

: ب52بتصميم أداة الدراسة)استلانة( والت  عد القيادة وبعد ( علارة موزعة عىل يمسة أبعاد هي
ز المستمر ومن  ا بعد التحسي  ز وبعد التقويم وأيي  الهياك  والتنميم وبعد التوجم نحو يدمة المجتمع والمتدربي 
ي الكليات التقنية عموما والكلية التقنية باللاحة

ز
 -أهم نتائج الدراسة بان امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ف

ي ظ  ثقافتها التنم -محط الدراسة
ز
يمية الحالية تد تحققت بدرجة متوسطة مما يستوجب مزيدا من الجهود ف

اك  لتنمية تللك الثقافة بما يتالءم مع متطللات الجودة. ولقد أوصت الدراسة بأن تقوم إدارة الكلية التقنية بإرسر
ز منسوبيها من أج  تخفيف م ي عملية اتخاذ القرارات وتروي    ج مفاهيم الجودة الشاملة بي 

ز
توى سمنسوبيها ف

 المقاومة الذي تد يمهرونم عند تطبيقها. 

ي )
ز القيم الشخصية والقيم التنميمية بمؤسسات التعليم ( 2009دراسة الزهرائز   للتوافق بي 

بعنوان نموذج مقي 
ي العملية اإلدارية بشك  عام  العاىلي بالسعودية وسعت هذه الدراسة إىل

ز
تحديد المقصود بالتوافق القيىمي ودوره ف

 بمؤسسات التعليم العاىلي وطر  نموذج مقي   لتحقيق  ومعرفة أثر 
ز القيم الشخصية والتنميمية عىل أداء العاملي 

 بمؤسسات التعليم العاىلي السعودية ولقد 
ز ز الشخصية والقيم التنميمية لدى العاملي  التوافق القيىمي بي 

ي 
ي توصلت إليها الدراسة:  استخدمت الدراسة المنهج الوصفز

 ومن أهم النتائج الت 

بوي  وهناك  - ي منممات العم  الي 
ز
للقيم التنميمية والقيم الشخصية تأثي  ملارسر عىل أداء السلوك القيادي ف

 القيم الشخصية والقيم التنميمية يؤدي إىل ضاع تيىمي وتنميىمي مما يقل  اإلنتاجية ويؤدي إىل 
ز تعارض بي 

ز  ي للعاملي 
 انخفاض الرضا الوظيفز

ز الم - كة بي 
نممة واخأفراد تعتي  مصدرا أساسيا لفاعلية الفرد والمنممة عىل حد سواء ولقد أن القيم المشي 

 الموجودة حاليا بمؤسسات التعليم العاىلي  بما بتناسب مع 
ز ي تيم التحفي 

ز
أوصت الدراسة بإعادة النمر ف

 . ز  احتياجات الموظفي 

ي  -
 اخأهداف العامة للتعلي  م العاىلي بعض القيم اإلدارية الت 

ز ورة تضمي  ز القيم الشخضز صية تحقق التوافق بي 
ي مؤسسات التعليم 

ز
ز القيم الشخصية والقيم التنميمية ف ي نموذج التوافق القيىمي بي 

ز  وتبتز وتيم العم  للعاملي 
 .  العاىلي

ي 
ي منممات اخأعمال عىل تطوير  (2007)دراسة الثويتز

ز
هدفت إىل معرفة مدى تأثي  الثقافة التنميمية السائدة ف

ية  ي بالمملكة العربية السعودية الموارد البرسر
ي والتدريب المهتز

بالتطبيق عىل المؤسسة العامة للتعليم الفتز
 :  لهذا الهدف لجأ اللاحث إىل تصميم استلانة حيث أكدت نتائج الدراسة ما يىلي

ً
 وتحقيقا

ي حدود اإلمكانيات المتاحة وتتفق هذ -
ز
حات الجديدة وتشجيعها ف ي لألفكار والمقي  النتيجة  هأن هناك دعم إيجائ 

ة أحد أبعاد  ي الستجابات اإلدارات الثالث حيث يرون أن بعد االبتكار والتجديد يعد بدرجة كبي  مع االتجاه اإليجائ 
 الثقافة التنميمية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المؤسسة بالمرونة  -
ز
وجود بعض أوجم القصور الخاصة بتفعي  نمام الرتابة الذاتية وعدم اتسام نمام العم  ف

ي نمام اإلدارة. 
ز
 وياصة فيما يتعلق بإجراء أي تعديالت ف

ي تعد من  -
ي جانب عقد االجتماعات لتلادل اخأفكار والمعرفة وتنميم الندوات والمؤتمرات والت 

ز
هناك تصور ف

ي رفع كفاءة اخأداء . 
ز
ي تساهم ف

 اخأنشطة الحيوية الت 

ي الدراسة والمفاهيم  -
ز
ز ك  بعد من أبعاد الثقافة التنميمية المحددة ف وجود عالتة ارتلاط ذات داللة معنوية بي 

ي المؤسسة والخاصة بك  بعد. 
ز
 السائدة ف

ز عىل العالتات االجتماعية وتوفي  بنئة الع ي تدعم ذلك ومن  التفوأوصت الدراسة بحث المرؤوسي 
ويض م  الت 

ي إنجاز اخأعمال. 
ز
ز ف ز المرؤوسي  ي يمتلكها والتعاون بي 

اتم المهنية الت   وانسجام فريق العم  بقدراتم ويي 

 منهج الدراسة: 
ي المديرية العامة 

ز
ي حيث استخدام أداة االستلانة لمعرفة واتع الثقافة التنميمية ف

اتلعت الدراسة المنهج الوصفز
خاصة  وبعد تطبيقها عىل أفراد عينة الدراسة تم جمع البيانات والمعلومات والوصول اىل النتائج للمدارس ال

ها واستخالص التعميمات  والتوصيات.   وتحليلها وتفسي 

 : مجتمع الدراسة

ي المناطق 154تكون مجتمع الدراسة من ) 
ز
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة وأتسامها ف

ز
ز ف ( فردا من العاملي 

ي العام الدراسي الت
ز
 م.              2011/ 2010عليمية ف

 : عينة الدراسة

( فردا  تم 154( من حجم المجتمع اللالغ )%95( فردا وهم يشكلون نسلة )146بلغ حجم عينة الدراسة )
جاع )  ( استلانة.                            120التوزي    ع االستلانات عىل جميع أفراد العينة وتم اسي 

 :الدراسة أداة

ي صورتها اخأولية باالستعانة باخأدب النمري المتعلق بالثقافة التنميمية  والمراجع 
ز
تم إعداد استلانة الدراسة ف

  .  الثقافة التنميمية والجودة الشاملة. تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي
ز ي ربطت بي 

 الت 

ي ضوء معا
ز
ي تكونت منتم ايتيار يمسة معايي  تتفق مع الثقافة التنميمية ف

ها محاور يي  الجودة الشاملة وهي الت 
ي صورتها اخأولية وهي علارة عن استلانة مكونة من )

ز
( فقرة تتعلق بواتع 55أداة الدراسة. وتم إعداد أداة الدراسة ف

: )القيم والمعتقدات   ي ضوء تطبيق معايي  الجودة الشاملة  موزعة عىل يمسة محاور  هي
ز
الثقافة التنميمية ف

(. العال ي
ز المستمر  االتصال  االنماء المهتز  تات االنسانية  التطوير والتحسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  صدق األداة: 

ي جامعة 18للتحقق من الصدق الماهري لألداة تم عرضها عىل) 
ز
ة وااليتصاص ف ( محكما من ذوي الخي 

بية والتعليم ومعهد اإلدارة العامة. لغرض الحك بية( ووزارة الي  ية االستلانة م عىل صالحالسلطان تابوس )كلية الي 
من حيث دتة الصياغة اللغوية والعلمية للفقرات وشمولية الفقرات ومدى مالئمتها لك  محور  ومدى وضو  
ز  وأصلحت جاهزة للتطبيق عىل عينة الدراسة.  حات المحكمي 

 الفقرات. تم اخأيذ بجميع مالحمات ومقي 

تم حساب معام  ثلات اخأداة بواسطة معام  االتساق الدايىلي "ألفا كرونلاخ" لألداة كك  ولك  من  ثلات اخأداة:  
( فردا   بلغت تيم معام  ألفا كرونلاخ لألداة كك  30محاورها الخمسة  حسب استجابات عينة مكونة من )

(0.97                   : ي
ي جدول اآلئ 

ز
                     ( كما هو موض  ف

ي ضوء تطبيق معايي  الجودة الشاملة1جدول )
ز
 ( معامالت ثلات محاور واتع الثقافة التنميمية ف

عدد  المحور
 الفقرات

 معام  ألفا

 0.86 12 القيم والمعتقدات

 0.89 10 العالتات اإلنسانية

ز المستمر  0.92 14 التطوير والتحسي 

 0،90 11 االتصال

ي 
 0.94 8 االنماء المهتز

 0.97 55 االستلانة كك معدل 

   

 إجراءات تطبيق الدراسة: 

ي الصورة النهائية  واعتمادها من لجنة 
ز
بعد التحقق من صدق أداة الدراسة  وثلاتها تم إعدادها  وإيراجها ف

اف عىل الرسالة. تم توزي    ع االستبيان عىل عينة الدراسة المتكونة من ) جع منها )146اإلرسر ( استلانة  120( واسي 
ي  بذلك تلقت )12استلعاد )وتم 

( استلانة صالحة للتحلي  108( استلانة غي  صالحة للتحلي  اإلحصائ 
 . ي
 اإلحصائ 

 المعالجة االحصائية : 

 من أج  معالجة البيانات إحصائًيا استخدم  اللاحث المعالجات االحصائية اآلتية: 

 خأول. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال ا  -

ي النوع .   - ي وذلك لمتغي 
ز لإلجابة عىل السؤال الثائز ز مستقلتي   ايتلار )ت( لمجوعتي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة. (One Way ANOVA).تحلي  التلاين اخأحادي    - ي وذلك لمتغي  الخي 
 لإلجابة عن السؤال الثائز

 معيار الحكم عىل نتائج الدراسة: 

 ( معيار الحكم عىل نتائج الدراسة2جدول )  

 المستوى )الموافقة( مدى الدرجات

 مرتفعة جدا 5.00 -4.20

 مرتفعة 3.40-4.19

 متوسطة 3.39 -2.60

 منخفضة 2.59 -1.80

 منخفضة جدا 1.79 -1.00

 :عرض النتائج ومناقشتها

ي  نتائج السؤال األول:  عرض
ز
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة بسلطنة عمان ف

ز
" ما واتع الثقافة التنميمية ف

 معايي  الجودة الشاملة؟"ضوء تطبيق 

ي 
ز
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واخأهمية النسبية )الرتلة ( لوجهات نمر أفراد العينة ف

ز نتائج المحاور بشك  عام ونتائج ك  محور عىل حدة.  ي يبي 
 علارات محاور الدراسة الخمسة والجدول اآلئ 

حرافات المعيارية واخأهمية النسبية )الرتلة( للمحاور مرتلة تنازليا ( المتوسطات الحسابية واالن3الجدول )
 (108)ن=

رقم 
 المحور

المتوسط  عنوان المحور الرتبة
 الحسان   

اإلنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع .640 3.74 العالتات االنسانية 1 2

 مرتفع .685 3.62 االتصال 2 4

 مرتفع .631 3.58 القيم والمعتقدات 3 1

ز المستمر   4 3  متوسط .652 3.33 التطوير والتحسي 

ي  5 5
 متوسط .759 3.07 االنماء المهتز

 متوسط .561 3.48 المتوسط العام       
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف
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سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ي جدول )
ز
( إىل أن المتوسطات الحسابية للمحاور الخمسة المتعلقة بواتع الثقافة التنميمية 3تشي  النتائج ف
ز ) ي بأن الثقافة ( وجاء المتوسط 07 3-74 3تراوحت بي 

ي المستوى المتوسط وهذا يعتز
ز
العام لهذه المحاور ف

ي حاجة ماسة إىل مراجعتها والعم  عىل تطويرها. 
ز
ي المديرية العامة للدارس الخاصة ف

ز
 التنميمية ف

ي جامعة صنعاء سائدة 2007اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )فرحان 
ز
ي توصلت إىل أن الثقافة التنميمية ف

( الت 
ي 2009سط وكذلك دراسة )الغامدي  بمستوى متو 

ز
ي توصلت إىل أن امكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة ف

( الت 
ي ظ  ثقافتها الحالية تد تحققت بدرجة متوسطة وهذا يستدغي مزيدا من الجهود لتنمية 

ز
الكليات التقنية ف

 ثقافتها.  

ي المستوى 640 0ري )( بانحراف معيا74 3وحص  محور العالتات اإلنسانية عىل أعىل متوسط )
ز
( ويقع ف

ئ  عليها المواطن وكذلك اهتمام المجتمع 
ي يي 
ي والملادئ الت 

المرتفع ويعزى ذلك إىل طبيعة المجتمع العمائز
ي 
بالعالتات مع اخأفراد والجماعات وتنشئة اخأجيال عىل هذه الخصال النبيلة وكذلك تمسك المجتمع العمائز

ي يستمدها من 
اخأصالة العربية وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وهذا ما أكدت عليم بالقيم والمعتقدات الت 
ي 2010دراسة)علد الرحمن  

ي مكتلة جامعة اخأزهر تمي  إىل ثقافة التعاطف اإلنسائز
ز
( بأن الثقافة التنميمية ف

عها وأوص عليها اإلسالم.  ي رسر
ي القيم والمعتقدات الت 

ز
 المتمث  ف

ي ) وحص  محور " االتصال" عىل المرتلة (  تاله محور " 685 0( وانحراف معياري)62 3الثانية بمتوسط حسائ 
ز ) ي مستوى مرتفع بمتوسطات حسابية تراوحت بي 

ز
 ( 3.58-74 3القيم والمعتقدات" المحاور الثالث وتعت ف

( ي  المستمر" بمتوسط حسائ 
ز ي المرتلة الرابعة محور "التطوير والتحسي 

ز
( 652 0( وانحراف معياري )3.33جاء ف
ي المستوى المتوسط وحيث يعزو اللاحث ذلك إىل أن هذا المحور هو ملدأمن ملادئ الجودة الشاملة وي

ز
قع ف

بوي أو الغي  تربوي كما أن حداثة 
ي المجال الي 

ز
وأساس تقوم عليم أي يدمة تقدمها المؤسسة سواء أكانت ف

ة وكي  المسؤ  ي السنوات اخأيي 
ز
ي متاالمديرية العامة للمدارس الخاصة وتوسعها ف

ز
بعة ولية الملقاة عىل عاتقها ف

ز المستمر تد يحتاج إىل يطوات  المدارس الخاصة العالمية والدولية وثنائية اللغة ولهذا فإن التطوير والتحسي 
 أوسع وأرسع. 

ي 2006واتفقت هذه الدراسة مع دراسة )زاهر  
ز
ورة توافر ثقافة تنميمية إيجابية ف ( حيث توصلت إىل ضز

ز وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمستفيد. المؤسسة لتساعد   عىل تحسي 

ي ) " بمتوسط حسائ  ي
ة محور "اإلنماء المهتز ي المرتلة اخأيي 

ز
( وتد يعزى 789 0( وانحراف معياري )07 3وجاء ف

ية بشك  عام هو معيار من معايي  الجودة الشاملة  ي للموارد البرسر
ذلك إىل أن التدريب واالهتمام باإلنماء المهتز

ي مجال العم  وكذلك التمكن من يدمة تطاع المدارس من أج  
ز
يلق التفاع  مع الواتع والمستجدات ف

ي تقدمها. 
امج الت   الخاصة بمستوياتها المختلفة وتنوع المناهج والي 

 نتائج المحور األول " القيم والمعتقدات":  

لدراسة عىل فقرات محور" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ا
 : ي
ي الجدول اآلئ 

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور اخأول "القيم والمعتقدات" مرتلة 4جدول )
 تنازليا

رقم 
 الفقرة

 الفقرة الرتبة
المتوسط 
 الحسان   

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 المستوى

ز يسود  1 10 ز العاملي  ام المتلادل بي 
 مرتفع .914 4.12 االحي 

ي إنجاز اخأعمال 2 11
ز
ز ف ز العاملي   مرتفع .862 3.94 يسود التعاون بي 

م العاملون اللوائ  المنممة للعم  3 2  مرتفع .852 3.87 يحي 

 مرتفع .795 3.82 ينجز العاملون أعمالهم بحرص واهتمام 4 5

 هي القيمة اخأساسية يعتقد العاملون بأن الجودة 5 4
ي أداء اخأعمال

ز
 ف

 مرتفع 1.01 3.68

ي ممارسات العم  6 9
ز
ز ف ز العاملي   مرتفع 1.03 3.67 تشيع الثقة بي 

يفهم العاملون رؤية المديرية ورسالتها وأهدافها  7 1
 بشك  واض 

 مرتفع 1.06 3.50

ز  8 12 ز العاملي   متوسط .932 3.48 تسود الرتابة الذاتية بي 

ز  9 8 ز العاملي   متوسط 1.12 3.40 تنترسر ثقافة الصدق بي 

ي العم  10 6
ز
 متوسط .885 3.39 يحسن العاملون استثمار الوتت ف

ي إنجاز العم  11 3
ز
 متوسط .987 3.25 تؤثر عادات المجتمع ف

تية 12 7  متوسط 1.23 2.91 يحىطز العاملون عىل فرص متساوية للي 

ي جدول )
ز
ز ) 4تشي  النتائج ف او  بي 

-4.12( إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور القيم والمعتقدات تي 
ي المستوى 2.91

ز
ي هذه الدراسة تقع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المحور ف

ز
(  وحسب المعيار المعتمد ف

ي المرتلة اخأوىل الفقرة
ز
ز 10رتم ) المرتفع وكذلك المستوى المتوسط حيث جاءت ف ام المتلادل بي 

( )يسود االحي 
ي )  ( بمتوسط حسائ 

ز ي 914( وانحراف معياري )4.12العاملي 
ز
ام ف .( ويعزو اللاحث ذلك إىل أن ملدأ االحي 

ام الصغي  للكبي  وتقدير اآلير مهما كان مستواه 
ي عىل أسس وأصول عربية ومنها احي 

ي مبتز
المجتمع العمائز

ي المرتلة اخأ 
ز
لتم وجاءت ف ز ة وميز  يي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ابط الفقرات ذات الرتب من ) ي المستوى المرتفع ويعزو اللاحث إىل أن جميع هذه 7-1وتي 
ز
( حيث أنها وتعت ف

ي لألمة 
ي لها عالتة وثيقة برسالة اإلسالم الحنيف والنتماء المجتمع العمائز

الفقرات تتعلق بالقيم والمعتقدات الت 
ها عن غي   ز  ها من اخأمم. العربية بما تحملم من صفات ويصائص تمي 

ي  
ي المجتمع 2009واتفقت مع دراسة )الثويتز

ز
ام الصغي  للكبي  تيمة أساسية من تيم المؤسسة ف

( بأن ملدأ احي 
 . ي
ي والتدريب المهتز

ي المؤسسة العامة للتعليم الفتز
ز
ي المستوى التنميىمي ف

ز
 السعودي بغض النمر عن المكانة ف

ي توصلت 2010وكما أكدت ذلك دراسة )درويش  
تية والعدالة بك  ( الت  ز ك  من الي  إىل وجود عالتة ارتلاطية بي 

 . ز  من استقرار العام    الوالء التنميىمي  الدافعية للعم   درجة االمتثال لألنممة والقواني 

ي المستوى المتوسط وهذا 6وأشارت الفقرة رتم )
ز
ي وتعت ف

ي العم ( الت 
ز
( )يحسن العاملون استثمار الوتت ف

ي بأن هناك تصورا 
ي االهتمام بالتدريب عىل أهمية الوتت وكيفية إدارتم والتخطيط والتنميم لمصلحة يعتز

ز
ف

 العم . 

ي  
ي 2009كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )الزهرائز

ي الفقرة رتم )2009( و )الثويتز
ز
( حيث كشفت بعض 12( ف

ي المؤسسة والخاصة بتفعي  الرتابة الذاتية وعدم اتسام العم  باال 
ز
ي وأوصأوجم القصور ف

ت إىل نضلاط الذائ 
ورة دفع اخأفراد إىل الرتابة الذاتية من يالل أدائهم خأعمالهم  وواجلاتهم الوظيفية.   ضز

ي )7وجاءت الفقرة رتم ) تية( بمتوسط حسائ 
( وانحراف معياري 91 2( )يحىطز العاملون عىل فرص متساوية للي 

تيات( ويعزو اللاحث ذلك إىل غياب العدالة التنميمية وفق1.23) ي الي 
ز
 دان اخأسس والضوابط واآللية المتلعة ف

( ي
ز
ي الثقافة التنميمية 2008وأكد المراغ

ز
(عىل أن وجود المحسوبيات  والوساطة  والعالتات الشخصية يؤثر ف

 السائدة وال يتناسب مع تيم وملادئ الجودة الشاملة  وهذا كلم عىل حساب العم . 

ي مستوى 
ز
ز من الجدول عدم وجود فقرة ف ي 9-1المرتفع جدا حيث جاءت الفقرات ذات الرتب من )وتبي 

ز
( ف

 ( فقد حصلت عىل تقدير متوسط . 12-8المستوى المرتفع وأما الفقرات ذات الرتب من )

" العالقات االنسانية":   
 
 نتائج المحور الثان

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات محور"  
 : ي
ي الجدول اآلئ 

ز
 القيم والمعتقدات" وكما هو موض  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور "العالتات اإلنسانية" مرتلة تنازليا )ن= 5جدول  )
108) 

قم ر 
 الفقرة

 الرتبة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسان   

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

ز عىل أساس اخأيوة  1 15 ز العاملي  تقوم العالتات بي 
 والزمالة

 مرتفع 782. 4.12

ي مستوى اخأداء واإلنجاز 2 16
ز
 مرتفع 855. 4.08 تؤثر جودة العالتات ف

ز  3 14 ز العاملي   مرتفع 836. 3.97 يسود مناخ اجتماغي يتصف باخألفة بي 

 مرتفع 971. 3.83 تزيد العالتات اإلنسانية السائدة من الوالء للمديرية 4 13

يتلادل العاملون وجهات النمر فيما بننهم حول  5 19
 تضايا عملهم

 مرتفع 965. 3.82

ي المناسلات  6 18
ز
يشارك العاملون بعضهم بعضا ف

 والمروف االجتماعية
 مرتفع 970. 3.74

ز  7 17 ز مصلحة العم  والعالتات  يمي  العاملون بي 
 الشخصية

 مرتفع 967. 3.59

 مرتفع 901. 3.52 يستفيد العاملون من نقد اآليرين خأعمالهم 8 21

ي التعام  مع  9 20
ز
تسود الممارسات الديمقراطية ف

ز   العاملي 
 متوسط 1.034 3.42

ز  10 22  متوسط 941. 3.30 تنترسر ثقافة التطوع إلنجاز المهام لدى العاملي 

ي جدول )
ز
ز )5تشي  النتائج ف او  بي 

-4.12( إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور العالتات االنسانية تي 
ي المستوى 3.30

ز
ي هذه الدراسة تقع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المحور ف

ز
(  وحسب المعيار المعتمد ف

ز ) ي المرت22و20المرتفع ما عدا الفقرتي 
ز
ز 15لة اخأوىل الفقرة رتم) (  حيث جاءت ف ز العاملي  ( )تقوم العالتات بي 
ي ) ( وجاءت الفقرات ذات الرتب 0.782( وانحراف معياري )4.12عىل أساس اخأيوة والزمالة( بمتوسط حسائ 

)8-1من ) ز ي المستوى المرتفع بمتوسطات حسابية تراوحت بي 
ز
( ويعل  اللاحث حصول هذه 3.52إىل  4.12( ف

ي المديرية العامة للمدارس الخاصة تقوم عىل أساس من الفقرات عىل المست
ز
وى المرتفع خأن العالتة السائدة ف

ي توطيد العالتات واالهتمام بها. 
ز
ي تتلعها اإلدارة العليا ف

 اخأيوة والزمالة وكذلك يعود إىل السياسة الت 

ي 
ز العالتات السائدة 2009وتشي  دراسة )الزهرائز بالوالء التنميىمي  والرضا ( إىل وجود عالتة ارتلاطية بي 

اما  ز ز أكير الي  ي تسود بنئة العم  تؤثر عىل الوالء التنميىمي  وهذا بدوره يجع  العاملي 
. فالعالتات الت  ي

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

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز العالتات اإلنسانية السائدة 2007كما أشارت أيضا دراسة العاجز  وعساف ) ( إىل وجود عالتة ارتلاطية بي 
ز جود ي بنئة العم   بتحسي 

ز
ي النمام اخأبوي ف

ي المجتمع اليابائز
ز
ي العملية التعليمية. حيث  يسود ف

ز
ة العمليات ف

ز أفراد ي المعامالت بي 
ز
ي العالتات اإلنسانية  والوضو    والشفافية ف

ز
 مما يؤدي إىل استقرار ف

ة الفقرة رتم ) ي المرتلة اخأيي 
ز
ي ( )تنترسر ثقافة التطوع إلنجاز المهام لد22وجاءت ف ( بمتوسط حسائ 

ز ى العاملي 
ي المستوى المتوسط ويعل  اللاحث ذلك إىل انتشار العم  0.941( وانحراف معياري )3.30)

ز
( وبذلك تكون ف

ي  ي لفرق العم . حيث تؤكد دراسة السيائ 
ز
الفردي والخوف من انتشار المعرفة عند الجميع وغياب اإلطار المعرف

ي فريق واحد. ( إىل أهمية بناء جسور الثقة المتل2005)
ز
 ادلة  وبث رو  التعاون  والصداتة  والعم  ف

 نتائج المحور الثالث "التطوير والتحسير  المستمر":   

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات محور" 
 : ي
ي الجدول اآلئ 

ز
 القيم والمعتقدات" وكما هو موض  ف

ز المستمر" مرتلة ( ا6جدول ) لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور "التطوير والتحسي 
 تنازليا

رقم 
 الفقرة

 الرتبة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسان   

اإلنحراف 
 المعياري

 المستوى

ز لدى   1 23 ي التطوير من أج  التحسي 
ز
تتوافر الرغلة ف
ز   كافة العاملي 

 مرتفع 907. 3.78

كة بننهميؤمن   2 24 ز عملية مشي   مرتفع 955. 3.67 العاملون بأن التحسي 

ي مجال  3 27
ز
يتم توظيف المستجدات الحديثة ف

 تكنولوجيا المعلومات
 مرتفع 839. 3.62

ي جميع أعمال  4 35
ز
يتم تفعي  وتطوير فرق العم  ف

 وأنشطة المديرية
 مرتفع 941. 3.52

ز نحو  5 30  متوسط 997. 3.43 التطويريتم تشجيع ملادرات العاملي 

ي اتخاذ القرارات 6 26
ز
 متوسط 880. 3.30 تتوافر تاعدة بيانات تساعد ف

ي ح   7 28
ز
يستخدم العاملون اخأساليب العلمية ف

 المشكالت
 متوسط 823. 3.29

ي  8 34
تقويم ال –تستخدم معايي  الجودة ) التقويم الذائ 

ز  ي تقييم أداء العاملي 
ز
( ف ي  الخارج 

 متوسط 998. 3.25
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية من أج  تطوير  9 36 يتم توظيف المنتديات اإللكي 
ي المديرية

ز
 اخأداء ف

 متوسط 1.026 3.25

حات الجديدة بصورة  10 33 يتم دعم اخأفكار والمقي 
 مستمرة

 متوسط 1.081 3.23

ز واستثمار تدراتهم الفكرية  11 31 توظف مواهب العاملي 
 لتطوير اخأداء

 متوسط 1.050 3.21

ي حالة المخاطر وعدم  12 29
ز
يلادر العاملون بالتغيي  حت  ف

 التأكد
 متوسط 882. 3.07

ز  13 32 ي تطوير أداء العاملي 
ز
 متوسط 901. 3.00 توظف نتائج ابجوث العلمية ف

 متوسط 922. 3.00 يفهم العاملون نمام الجودة الشاملة بعمق 14 25

ي جدول )
ز
ز ) 6تشي  النتائج ف او  بي 

ز المستمر تي  ( إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور التطوير والتحسي 
ي هذه الدراسة تقع المتوسطات الحسابية للفقرات ذات الرتب من )3.78-3.00

ز
-1(  وحسب المعيار المعتمد ف

ي المستوى المرتفع وأن الفقرات ذات الرتب من )4
ز
ي المستوى المتوسط ويغلب عىل ( تد وتع14-5( ف

ز
ت ف

ي الممارسات 
ز
فقرات هذا المحور عن محوري "القيم والمعتقدات" و"العالتات اإلنسانية "بأنها تتحدث بعمق ف
ي ضوء تطبيق معايي  الجودة ولذلك وتعت الفقرات ذات الرتب من )

ز
ي 14-5العملية للثقافة التنميمية ف

ز
( ف

ز 00 3-30 3تها من )المستوى المتوسط حيث تراوحت متوسطا ي بأن ملدأ التطوير والتحسي 
( وهذا يعتز

ي حاجة ماسة إىل مراجعتم واالهتمام بم خأنم يساعد عىل بناء ويلق 
ز
ي ظ  الثقافة التنميمية الحالية ف

ز
المستمر ف

ي 
ز
ثقافة تنميمية ناجحة تساعد عىل دعم تطبيق معايي  الجودة الشاملة والتعام  مع المستجدات الجديدة ف

 ,2008Jung)(  ودراسة 2010(  ودراسة )درويش  2007المجال. وهذا ما أوضحتم دراسة الشهري) نفس
xuemei su Baeza Hong,)   ز المستمر بالثقافة ز التطوير والتحسي  باتفاتها عىل وجود عالتة ارتلاطية بي 
ي المؤسسة. 

ز
 التنميمية السائدة ف

ي المرتلة اخأوىل الفقرة رتم )
ز
(  ( )تتوافر 23وجاءت ف ز ز لدى كافة العاملي  ي التطوير من أج  التحسي 

ز
الرغلة ف

ي ) ز عن دعم 33( أما الفقرة )0.907( وانحراف معياري )3.78بمتوسط حسائ  ( فقد أكدت إىل عدم رضا العاملي 
ي 
حات الجديدة حيث ايتلفت الدراسة الحالية عن دراسة )الثويتز ( حيث أوضحت إىل أن 2009اخأفكار والمقي 

ي حدود االمكانات المتاحة ويدعم ذلك مدى هناك ترحيب إ
ز
حات الجديدة وتشجيعها ف ي باخأفكار والمقي  يجائ 

ي المؤسسة. 
ز
 ممارسة اإلدارة للتجديد واالبتكار ف

ز نحو التغيي  إىل تيم وملادئ الجودة الشاملة وهذا 29كما أكدت الفقرة رتم) ( عىل عدم الرضا عن ملادرة العاملي 
ي تلي
ز إىل فهم أسس ومفاهيم الجودة الشاملة 30ها رتم )ما أكدتم الفقرة الت  ( حيث أشارت إىل حاجة العاملي 

 حت  يستطيعوا االندماج والتفاع  مع معايي  الجودة الشاملة. 

ز وما يحص  من بعض الممارسات  ي الجودة الشاملة وغي  متخصصي 
ز
اء ف ويعزو اللاحث هذا إىل عدم وجود يي 
ي )يرجع إىل اجتهادات شخصية ومعرفة 

ز
( إىل أهمية 2008بسيطة بنمام الجودة الشاملة حيث أشار المراغ
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
وجود تيادات تمتلك تدرات إدارية فعالة ورؤى مستقللية واضحة لتطبيق نمام الجودة الشاملة  والكيفية الت 

ورة اتتناع ك  فرد بأهمية هذا النمام.  ز  وضز اك جميع العاملي   سنتم بها إرسر

ي )( 32وجاءت الفقرة رتم ) ( بمتوسط حسائ 
ز ي تطوير أداء العاملي 

ز
( 3.00)توظف نتائج اللحوث العلمية ف

( ويعزو اللاحث ذلك إىل عدم االهتمام باللحوث العلمية وغياب الوغي بدورها الكبي  0.922وانحراف معياري )
ز ظروف الواتع بكشف نقاط القوة والعم  عىل تعزيزها وتطويرها ونقاط ا ي تطوير اخأداء وتحسي 

ز
ضعف لف

 والعم  عىل دراستها ووضع الحلول المناسلة لها. 

 نتائج المحور الرابع "االتصال": 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات محور"  
 : ي
ي الجدول اآلئ 

ز
 القيم والمعتقدات" وكما هو موض  ف

واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الرابع "االتصال" مرتلة تنازليا ( المتوسطات الحسابية 7جدول )
 (108)ن=

رقم 
 الفقرة

 الرتبة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسان   

اإلنحراف 
 المعياري

 المستوى

ي تلادل  1 46
ز
ي ف
وئز يستخدم العاملون االتصال االلكي 

ي والرسائ  الهاتفية 
وئز يد االلكي   (smsالمعلومات)الي 

 مرتفع 938. 3.91

ات بصورة منتممة 2 41  مرتفع 931. 3.86 يللغ العاملون بالقواعد والنرسر

ز المديرية والمستفيدين  3 40 توجد تنوات اتصال فعالة بي 
 منها )إدارات المدارس الخاصة  أولياء اخأمور(

 مرتفع 952. 3.83

ات بصورة  4 39 يستفرس العاملون عن القواعد والنرسر
 منتممة

 مرتفع 990. 3.80

ز  5 38 ز العاملي   مرتفع 920. 3.74 يتم تلادل المعلومات بسهولة بي 

 مرتفع 923. 3.68 توظف  االجتماعات كوسيلة فعالة لالتصال 6 43

ي  7 42
ز طلب النمو المهتز  مرتفع 944. 3.62 يسم  للعاملي 

 مرتفع 1.122 3.53 تعم  المديرية عىل ممارسة سياسة اللاب المفتو  8 37

يتم ايتيار الوتت المناسب لالتصال والتفاع  مع  9 45
ز   العاملي 

 متوسط 941. 3.47

ز حول تقنية المعلومات  10 44 تنفذ برامج تدريبية للعاملي 
 وأنممة االتصاالت الحديثة

 متوسط 1.005 3.21
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

احات  11 47 ي الشكاوي واالتي 
تفت  تنوات اتصال فعالة لتلف 

ز   من العاملي 
 متوسط 964. 3.14

ي جدول ) تشي  
ز
ز ) 7النتائج ف او  بي 

(  3.14-3.91( إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور االتصال تي 
ي المستوى المرتفع 

ز
ي هذه الدراسة تقع المتوسطات الحسابية  لفقرات هذا المحور ف

ز
وحسب المعيار المعتمد ف

ي المستوى المتوسط. 11-9ما عدا الفقرات من)
ز
 ( وتعت ف

ىل أن اهتمام اإلدارة العليا باالتصال تد أدى إىل العناية بلعض الجوانب وإغفال الجوانب ويعزو اللاحث ذلك إ
ز 44أيرى  حيث أشارت الفقرة رتم ) ي تقدم للعاملي 

امج التدريبية الت  ( إىل عدم رضا أفراد عينة الدراسة عن الي 
 حول تقنية المعلومات وأنممة اإلتصاالت الحديثة. 

ونية  حيث يعل  اللاحث ذلك إىل بية والتعليم إىل استخدام التقنيات الحديثة والمراسالت اإللكي  توجم وزارة الي 
ي حاجة ماسة بأن 

ز
ز المديريات والدوائر واخأتسام التابعة للوزارة إال أن ذلك ف ي أغلب المعامالت والتواص  بي 

ز
ف

 . ز  يسانده ويدعمم تدريب مستمر ومكثف لجميع العاملي 

ي 2009علد الرحمن وهذا ما دعت إليم دراسة)
ورة دراسة 2009(  ودراسة ) الليتر ( حيث أشار اللاحثان إىل ضز

ي عملية تخطيط التدريب  وأن تأيذ الدورات 
ز
اكهم ف ز النفسية  والمعرفية  والعناية بها وإرسر حاجات العاملي 

ي نجا  عمليات اإلتصال. 
ز
 صفة االستمرارية والمتابعة الجادة خأنها تساعد ف

ي المستوى المرتفع  حيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة بن عني  )41( و)39رتم )وجاءت الفقرتان 
ز
( 2008( ف

ز  واإلجراءات  والسما  للمعلومات بالتدفق الحر يؤدي إىل  ي القواني 
ز
لتأكد بأن اهتمام اإلدارة بالوضو  ف

 الوضو   والشفافية.  

ة الفقرة رتم ) ي المرتلة اخأيي 
ز
( ( )تفت  تنوات اتص47وجاءت ف ز احات من العاملي 

ي الشكاوي واالتي 
ال فعالة لتلف 

ي ) ( ويعزو اللاحث هذا القصور إىل اكتفاء االدارة العليا 0.964( وانحراف معياري )3.14بمتوسط حسائ 
ز االعتلار المستويات الدنيا وعدم  ي الدوائر واخأتسام بدون اخأيذ بعي 

ز
ين ف ز الملارسر بالتواص  مع المسؤولي 

ز ل ز من ك  دائرة وهذا ما يتفق مع دراسة )حبش  تخصيص وتت معي  ي أشارت إىل 2004لقاء الموظفي 
( الت 

ي جميع المستويات. 
ز
ز ف ي عملية االتصال وفت  تنوات االتصال لكافة العاملي 

ز
ورة االهتمام بانتهاج القدوة ف  ضز

ز فت  تنوات االتصال بك  من اخأ 2010وأشارت دراسة )درويش   داء والشعور (  إىل وجود عالتة تائمة بي 
ز اخأتسام اإلدارية 1427باالنتماء كما أشار) الحكاري  ي دراستم إىل أن فت  تنوات لالتصال اإلداري المرن بي 

ز
( ف
 داي  الكليات عىل حسب عينة دراستم. 

 :"  
 نتائج المحور الخامس "اإلنماء المهت 

عينة الدراسة عىل فقرات محور" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
 : ي
ي الجدول اآلئ 

ز
 القيم والمعتقدات" وكما هو موض  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

" مرتلة تنازليا )ن= 8جدول ) ي
 (108( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور "اإلنماء المهتز

رقم 
 الفقرة

 الرتبة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسان   

اإلنحراف 
 المعياري

 المستوى

ز بناء عىل يطة اإلنماء  1 49 تحدد احتياجات العاملي 
ي للمديرية

 المهتز
 متوسط 940. 3.43

امج التدريبية المختلف 2 48  متوسط 1.010 3.26 ةتتي  بنئة العم  تنفيذ الي 

ز  3 50 ز العاملي  اتيجية تدريب الزمالء بي 
 متوسط 1.028 3.26 توظف اسي 

ي المشاركيتم تياس وتقويم تجاوب واستفادة  4 51
ز
ز ف ي 

امج التدريبية  الي 
 متوسط 968. 3.18

ز تتعلق بتطوير وتنم 5 53 ية تنفذ برامج تدريبية للعاملي 
 الذات

 متوسط 995. 3.01

يطبق التقييم المستمر للتدريب لقياس كفاءة  6 52
ز   العاملي 

 متوسط 879. 2.95

ز الجدد للتكيف مع  7 55 توضع برامج ياصة للعاملي 
ي 
ز
 المديريةبنئة العم  ف

 متوسط 1.035 2.88

ي مجال  8 54
ز
تعقد دورات تدريبية للتجارب العالمية ف

 الجودة الشاملة
 متوسط 908. 2.57

ي جدول )
ز
ز ) 8تشي  النتائج ف او  بي 

ي تي 
(  2.57-3.43( إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات محور اإلنماء المهتز

ي هذه الدراسة تقع 
ز
ي المستوى وحسب المعيار المعتمد ف

ز
المتوسطات الحسابية لجميع فقرات هذا المحور ف

 المتوسط . 

ي المرتلة اخأوىل الفقرة رتم )
ز
ي للمديرية( 49وجاءت ف

ز بناء عىل يطة اإلنماء المهتز ( )تحدد احتياجات العاملي 
ي ) ز عن0.940( وانحراف معياري )3.43بمتوسط حسائ  ي عدم رضا العاملي 

ي المستوى وهذا تد يعتز
ز
 ( وتقع ف

ي برغلاتهم  وتطلعاتهم وال يتوافق مع 
ي المديرية العامة للمدارس الخاصة وال يفز

ز
ي المعمول بم ف

واتع االنماء المهتز
 التوجم نحو تطبيق معايي  الجودة الشاملة.                            

ورة االهتمام بتنم2010حيث تتفق مع هذه دراسة )علدالرحمن  ية مهارات ( حيث توصلت الدراسة إىل ضز
ي المكتلات الجامعية من يالل التعرف عىل احتياجاتهم ودراستها وتصنيفها

ز
ز ورفع تدراتهم المهنية ف  العاملي 

ي   
امج مختصة 2009كما أوصت دراسة )الثويتز ي المؤسسة بي 

ز
ز برامج التدريب الموجودة ف ورة تضمي  ( إىل ضز

 ق والتعام  مع مقاومة التغيي  ومهارات االتصاالت بالتدريب السلوكي وتطوير الذات وكيفية تنمية رو  الفري
 والمهارات التكنولوجية اخأيرى. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

امج التدريبية وهذا يؤدي إىل 51وأشارت الفقرة رتم ) ي الي 
ز
ز ف ( إىل تلة االهتمام بتجاوب واستفادة المشاركي 

نامج المنفذ ال يتناس ي ممارسة نفس اخأسلوب الغي  مفيد فقد يكون الي 
ز
ز ب وطموحات الاالستمرارية ف مشاركي 

امج التدريبية.  ي تخطيط وتنفيذا لي 
ز
ي اخأيذ بالحسلان هذا اخأمر ف

 فينلغز

ز  2010حيث تتفق هذه الدراسة مع دراسة الرواجي ) وط ايتيار المدربي  ام برسر ز
ي توصلت إىل أن عدم االلي 

( الت 
ز  ة كما أكدت نتائجها إىل أن دراس  والمواد التدريبية المناسلة تؤدي إىل فقدان أهمية التدريب لدى المتدربي 

ز عن يطة التدريب.   االحتياجات التدريبية كما يراها أصحاب العالتة  وليس المسؤولي 

اتيجية تدريب الزمالء  وهذ ما أكدت عليم دراسة إدريس )50كما أشارت الفقرة ) (  1992( إىل تلة تطبيق اسي 
ي ال
ز
ات  يؤدي إىل ضعف ف ي الخي 

ز
ي تطبأن افتقار التالحم ف

ز
بيقات ثقافة التنميمية السائدة  وبالتاىلي عدم النجا  ف

 الجودة الشاملة. 

ة الفقرة رتم ) ي المرتلة اخأيي 
ز
ي مجال الجودة الشاملة( 54وجاءت ف

ز
( )تعقد دورات تدريبية للتجارب العالمية ف

ي ) اية من تل  ( ويعزو اللاحث ذلك إىل تلة االهتمام والعن0.908( وانحراف معياري )2.57بمتوسط حسائ 
ي 
ز
بية والتعليم بالمسؤولية الملقاة عىل عاتق المديرية العامة للمدارس الخاصة المتمثلة ف ي وزارة الي 

ز
االدارة العليا ف

ي 
ز
افها عىل مناهج وبرامج عالمية وبعض المدارس تد حص  عىل شهادات االعتماد من تل  هيئات عالمية ف إرسر

ي أكير من دولة حول العالم. ضمان الجودة واالعتماد واللعض منها لها 
ز
 فروع ف

 التوصيات: 

  ضوء ما توصلت إليه الدراسة من ن
 
 تائج تم استخالص التوصيات اآلتيةف

ي التغيي  والتحول  . 1
ز
ز اخأداء واستغاللها ف ي المديرية لتحسي 

ز
ز عىل أكير تيم الثقافة التنميمية اإليجابية السائدة ف كي 

لي 
 ومن هذه القيم: إىل تطبيق معايي  الجودة الشاملة 

ي المناسلات والمروف االجتماعية.  -
ز
 مشاركة العاملون بعضهم بعضا ف

-  . ز ز العاملي  ام المتلادل بي 
 االحي 

-  . ز ز العاملي   الثقة بي 
ز عىل أساس اخأيوة والزمالة.  - ز العاملي   العالتات القائمة بي 
-  . ز ز العاملي   المناخ االجتماغي الذي يتصف باخألفة بي 
ي التحول إىل تطبيق  العم  عىل معالجة تيم   2

ز
ي سوف تؤثر ف

ي المديرية والت 
ز
الثقافة التنميمية السلبية السائدة ف

 : ي توصلت إليها هذه الدراسة ما يىلي
 معايي  الجودة الشاملة ومن هذه القيم الت 

-  . ز  تلة الرتابة الذاتية لدى العاملي 
ي إنجاز العم .  -

ز
 تأثي  عادات المجتمع السلبية ف

. تلة االهتمام بثقافة الت - ز  طوع إلنجاز المهام لدى العاملي 
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ز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مية الذات. تطوير وتن  -
 التدريب السلوكي والتواص .  -
 تقنية المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت.  -
ي مجال التعليم . 4

ز
 أسس ومفاهيم الجودة الشاملة والتجارب العالمية الناجحة لتطبيقات الجودة الشاملة ف

ي يدمة إشاعة ثقافة تنميمية ذات جودة عالية . 5
ز
 تشجيع فرق العم  وتوظيفها ف

 المراجـع: قائمة 

وق. 2006بطا   أحمد ) بوية. عمان: دار الرسر ي اإلدارة الي 
ز
 (. تضايا معاضة ف

 (. واتع الوالء التنميىمي وعالتتم بالخصائص الشخصية والعوام  2002الحجري  سالم بن محمد بن عامر.)

ي االدارة ا2009الحراصي   سيف بن حمد )
ز
ي مدارس (. مدى تطبيق بعض ملادئ إدارة الجودة الشاملة ف

ز
لتعليمية ف

. رسالة ماجستي  غي  منشورة  جامعة نروى  سلطنة عمان.   التعليم اخأساسي

ي  علد هللا أحمد )
ز القيم الشخصية والقيم التنميمية بمؤسسات التعليم 1430الزهرائز   للتوافق بي 

( . نموذج مقي 
ي السعودية   جامعة أم القرى   مكة المكرمة. 

ز
 العاىلي ف

ي  علدهللا
ز بالمملكة العربية السعودية )دراسة 2009 عطية )الزهرائز (. أثر الثقافة التنميمية عىل أداء العاملي 

ز المنممات الحكومية والخاصة(.رسالة دكتوراة غي  منشورة. جامعة دمشق. سوريا.   ميدانية مقارنة بي 

ي  متز سعيد ) ي سلط(. القيم التنميمية وعالتتها بالممارسات اإلدارية لمدير 2005السيائ 
ز
نة ي مدارس التعليم العام ف

 عمان. رسالة ماجستي  غي  منشورة  معهد اللحوث و الدراسات العربية  القاهرة . 

(. تقييم أداء المدارس الخاصة بسلطنة عمان. رسالة ماجستي  غي  منشورة  2007الشعيىلي  سعود بن سليم. )
 معهد اللحوث والدراسات العربية القاهرة. 

بية 2005العويسي  رجب ) . وزارة الي  (. الثقافة المدرسية   دراسة ميدانية بالتطبيق عىل مدارس التعليم اخأساسي
 والتعليم   سلطنة عمان. 

ي سلطنة عمان  بحث مقدم 2000عيسان  صالحة علدهللا  والشنفري  علدهللا ملارك)
ز
(. التعليم العاىلي الخاص ف

ي :يصخصة التعليم والجامغي 
بوي الثائز  م  مسقط. 2000/ 10/ 25-23لجامعة السلطان تابوس منللمؤتمر الي 

ي سلطنة عمان من وجهة 2003الغفيىلي  أسعد بن علد هللا )
ز
ي تواجهها المدارس الخاصة ف

(. المشكالت اإلدارية الت 
. رسالة ماجستي  غي  منشورة  جامعة السلطان تابوس  مسقط.  ز  نمر المديرين والمعلمي 

ز . رسالة ماجستي  غي   (. تأثي  2007فرحان  علدهللا ثابت) ز اإلداريي  الثقافة التنميمية عىل سلوك الموظفي 
 منشورة  جامعة صنعاء  اليمن. 

ي  محمد تاسم )
وق للنرسر و التوزي    ع   عمان. 2000القريوئ   (. السلوك التنميىمي . دار الرسر
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ي ) ي  فاطمة علد هللا حخ  ي ضوء  (. تطوير فاعلية اداء مديري مدارس التعليم اخأساسي 2008الكعت 
ز
بسلطنة عمان ف

 معايي  الجودة الشاملة. رسالة ماجستي  غي  منشورة  معهد اللحوث والدراسات العربية  القاهرة. 

ي  محمد عىلي حسن )
ي اإلبداع اإلداري من وجهة نمر 2008الليتر

ز
(. الثقافة التنميمية لمدير المدرسة ودورها ف

ي بالعاصمة المقدسة. 
رسالة ماجستي  غي  منشورة  جامعة أم القرى  المملكة العربية مديري مدارس التعليم االبتدائ 

 السعودية. 

ي مدارس التعليم اخأساسي بسلطنة عمان كما 2009المنذري  سالم بن سعيد )
ز
(. دور اإلدارة بالجودة الشاملة ف

لحري  نق  اليطلقها مدير المدارس. رسالة ماجستي  غي  منشورة  اخأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وال
 اإلسكندرية. 

 

 

 


